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= = 

C.ONGRESSO NACIONAL 
pro. jeto de Lei na 1, I gral. não ,~a.zen~o ju,;:; ~s seus ocupan· 

1964 .( C.N.) tos .. gratíflcaçao prevISta no a.r~. I~. 
de I § 29 Ao flll1CIOná.rlO nomeado para 

15-F .............. 120.900.00 
16-F .............. 110.000.00 
17-F •............. ·1()i).000,00 

~--,...~--
Institui no'!lOS valores de venct ... I o exercicio de cargo em, comis"-ão é 

mentos para Os Servidores Pú"'l facultado optar pelo vencimento do 
blico CiviS do Poder ExeçuttfO, e j :SÍmbolo, previsto na ~bela B cons-

18-F ............. . 95.000.00 

ci.:io em Bra~í11a, de que katam • Lei 
n9 4.019, ele 29 de dezembro de 1961, 
e o artigo 14 desta Lei, nem gratl ... 
ficaÇ.ão de representação de qualquer
natureza . 

Art. 49 Os venc!men~J'" menaa.iS 
dos ocupantes dos cargos abaixo re
lacjonadQS pa&sam .a ~el' os seguintes: 

• 
dá outras providências'- tante dêste a.:: tigo, Ou pela. percepção 

. do vencimento e demais vantagens de 
(Do PoJer ExecutIvo) seu ca.rgo efetivo, acrescido de gra.--
(A Comissão Espedal) tificação fixa, correspondente 8: 20% 

(vinte por cento) do v»lor do símbolo 
do cargo em comis"ão respectiVO. o Congresso Nacion&l decreta: 

Art. 19 As tabelas de vencimentos 
do, cargos efetivos e em comissão, 
refericlllS no artigo 19 da Lei núme~ 

. ro 4.242, de 17 de julho de 1963. li-
«m suhstituídM pelas seguintes: 

S 3<> Para a tender à. execução do 
disposto no a.ct.igO 99 da. presente Lei. 
a. Tabela de vencimehtio;S dos cargos 
efetivos fica. acrescida dos níveis 19 
a 22, CQm 06 valare'l. respectiVOS. 

19-F • ••••••• 0 •••• o 90.000,00 
:lO-F ••••• o ••••••••• 85.01l1J.<JO 

f 1'1 03 atuais simbolO! de funções 
iratificadas. _: a 25- ficanl transfor
madas, mediante tusão, em novOs 
sfn,..bolo.;,. de acOrdo CO...:l o seguinte 
critério: 

critério: 

Situação anteri-or Bttua'Ção -nov& 

Cr$ 

1) Profe'lSW C8l~ed...~tico . 3aO.OOO,QO 
2) Diplomatas: 

Ministro de prime.ire 
CI3.';Se . . . ..•..... 300.000,00 

Ministro de Segunda 
Classe ............ . 250 000.00 

190.0.00.00 
173.000.00 
161.O(JO.oo 

AJ CARGOS EFETIVOS 
§ 4~ As pM'cel~ correspond.ente3 às 

atuais referências hort7<lntais ficam 
absorvtda..s pelos novo.;, valores esta.-

17 e 18 . • ••••••••••• 
19.20 •••••••••••• , 
21e22 .•••••••••••• 

17 
18 
19 
ZQ 

Primeiro Secretário . . . 
8egllIlllo Secretáxio •• ' 
Terceiro Secretário ... 
Ministro de Primeira. 

. Classe para. Assuntos 
, Nível 

23 ...... ___ .... 
21 •••••••••••••••••.•• 
20 ••••••••••••••••• 
19 ••••••••••••••••• 
18 
17 
I~ 

,15 
H 
13 
U 
11 
10 

9 
'8 

I 7 
8 , 
4 
3 
2 
I 

................. 

...... " ..... '":'. .. ............... ' .. 
••••••••• 0,0 •••••• ................. ........ ~ ....... . ................. 
................. ................. 

. . .............. . 
." .............. . 

Cr$ belecido,s na tabela de vencimentos 23,24025 ••••.•••• Econômicos • . ...... 300.000,00 
Ministro de Segunda. 

280.000,00 dos cargos efetivos, extinguindo-.se. 
250.000,00 pór esta forma, a. progressão horizon-
230.000,00 tal jn,,-tituída no § 19 10 8Jl'tigo 14 da 
210.000,00 Lei nl,l 3.780, de 12 de julho de 1900. 

i _29 A importância da grati1icação ,Çla~se para Assuntos 
de tunçã.a sera igual à difer.euça entre Econômicos ..... , 250.000,00 
() valor estabelecido para o símbolo Cônsul Privativo •.... 190.QOO,OO 
.espectivo e o venCImento do cargo, 3) Delegado de pOli"": '.. 250 ~O 00 

190.000:00 . . ... , te i.b 
173.000,'00 '. &9 De~re~em, Igl.Wo.l.men - efeuv-o ocupa'<fo pelo. funClOnáriO. ~. uu , 

Parágrafo único. Os cargos de Pro-
fessor de Ensino Superior, A.ss.i.stent& 
de Ensino Superior e Instrutor de 
En<:.ino Superior ficrum classificact08 
respectivamente, nos níveis 22, 20 ; 
19, e os de Professor de- Ensino de .. 
cundário no Dível 19. 

161.000,00 ,sorvldas, as. attu6lS diferencas c.c ven .. 
149.000,00 cimentos de c;.ualquer natureza. 

i 39 Ao funcicná.rio designado para 
() ex.erciClO t1e encwrgos de ccefia, de 
llSSeJlSOramebto ou de secretariado, é 137.000.00 

127.000.00 
1l8.000.00 
1()9.000.00 
I()O 000.00 
91.000.()0 
83.000,00 
7>.00().00 
7.0.000.00 
66.000.00 
62.000.00 
53.000,00 
54.000.:0 
50.()00,00 

i 6" os:. atuais cargos de provimen- tacultado optar pelo critéxiQ es,tabe. 
to em ccmtissãO, clas~i1flcados em i-jm~ lecido neste al'tlgo ou' pela percepção 
bolos de venclmentos inferio " ~ do" vencimento e dema.is vantagena de 
12-C ficam transformados, a pa.rttt seu carg-o efetivo, acrescido de gTati~ 
da ~gência dos efeitos finau.ceirOs doo.ç. ao fIXa, correspondente a 2() % Art. 5'1 E' concedido ao pes.soal 

cad {nte to) d lo d imb 1 temporária e de obra.s, da adminis-desta Lei, etn,...c funções gratifi &-"', VI por cen ~ o voa r o ~ o o tração centralizada e' das autarqUia". 
cabendo a,Q.o!PÓd'er Executivo, median~ :ia função gratificada respectIva. um reajm,wmento de 110% (cento e 
te decreto, fixar os respectivos sim' Art. 3° Os vencimentos m.ensail da", dez por cento), ton::.a.ndo-s.: por 'base 
bolos, autoridades abaixo &peciti-oo-daJi :;as-- a sadário re5ultante da aplicaçãO da 

sam 3l ser Os seguin-te~: disposto Do parágra!o único do artigo 

Cr$ 9' da Lei n' i.242. de 17 de julhl> de 
1953 .. 

B) CARGOS EM COMISSAO 
'-

Art. 2~ As -funções grM.ificadSS;, 
previstas no artig.l 1Ç1 da Lei núme~ 
ro 4.242, de 17 de jul110 de 1963, te
:ão o .. seguintes símbolos e valores: 

Cr$ 

.) Ministro de E.ó.tado e 
Chefes do Gabinete 
Civil e do Gabinete 
Militar 'da. presidênq,a. 

Parágrafo único. Os novos salâ-rios 
do pe<:SDal temporário e de obras 
decorrentes da execução dêste arllgo:'-_ 
não poderão, em qualquer hipó'tese. $ÍIllboloo 

l-C 
Cr$ Símbolos 

2-C 

4-C 
5-C 
6-C 
7-C 
8-C 
g..c 

10-C 
ll-C 
12-C 

............... 

........ ':" .... ............. . 

· ........ , ... .. · ............. .. 
-o •••••••••••••• 

............... · ............. . 

417.000.1l1J l-F 
392.000,00 2-F 
367.000.00 3-F 
350.000.00 4-F 
333.0()(),00 5-F 
317.000,00 6-F 
300 000.00 7-F 
·283.000,00 8-F 
267.000 t OO 9-F 

258.000:{)O 10-F 
250.000.00 li-F 
242.000.00 

12·F 
§ 1Q OS cargos em fX)mlSSaO ~-;() 13-F 

exercidos em regime de tempo tnte· H-F 

, 

.............. 

............... 

.............. 
· .............. . 

....... ~ ..... . 

.............. 
'. . .. , ......... . 
· .............. . 
. ............. . 
. ... , .......... . 
· ...... ' ........ . 

, 

300,000,00 exceder à imPQrtâ.ncia correspondente 
285.()OQ,00 2) Prefeito do Distrito ao vencimento da classe inicial. ou 

850.600,00 d'l. República ....... lj 

Federal . . .......... 700. (}DO,OO singula.r de encargos Ou atribuições 
270.000,00 semelha.qteg ou equiValentes. , 
255.000,00 3) Chefe de Polícia. , do 

Departamento Federal Art. 6° E' concedido reajustam~to: 
240.000,00 de Segurança. Pú.. a) De 110%_ (cento e dez par 
225,000,00 blica.... . . . . . . . . . . tI)O. 000,00 cento): 

210.000,00 U. Secretários-Gera.is da !} sôbre o~ vencimenfios ou saLiri03 
195.0000,00 Prefeitura do Distrito dos ocupantes de cargos ou funções 
1:80 00000 Federal e Superinten- classificadC'fi nos anexos. V e VI da Lei 
., te .... Gerais da. Prafei.. n9 3,780, de 12. de tulho de 1960. até 

170.000,00 tura do Distrito· Fe- () seu enquadramento em partes S«-
l(}O.OOO.OO deral........ ....... 500.000,00 plementare<lo.de ~uadros de Pessoal:. 
150.000,00· .. 2) sôbre Os vencimentos ou satlá.tio. 

Pal1igrafo único. As autoridades te- dos ocupantes de cargOS ou funções 
140.000,00 [acionadas neste artigo nã.o serão que, em'bQm incluidos no sittema. de 
130.000,00 concedidas diárias pelo efetivo exe~ .. cla<c.s:ficação .previsto na Lei mune ... 



'-

J.,;;;:I~4.:;24~. ",;T,;;ê~rç:;;a",;-f,;:;e i:;,.:ra;,; . .:;2=!"=~~~~",;D;;,;I;,;ÁR;,I;;;O,,,OO CO NCRESSO NACION A L 

r~ 3:780. deh de Julho ~:~o~o, a:~-:=- . b. ~= 
(Seção n) 

õ)l. não tenham .idoenquadrádos nO E XP E D I E N T E 
r )e:rid-o sistema-: _ :. 

b) ',. De 100%, (cem por c"ento): 
1) nos pension!stas c'vis, ~ pagos 
1"0 'Tesouro NacioDf\l, calculado só-

b 'e as 'pensõE:S atuais; 
2> ac,s pells;onistas pe,gOq pelo 

I sl:,ituto de Previdência e Assistência 
d s -servidores do Estado, não 'se lhes 
aplicando o reajustamento previsto 
llb Decreto número 51.050, de: 26 de 
)f,'hO de 19S1; ,-- t 

31 Aos' pens'on:stas dos funcioná~ 
t' 3 autárquicos. ~ 

Art. 'lI? 03 cargos abaixo r'elacio .. 
nidOS. dos QUaC.to5 de pes:so\:tl dos 
óllgãOs de ndminbtracão direta e das 
autarquií-:s, passam a ·ser c!~sihcados 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIO:'>!AL 

OIRETOR Gt';:RAL 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 

Ct1EFI!' 00 6ll:RYIÇO OE PUBLICA(:6E9 C~EFn CA G~C&O ce RF.OAÇa~ 

MURILO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl-
sEçAo 11 

Im"teil6o na, oflcin •• do Dep,llameotQ CE Im~r(nB8 Ne.cl()na' 

8R.\siLIA 

ASSINATURAS dá. segu nte forma: . I I ela"e ,Singular ' Nível I REPARTIÇOES E 
T~.::.oureiro; Auxilial' , (TeSOUr~ ',. 

PARTICULARES I FUNCIONARIOS 

ba de 1 Categor~a) .... , .. 'I 18 Capital o 
Te~ourelro - AUXiliar (Tesoulfa- I Interior CapitaJ e lutarIa! 

tia de 2a Cateç-oria) ........ 1, 17 Semestre .............. . 
TepoYfuo - AUXillar (Tesou.ra- Ano ........................ . 

Cr$ ,.50.00 Semestre ........... CrI 89.00 

76.00 
, f;a ,de 3& categoria) ....... oi 15 Exterior I 

f . 1 ~ O disposto neste artúgo se 
appca, igualmente, aos cargos de Ano ............... _........ Cr$ 136.00 Ano ........................... Cr$ 108,08 
capfel'ente"o!l conferente de Valores. ______ ------:----.!...---------------

Cr$ S6.00 Ano ................ Cr$ 

Exterior 

f ,29 Os cargos a que se refe~e êste 
o.rtlgo -terãO... única. e exclusivamente, 
'Os \ vencimentos 1ii'tados, na Tabela 
constante do- art:go 19 cesta Lei, para 
0.5 I níveis em que' são classificados, 
vedada a pel'cepção de diferenças de 
vencimentoS', não se aplicando aos 

. seus' ocupantes o disposto no" arti. 

gOl6" 39 A lotação e relot::u;ãO dos car-
go de TesoureirowAuxiliar e d~ Con
fer~nte de Valores, 'vagQs ou ocupa
dO~, far.sc~á, mediante. decr.eto, exe~ 
cutlivo,. respe;taea a. respectIva cate-
gOlha. ' 

~ 4.9 Os atuais cargos fi"1\. tQn,llssã.{} 
de-] Tesoure'ro ficam transformados, 
a partir da vigência desta. Lei, em 
!l.uiçÕes gratificadas. cabendo ao Pfl_ 
de~ ,Executivo, m.ediante decre~o, fi· 
XaI! os respectivos slmbolos. 

Art 811 São .fixa.dos em valor" cor
reS~OI;'dente ao do símbolo I-C os 
vencimentos me?-sais: 

11 dos membros do Conselho Ad· 
miftistrativo dã Defe.:.a Econômica c 
do conselho' Nacional de Tclecotl1un!4 
caçpes, sem qualquer a~réScimo, pelo 
COnlparec~mel1to às sessoes; I 

2) do Superintendente· da pl1pe
rintendência Nacional do Ab~teci· 
menta; . 

3~ do s~perintendente ?~ Superin
tennêncla de pOlítica Agrar.a; e! 

4~ do 'superintendente ?u- Superin. 
tendêl~c:a. do· Det3envolvlmento da. 
pesta. . 

Jt. 911 05 cargos ca acmiIfB~ra. 
çãol centralizada. 1 e das . a.u~aT(Ju:a~. 
para cüjo ingresso ou eXE:i'CIC10 é eXl· 
gidÓ diploma de -' curso sUp'erior, ou 
deasa de tese ficam c:as~if:cad~s ar! 
acõfdo com as seguintes normfl.s: 

1)'- os que exijam conclusã~ de 
cur o universitár:o ...,ual OU superior 
a 41 (quatro) anos, ou defesa de tese, 
nos ·níveis 19, 2{), 21 e 22; ; 

~ 
_ os que exijam, conc}usãfo. de 

cur o universitário de· 3 (t.res) unos, 
nos níveis 19 e 20, I 

g 19 O di~poSto ne.ste artigo (pan.
to os cargos de. ':C#cnico c.e IidI?l. 
nis Rcão e de T~cntl.:-o de Eduekçao, 
sõmlente se «prca àquel.es res1,!tantes 
do ~nquadramento preVIsto no Anexo 
IV Ida Le' número: 3. 780, de 12 de 
julllO de 1960 ,. e cUJos ocupantes t"!· 
nhaln lngressado mediante concurso 
ou pro\'R' pública ce h~bilitaçáo, os 
quais passarão a dep.~JI~llnar-...se AsseS"~ 
l5or-,:!,écnico de Adm!.mstraçao e As. 

_ Excetuadas as para Q exterior, que terão umpre anuais, os 
assmaturas pod-er'\Se .. ão tomar, 0ID: qualquer época, por leis meses 

. ou um ano. 

- A fim de possibilitar- a remessa de valores acolllpanhadOs de 
.esclarecimentos quanto o'sua aplicação, solicitamos déem preferência 
à remessa por meio de Cheque ou vale postal. emitidos a favor do 
Tasoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementes às edições dos órgãos oficiais ilerão fornecidos 
aos assinantes somente mediante solicitação. 

-:---- O custo do número atrsJ)ado lerá acrescido "de Cr$ 0.10 o, por 
exercício d~corrido. cobrar.5a-áo mais Cr$ 0.50 .. 

sessorwTécnico de Educação, respectiR número 1. 711, de 28 de outubro c.e 
1952, . passará a ser concedida, na ·vamente: 

_ base de 570 (c:nco por cento), por 
§ 2~ As alteraçoes que v~erell1 ai ct'Üinqüéruo de efetiv9 exercício, até 7 

ser feltas pelo. Consel!J,o NaclOnal de CS'ete) qüinqüênios, 
Ed-~cn.ç~o.' . na duraçao do~ curs?s~ § 19 A gratificação qüinqijenal ~erá 
UnIVersltar,os,,; de acordo C~Iu 9 dI calculR.da sôbre o vencimento do car-
posto no· art.go 70 da LeI numero go efetivo estabelecido nesta Lei, bem 
4.024,_de 20 de dezembro de 19.61. ~ó coma sóbre o valor do vencimento 
pocerao acarret.sr nova classiflcaçao que tenha ou venha a ter o funcio .... 
d<!s cargos de n~vel superior mediante ·nário benefic:ado pelo que estabelece 
lel§ '31;J O ingl'es"o inclusive em ca- a Lei número 1.741, de 22 de llovem-

... , . . bro de 1952. 
rát~r interino, em qualquer cargo ln- § 2~ O tempo de serviço prestado 
clmdo no sistema prev sto neste 8r-, ' , . 
tigú dependerá, obrigatóriamente, de anterIormente ~ esta. Lel ~era~ compuR 
apl'e3entação de ü'ploma de curso su- tad,o paI"~ cfelto da, a}?llcaçao. dêste 
perior. ,de ensino.' ,artlgo, nao d!lndo dlreIto, entretanR 

§ 4' Nenhum cargo de provimeP.to to, à- percepçao de atrasCl;dos. , 
efetivo de &érie de classes, carre;ra, I 39 O período d~ serVIço p~b1ic~, 
classe singular ,ou isoladO, da ad~i. apurado na. forma da. ... l~glsl~~a? Vl~ 
nistração centralizaca ou autârqu ca, gente, que exce~er ao q~inqu~UlO ou 
que não atenda às condições deste qüinqüênios devl~OB, será ~cons,~~er~~o 
artigo e do artigQ 4"', poderá. ter ven· ·para. integralizaçao de novo qulDque-
cimento superior ao valor correspon.. nio. ~ 
dente ao do nível 18. . .§ 49 O direito, à gratificação jns .. 

Art. 10. Na. substituição das' sé- tituída neste :tl'tigo começa no dia 
ries de classes resultantes da execu- imediato àquele em que o servidor 
ção do artigo anterior, b~m como no oomçletar o qüinqüênio, obServado O 
enquadramento dos atuaIS ~cupantes disposto no § 2\1 dêste artigo. 
dos cargos Te.spectivos. serao obser~ • 59 Sôbre a gratificação de tempo 
vadas as se{?:um~es normas: ./ de serviço de que. trata êste artigo, 

I - em ·ue1açao aos _cargos de que não poderão incidir quaisquer vanta-
trata o item I. cada classe ser,á_cons- ens pecuniái'ias . -
titu'ca de 25% do número total de g • 
cargos, devendo o enquadramento dos Art. 12. Os funcionários do Servi
ocupantes Eer feito de cima para ço Civil do Poder 'Executivo inte4 

baixo; grantes de órgãos da. administração 
n - em relacão a?s cargps de que direta. e das autarquias, que egerçam 

tz:a~a o item tI, aphc~r-~~.ao Os crt. at:vtdades de magisJério, técnicas, de 
terIos con~t3ntes da LeI numero 3.780, pet:quisas ou cientificas, poderão fi
de 12.de )ulh.O .;de 1S60, '. .-- car sujeitos. tessalvado' o· dh'eito de 
Par~grato un cQ. Na execução des ... opçãO ao reD"ime de tempo integral 

te artIgo os cargos vagos e ! ocupa· '. - - b I' d ô d 
dos em caráter, int.eTlno, 1 tegrarão· e dedlcaçao exc_ uswa •. e 'ac r o cal? 
as classes inicia's das .respec ·vas sé. a regultamentaçao a .. ,s.er e:c~edida,. fl
ries cando : .. evogados os mspoSItlvoS cons-

A~t. 11. A gca.tificãção· adicional. tantes do Capítulo XI da-Lei número 
e. que .se ~efere o artigo 146 da Lei ~,780, dE; 12 de J~lho de l00~ 

, 

Junho de 1964 . ., 
i 19 Pelo exercício do cargo em r~" 

gime de tempo imegral e ded1c:!-çao 
exclU5iva, será. concedida ao funcio
nário gratificaçâo fixado. em 4U'/o 
(quaren"a pOr cento) do valor tlo 
ver::c,mento do cargo efetivo, fican~o 
1',evagaCas as bal;es pel'cC'ntuais fix~_ 
aas lll1 Le! n9 3.780, de 12 de ju:ho 
de lS60. ' 

§ 2Q A gratific~ção a que se refci:e 
o § lI' deste :lrtlgo será comidera-!la. 
para efeito dos cálculos de p:'oventps 
de Ap..-:.~~ntaà.oria, à raz.ão de 1/"80 
(liq1 tnn!n avos) po,; ano de efet>
vo cxel'cicio em regime de tempo in-
tegra1> I 

Art. 13. Considera-se regime de 
tempu integral o eXél'cic!o da ati.~i
dade funcional sob' dedicação e;wlh_ 
sh"a, ficando. o fUncionário prolbitlo 
de exercer cumulativamente outro 
cargo, função cu a.~ividade particular 
de caráter emp.::egatício profissionul 
ou PÚ_blic~ d~ ~UalqUer natureza. [' 

Paragra10 UlllCO. Não ~e comp!'é
enàe na proibição ~stc artigo: : 

I - o CXerCIClQ em órgão de- delt
be:'nção coletiva, desde que re~ 
lacionado com o cargo excn,h-
co em tempo integral; , 

II - as nti-ridades que, sem C31'Á-' 
ter de emprêg-o, se destinsm 
it. à.fusão. e aplicação de, idéi~s 
e conheCImentos, excluicias as 
que impos~ibiIitem ou prejucÚ
quem a execução du.s t:'t)t~ 
~nerente.:; ao regime de t·l!mpo 
ll1tegral; . 

lU - a p:',:>stação de assit3tência nio 
rer.luner~da ~. outros se:viçcs. 
v~sa!1d? a ·~pll.cação de cClnh(l
clmenlo~J teclllC?s. ou clentíff'" 
em:, quando .'iOhcltada atrav~ 
da repartiçao a. que pertence 
o flmcionárió. ' 

Art. 14. As d':árias previstas na Lei 
Il' 4,019, de 20 de dc·z'.:mbro de 19S1 
n<"io poderão ex.ced.er àS quantias qU~ 
na ocn·e.spondencla de cad'l uiveI' 
padrãO, sim bolo ou valor de nnciC 
mmto ou função g!'atificadu, vinham 
sendo perc'ebidas pelos funci-ü-nárk's 
civis al'ltes da vigenc:a desta Lei. i 

Art . .i5, A percep.çâo, pelOS servid~~ 
res civ:s do, poder Executivo,' dz -per ... 
ceIl;tagel1.S ~àbre a arrecadação' de tr:'" 
butos de rend.:s fEderais, de quê tra~ 
tam o il.,rt-igo' 64 da Lei nO 3 :244, de 
14 de agôs.o ·óe·19:l7; o artlgo' 10g' dj 
Lei n 9 3.470,' de~28· de novembro de 
19.58, e o artigoS" 8~, '1-29, e 'artigo 9Y! 
da Lei n 9 3;756,.·de 20 de a:brU dEi 
10000, não poderã,-<iml nenhuma hipó": 
te~e, exceder ·a· ·40% (quarenta-. po~ 
cento) do vOO<limento- do' 'cargo' ete .. 
Uvo, :revogado o d.i.sposto no 'arti"'o 9~j 
§ 2~, alínea a·da.,'Lei' n9 '4.0S9', de 111 
de Junho de:HI62 .. ~·'· .. , ,' .• '. I 

§ 19 OJutmua. .vedade., ·1:'-'.percepçãO 
cumulativa. das. ,:anta.gens ·de que tra...l 
ta éste a,rtigo. ou" ,a :.perce-pção· con .. ~ 
junto], de qualquer, .uma, d-elf!.s.. cem 30\ 
participação. na.. ,cobraIlça . de díYida. 
ativa àa UniãO •. ,":.., .. 

f 29 Os funcionários, sujeitos ao re_ 
gime de remúneração não terão di .. 
reito às l)eTc-entagens a que se refere' 
êste 'artigo. . - .. I 

§ 39 A forma de mgre;:so dQ fun ... J 

cioná:io no Minist-ér;{) da Fazenda,., 
ão exclui a ·percepção d,). 'vantagem \ 

preYis~a. neste· U.tigO, ~cuja. ,base pas~ I 
sa a ser a efeUva prestaç&o de servi_ 
ços naquela pasta:, ressalvadas as res_ 
trições dos p.lrágrâJos· ant~riores. . 

§ 4,1;J O cálculo ga percent.a,gem de 
que trata éste ;lTtigo' continuará não 
incidindo sóbre. a: -gr-atjficação COm .. ' 
plementa.r. a que.lazem jus os '::un ... : 
cionár:o.s, em ~'tp..de de alt-~ra.Ções do I 

salário-mínimo. '. . ,I 
. , .. . I 
~rt. 16, Ficam revogadas, deixando I 

de ser concedi<i'ls ou pagl1s, as SI'- ! 
guintes gratüiooçóes e vantag'~ns! 

-• 
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r 1 - pe1-o exercício do magistério; 

~ TI - pela execução <le traba.lho téo_ 
bico ou. cientifico; . 

III - pela execução de trabalho de 
uatw·e:za. espe-cial com risco de vida 
ou s.a~àe; 

IV ;- de nlyel uni.versitário; 

o artIgo 11, letra o, e o artigo 23 e I Federal, da- Companhia Ur'çlaniudora verelro do 1963. respectivamente. 
parágrofos da Lei nl? 4.229, de lI? de ds. Nove. Capital do Brasil e da Fun .. passam a cer & sttuação .5egujn~e; 
junho de 1963, os artigos 29, e respec· dação Brasil Central ficará condicio.. Asc nsorist~ 
tivos parágrat\Os, e 35 da Lei n? 4.289, nada ti revisão dos respectivos QuadroA e 
de 27 de junho de 1963, e demais dis- ou Tabelas de pessoal, observad.as ~ Código GL-3ú4.a ~ ExecuÇão 
J>OSições legais ou regulam€ntare.s sô- normas constantes do al"t. 21. 
bre eistemas especiais de claES:fica- ! 21' 4._ reviSôe.<; de que trate.. o 
ção de cargos e de remuneração ou u.., Código CT-205.12-B _ Chefia a •. 
pagamento, bem como de concessão paragrafo anterlOi. serão feitas pOl' Agência; 

Agente Poswl 

de vanto~gens não previstas para o grupos de trabalho. deSIgnados pelo 
"i[ ...... de representação (art. 29 da funcionalismo em geral. Diretor-Geral do Departamento Admi.. Código CT-2.95.10-A _ Encarre:;;a.-

Lei niJ 4-.242, de 17 de julho de 1963) ; rÜ5trativo do Se:. viço Público e aprO- do de Agê-ncia iSolada.. 
VI - abono de permanência. ne. 

.Uvidade (art. 18, §§ 19 e 21' da Lei 
n" 4, ~69, de 11 de junho de 19621. 

§ lJ? Fic2.m, igualmente, revogadas 
Clua.isquer outras gratilicações Ou 
V.Jlhagens pecuniárias que nã-o este
jam previstas, de forma expre~a. em 
lei, a.s quai~ deixarão de ser c;cnee
<lidaI( ou pagas ao part.ir da. vigência 

Art. 21. Na aplicação da presente vadas pejo presiden~e da República. ou, Parágrafo único. No ajustamento 
Lei, seráJo rigoro.í'amente o!J.serva-das em relação à$ tabelas de pessoal da das qludidas séries de cla.:ses à nova. 
as seguintes hOnnas, sob ptna de res~ Prefeitura. do Distrito Federal, pelo Sltuàção serão observados. no que 
ponsabilidade d:t3 au,orida.des que as Pi"efeito do Distrito FederQI. couber, OS critérios previstos na Lei 
tI'llnsgredirem; Art. 23. Fica o Poder Executiva n9 3.780, de 12 de julho d'e 1960. 

_de."'h~...Lei. 

1) Os vencimentos dos servidores a.ut'o!"lzado tI. suprimi,r até 50.000 (Cin:- Art. 29. No prazo de 30 (trinta) 
das autarquia.s, dos órg~ paro esta- qUent.a rum,· cargos na. a<lministração dias, contados da publicação desta. 
ta1.s~ das sociedades de economia d~reta e nas autarquios. Lei,' deverá processar-Se o enqU3ljra
mlsta subvencionadas pelo Tewm'o § l~ Na regulamema.ção dêste artigo mento dos funcionários dos Quadro., 
Nacional, da Companhira urbaniro<1o- será. estabelecido o programa de .supres"j das Secretarias do Ministério Púl:>!iC() 
ra da No\'a Capital do BrasIl, da são de ,cargOs vagos e a vagarem, não da União no i:5istema de claSSificação 
Fundação Brasil Central e da, prctei- podendo a medida prejudicar a no~ .. de cargos ínstituído pe1a Lei nQ 3.780;' 
tura. do Distrito Federal, não poderão mea,ção dos atuais candidaLo.s habm .. de 12 de julho de 1000. 

§ .29 M C(lndlçõe.s de pagamento 
da. g,ratíficação de que trata o item 
V do «ft.lgO 145-....da Lel nl' 1.711. d.e 
28 outubro de ~1952 • .ierãO regu1amen
tad,)$ obed€cendo. à mesma cOllcd
tuaçáo qu'e for fixada pa.r3 a execução 
do que dispõem os a.rOgos: 30 a 34 e 
,eu pàrágrafo único da Lei n'" 4.328, 
0'0 30 de abril de 196i, 

6er superiores aos dos tuncionári~ tadas em concurso pÚblJco. Parágre.fo único, Aprovado o en
civis do Poder Execudvo da União, § 29 Dentro 'do prazo,' de 60 (ne.s .. _ quadrnmento decorrente da execução 
obse-rvacla. a analogia de denominação sent.a) diu, conto,d~ da. homolf~ão dêst"\ artigo, fica. revogado o art. 3t 
ou atríbuições dos cargos, funções ou de conCUl"!SO, deverão ser ex,<merado.s da Lej n\l 4,291, de 12 tie dezembro 
empregOs com Os cargos, classes sin-!.\! ocupantes intermO$, QuandO de 1963. . 
gulares Ou series de c1aS8e integran- nouver, e nomeados, obrigatôriamen .. 
te$ do Serviço Civil do, Poder Exe~ ~e, candidatos em '"númer"" não inie... Art. 30. O salár1o~ram.i1ia pasasrá 

Al'it. 17. Fica.m extinta.! as fen:-a- ; 'vo 'ti t'd ti d ~ s ~ a base d c" 5 ~ O" CU.l. ' ou a 1 en -I e. e e formação rior ao de' exonerações, ticando revo- a er __ go n e.~ ."vv, \,li 

genS pecuniárias de quo:llquer natu~ protlSSlonal nece-.ssária pal'1\ o respec4 'fada a. Lei n'? 4.326, de ."S de abril lCU1CO mil cruzeiro.s) por dependent-e~ 
rtzliI; atualmente paga,., a titulos. de .. , o exe ci '0 ó 

pa.r~icipaçãQ em. lucro ou em redução .... v r Cl ~ de 1964. Art. 31. Não será concedida, .. 
de deficit de órgãO!, repartição ou 2) ~âo será. concedida Ou paga, em Art. 24. O ingress-o em caráter medIda liminat"' de mandados de .&e .. 
emprêsa. <la. União e autarquias. ce.':. n~nhuma. hipóteSe, qualquer gratifica~ e~tivo nos ea.rg03 püblieOa da admi .. gw·an~·a. Jmpetrados visando à reclas .. 
&.ando o respectivo pagamento a po.r.. çao ou vantagem pecuniária. que não nLstração central)zacta. e da.s. auta,r .. sifica.ç.ãO. ou equiparação d~e servi<l~-
tir da. publicação da pres.ente Lei. estiver prel'ist3, de torma expressa, quias dependerá. de prévia habilita .. res publloos, ou à concessao d.e ai!-

! 1':' :l!;.'i~e artigo Se 9pllca às scci~_ em Lei;' ção em concurSo público de provas ou menta ,?U ex.~ez:u'ã.o de v~ta~ens. 
d •. des de economia mista ou su"'" sub~ . d tltul Paral!rofo umco Os manaados de 

~ 3) , F1co.m revogadOs o~ acordo3 $9,- e provas e o.s. ",' -lioidiár:Q..5 que recebam subven"áo li. ., Pá""" .. n. t d segurança a que se retere êate artIgo .. iarlaLS flrmados por autarquias ou aI" g ... uo UDICO, '-'o..~ a o.s e pro.. ~ . 
união. 30Cíedades de economia mista subveu- vhnento e vacância. de oargos ou Sóme':r:te serao .executado~ de~i.S ,d~ 

f .. 21' Exclul-se da. p!'oib~çãi) c:iêste Clonada,s pelo Tesouro Nacional e di' tunções, exclusivo o decorrente de translta,d8" em julgado a respettiVlo 
artigo o pagamento de !\!:t'a tificar'ÔoO faI' to b d senten"a 

~ ~ que r,esultem vamo agem pccuniâria~. eCImen, etn como os e conces.. ~ . 
individual cre produtividade. ~ ti +-... • ... ~. Art 32 A art,'r d I êncl" des'-supenores às preVIstas nesta Lei; 6!5 sao e van_gens pec~Ul<:wlas, reJati.. .. P a v g .... 

ArL 18. Observar-se-â. na aplíc'a- normas e cláusu!as sôbre a. obrigat-o- vos a servidores dos órgãos da admi .. Lei, e sob pene de responsabilidade 
çáO desta Lei e da Lei n9 4,328, de l'ledade de revl.sões periódicas de sa. nistraçâo direta e das autarquias, da autorida.de que o detetmln~l'. 
31} de abril de HI6-!, o disposto nos lãIi.os e as tabelas de saláriO ou de somente terâo validade jurídica ;ne· nenhum pagamel}t~ poderá ser ete .. 
art1g0.~ 17 e respectivo parágrafo e 19 qualQue.r retribuiçãO pecuníâríe. que diante sua publicação no Diário t·uacio a funCionano efetivo na base 
.. s.eu § 3? da Lei n 9 4.242, de 17 de (.'ontrarlem tt.3 illstituida.s na presente Oficial da União. de vencimento de cargo em com~são, 
JulhO de 1963. ·Lel. . .'eSS3.1vadas o.s deternüuado3. de 101"-

paTágl'ruo Uni.co. Os funcionários Parágrafo único. Atendido o dis4 Art: 25 .. Ressa1.v~da, a sItuação do.s ma expressa, eln lei ou quantia d:e .. 
que se deslOCarun para o Exterior, posto neste Artígo e no arUgo ant.e. oo.nd~dQta,,: J~ habil~tados em concurso corrente, de cumprimento de cteCl.sao 
n').· vigência desta. Lei, terão as retri- rIor, serão ceVl.Sta.s as situações sala- cOm prazo ce vahdade em VIgor, o lud1CiaI transitada em julgado 
buI.ções em moeda ~tran!!elra eS.i_ 'a' d ·d' d mgf'esso em cargo de B:ologlsta, Pes~ . 

.. ., ~ fl lS OS serVI ores as autarquias df quisador e Documentarista depeJlde~ An. 32. Até 31 de dezembro de 
;puladas de forma Q, guardarem ~qui_ que trata" Decreto n9 51.688 tle 1'i rá dlJ, apresentação de diploma de 1964. Os aUlnellws de l'encimemog • 
valência. com as que atualmente ,,~. de janel"o de 19"" bem co o'. d 

-....; w. m s as conclusão de curso superior exigid.O de gratiÍlcação de funçãO, bem come 
tão sendo pagas, obedecida, tanto funclonárjOg da administl'~çã.O tÍirets para o desempen.ho da.:; respectbias 03 rcaJu~tamentOS conce<lldcs por e$l" 
lIu.l'nto p'cs.sivel~ a correlação de atri· 1\ êles equiparado3. ath'ldad.es. LCl, vigorarão COm redur,'õe& pen::ffn

4 

buiç6es. ! Art. 22. Além de ao.'! funcionário~ ~uais. de mod.o que a· majorllç-âo ,$.a .. 
Art. ltJ. Obsu .... ada3 M norma.s do C1VIs do Poder Ex~uti"o da União e Art. 26.· ~ atividade3 de mensa .. 18.1'1[\1 não pos~a exceder a -lCO~ i.cbn 

arUgo 18 da. Lei n9 4,.242, de 11 de ci& 6.utarquias federals, e6t.a Lei $e g~lro e de apre_ldiz, na a<iministração por ceutoJ dos \'\11ores eorre!'iPon<i~n-
julho de 1963. nenhum funcjDDáriD, aplicará aCS servido"e.s: dlreta e duas aut:arqu:a.-:;, lerão exer~ tes, fIxados no. Lei n'" 4,2..-t1, de li. d(t 
em sentido amplo, abrangendo todo cldos me 1ante adm~s..<;ão de emprega .. jUiho de 1963. DU decorrentes de Sua. 
aqu.31e que perceoo ou venha a per- lJ D03- Terril;ó:ios FederaM; do em tabE'"la de peS"oal t-emporário execução. 
ceber peros cofres públicOs ou à con~ 2> Transferidos la. União para o da respectiva repartição.' parágrafO único. Aos no"o,s vEm .. 
ta de quaifquer' rendas ou taxas, in- Estado do Acre; Parágra-fo único. SãQ considerados cimentos fixados nesta Lei para OI 
cl~u.'iYe {>:'..l"t1clpação em mUlt·a, me~- extíntoo, devendo ser suprimidos à nit'ets. 19 H· 22, em relaçào aex; tun .. 
. &nO eni regime de acumulação de car_ 3) Transferido! da União para o medIda que vagarem, 0.5 atuais cargo.s: clonariQ.., qUe <12ixaram de pl.!rcé)er 
gos. poderá auferjr, na pats. jmpor_ .:;,:,~ .... d.? Ja Guanabara, quer tepham de Mensageiro e de Aprendiz. as gl'atiflca\~ões de nível u;Jt\'er.;;;;táno 
t.1nch total superior aos· venc;mel1- ou nuo optado pelo retól'nO ao Ser- e pela execuçúo de trabalho dto' n0-
t05 fhados piara os Mmist!·os de E..<; .... 'iço PubI~co F.sdenH, compensados . ~rt. 27. Não se aplicam as dispo~ turem especial com risco ele \'!da ou 
Udo. qu.t1squer aumento..", reaju!Stamemo'" Slçoes desta. Lei, re:;:~alvadas as dos saú.de,· será aplicada a. reducão um .. 

Art. 2'0 A aplicação desta Lei às 0U reclas.'3lficações concecUdo3 pelo ar~. 12, 15. 19' e 25, aos Membros do fonu!! de lO~o (de:l por ceotol ,dos 
'(' d' d à Govêrn0 do .Estado, de J'ulho de 1963 Ministério Públlca e do Serviço Jurj~ valo)'.. e."'<oholecl·~Q: n:1!"CO an<,"loo a..uta!'quI3s lo.~,rá con Wlona n ce~... d·'· .. '<.I/J... UV.,. F-" 'J t: ..... 

'" ti d d I ~ data. do ~'!licfO de. vigênc~Q de,~t.a lCO da Umão. de qUe trata a. Lei ntve:s. ' 
VlSa.{) e seus qua ros e pessoa. por LN; nl' 3.414, de 20 de junho de 1958, bem 
iniciativa d03 Mm~stêrios a que es· Art '4 O nô',o crl"rio d. ,.'1.;.,,10 

i) Da Prefeitura.. do D:strlto F'e:" como ao,s Procuraàore~ da Fa.zenda . v . dI ~ " ''\' 
tejam vinculad',:,s, obServado o dl,spo.s- aeral; Nac1onal, das autarquia" e demai.s da gratificação e. ciQne.l por teIhpo 
ti) no artlgo seguInte. {j) Da. Compalllúl Urbanizadora da equiparnC1os. de _serViço, a que sa reJere o llJ't., 11 

§ F' A revisão de que trata êste Nova CapiUlI do Brasil tNQV.'CAP, § 19 Fica Incorporada ao venCI. desta Lel, vigorará a partir de F de 
artigo s~rá pro(.ce~!'.adtt no pr.:,ZQ de abrangIdos peLO di.::p<:lSLQ ~no art. -!o mento do pessoal m-enc.owldo neste janeiro de 1965. 
30 Lrínta, dias. a contar da pUDE- d L' anj!!,o a grati!icaca"o de ",'''el ull,'ver- Paragrafo unico.· Ate 31 de c:e ... 
"'o~ão desta Lel. e serâ subr:.ietida a-J a el no? 4.:!42, de 17 de julho de - • zeUI" de l'H~A a r"t'f " ' 
"""". 1983', 5itár1o, extinta por, Côr"a do art, 16, TO ~<.I'1. g .,. '. lC«t;:10 ll_dl('IO ... 
presidente da Republ~c!l. por lnt.::r. item IV, desL Lei. :r. nal comjnuará a ser concedidu e pa~a 
méctiJ do Departamento Atlmml.Stra- 6) Da FundaçãD Brasil Central, § 20 ÇJ Pe-~~l a que se refere êste COm b(\;:;e n()..~ percentuaiS prevl~to.!; no 
tivo do SE'rviço públlco. a.branglQo.., pelo dl&PO&to no art. 42 artIgO cotinuará com as mesmas arc. 146 da Lei n9 1. 711, ~ '28 de 

§ 21? Com 11 €>xecução do disp<).':to ;:ta Lei n9 4.242. de 17 de Julho de d.iária~ de Brasília ora percebidas e Outubro de 1952. caJculado.s sõbr~ O!l 
nf'J5t.e '?-rt\<;!;o. flcam re\'ogauos o ar- tSffJ~ as atuais diferenças 'tie vencimento valores de vencimentos fixados na Lei 
tigo 29 e ilürãgrafo~ da Lei nll 4.U89, 7) Apo..<;entado.s, bem corno flOS em resultantes de parecela.'!- .absorvidas ll9 4 242, de 17 de JUlho de 11!63., 
de 18 de julho de 1952; o a:t·lg-o 9f> uq:)JlllbIliuade, no que couber e na pOr t9rça da execução da Lei número I Are. 35. 0.5 rurrctonâr1os CíVlS do 
,letra. h. D paragrafo único d.o arligo 20 [Ol'md da Lei n'} 2,622, de 18 de outu- 4,019. de ,29 de d~zembro de 1961. Podé't I;~'Xecuti'lo qne, em ·Htt'J.Ü~ '"'lo. 
e ~ artig~ 21 e 22 d~.Lel n?i;·lO~ brç de 1955. Art. .2~ A3 séne:s- de ·clas.~es del8PljCaçaO do d1sj:)osto ne:;ta LeI. 
,de wO. dI?" JUlho. ~~ 196 .. , o <'lar, .~Q 9~ ~ .=\s~ensorl!õtas ~ Agente Postal dr que ven}'lRm 3. fazer ju~. mc.'fifo.\menw, .. 
il~tra "t" e r;.<; ,fil t~",!)S o. ~!r \.,..2 da (lL ... ~ - ~ .,1 ,A aplieação desta Lei. ;:o:; tratam as f...e~ m. 4 126, de 27 de um t.otal .de vencÍlVent.Q;, e vantagem 
n, 4 ... 13. d ... ~{ De f ... vv.ello de 1,,63. \ ,en.cioIes ela Pr'efeltura. do DlSt..Jt,..)I9.IlÔosto de 1962. e 4c.:W3. de 7 d, te- ílI!er;'or 6:0 telAl de f'!oc' • .onento t van .. 
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taJens que já vinham percebendo. por O Anexo V relaeiona. OS cargos e ttÇÕes de contabilização junto a és .. ! ... Art. 80 _ 
tórça de Lei ou decisão judicial tran- funções por classlficar e o Anexo VI ses órgãos. além dos vencunentos ou .• 
t1ta;~ em juIgsQa, terão direito a os tat"gos e funções extintos, todOS salárIos mensalS. e em quotas pr<l- No cntgo 18. caput: 
Um co-mp.ell1ent.<ó igll·;J ao va!or da a.."nda. ocupados. porc~wals a êste.s, uma percenta- _ Lei n:;I 4.328. de 30 de abril: de 
<1. • .:!.õõ.nça entre 00 dOIS totais. gem calculada sêbre a arrecadação 11964. , 

1- § 1\1 O complemento de que trata No artigo 6". letra b: cias rendas tllbutárlBs efetuad.a.s. no , ... . . I 

~':'~2 artigo dec='esc-erá progres,siva_ _ ~cret{) nQ 51.060, de 26 de julb:O mês anterior, pe195 aludiçia.,. reparti. r ~tUl n!~.o CÓ~IgO de ,:,~c;m:en ... 
n~::.n~e cu ~e extinguirá. em face l!e ~ 1961. çóe.s, no Distrito Federal e em cada. I tos e vant.a.b,~ns r.~ra OS mJttares:. 
~u"u,"O.3 l€ajustã.men.o.s, 'readaptações, "Ditpôe sôbre. o reajustamento au.. .Estado: , - Artigo 17 e parágrafo únrcoJ '"~ 
IJ,· c:1:.o-;.6::s, ec2E5CS e elevação- d~ ven_ tomátic::> das pensões concedidas pelo •.. ,,' ......•.....................•... i Lei n.9 4.242, de 17 de l'ulho de 1 63.' 
~.m.:ntos e va~t'.igênb de~orrent€s da rnstituto de Previdência e' Assistên.. 
o;.ssação dc.s efeitos daa norm.as cia. d$ Servidores do Estado ÜPASE) § 29 - A quota atribuída, mensal- /'0 to ·1 
cb1Etantes dos artigos 33' e 34 desta na forma da Lei n9 3.593, de 27 de mel1t~ a co.da ::.etv_dOi naco p':ld~rá se~' t:'an:eir~~~ ~ ;~Vid~~da m~: 
Lb'. . Julho de 1959, e dá outras providên. .s-uper~0tlr a 100~ (cetoI!l por .c]eán .. t?) ~o ta.res e ·crviS, da adminístnaçá:o 

1:1 2Q Na execução ,dêste artigo .sará eías". respec vo venclll1e,n ou s ,.lO, ln- d"reta e indireta em vi(t<Jero .. <: 

c~"'i:;)ld€;rnodO, em qualquer hlpói:ese, o ,,' v clUÍJ1d~,-.se nOS conespondet.1tes pro- s~c'. estu~ ou '~ercíC:l.O n~' e~t~;;; 
(l,l::-posto no artlgo 19 da presente 1&1. Na § l° do arUgo 9°: ventos . na>;) sOÍ1"erao qualquer acré...~imo, em 
!Art. 36:\ As regulamentações pte_ -. Anexo IV da Lei n9 3.780, de 12 "Art. 9.Q O PCder Executivo re- decorrêncfà ca aplicação desta. Lej,~ 

v~s"(,&s nesta Lei .sel'ão elab-oradas pelO'lde Julho de 1960. gu1a.mentará, dentro do prazo de 90 Parágrafo único. As majoraçÕes 
n"'partammto Admmistratívo do 8er_ Rela-cioIla, as sé,dés àe clã.sses ins- (novenUl.) dias a extensão das medi- que se verificaxem nas parcelas reJa
'VJ.~ P~b1iCo ~ expe91da pelo Pr~_ t .. tuit1as no SiStema. de ClassifIcaçãO das consub3wnc.:adas no artigo ante- ti:va,s a vencimentos e vantagens. ~m 
Qin~e ·aa RepubUca_ -. ,. óe üru"go-Il e wdica -os cargos e fun ... rior aoS servidQres dos de-ma.is órgãos como no saláriO-familia, seroo com-

, •• t. 37, ~ o' Poder ,Exe-"'-o a.uto. çóes que passam a lDtegrá-lu. qUe integram o si.Stem.a. fazendártc". pensadas. no mesmo montante com. 
;n..< ~ ~f,L.J",ICV a redução na parcela de represent~ 

riz.a.d.o a. _a.~rir aq ~nistério da Fa- No § 29 do artigo 99; ~ - Alinea a, § 2.9, do artigo 9.9 da. ção ou reajustamento". .' I 
zehda c:édito espeelal de ...... _..... Lei n.9 4.069, de 11 de junho de 1962. § 3- . 
ck 300.000.00<l.OOO,OO (trezentos bL Art, 70 da Lei n9 4.024, de,20 de li Ihot, 9",Q Aos servidOs do MiniEté. Art.:go 19 e \I da Lei número 
lhÕes de cruzeiros), para a~nder, 1'e8_ dezembl'o de 1961. ,aJo 4.24,2, de 17 de julho de 1963. \ 

rio da FazendlJ., 'não sujeitos ao regi- I 
~~lvado. o disposto' no ~ 29 dêste aJ'_ "O currícUlo mínimo e .& duração me de remuneração, nomeados Cu "'Nenhum servidor púbrco, civil ou 
tl~o! aos encaI'~o.s r~~ulla.ntes da exe_ do.s Cll!!'SOS que habiUtem à obtenção. para êle transfendos após 22 de mar- mU.tar, inclusive. aU:tárquico ou em
c~ao desta. I~n,. o qual set'~ automà_ de diploma. capaz de asscguraT pri- ço de 1962. é vedada, com a. res:::.e.lva pregado em sOCiedade óe ecoDOOlia. 

)ItI9amente reg~~rado. no: Tnbunal de vUég1o.s para o exercido da profis- do § 1.0. a percepção de percentagem mista em serviço, missão, estudo Ou 
. Coptas de. Umao e dlStrlbUido aO Te... são liberal serão fÍ,){ados pelo Oon. sôbre a arrecadação de qualsquer funçãO de qualquer outra natureza no 

SOUTO NBiCional. Ih F d ral d Ed ac~o" d p'bl'cas" exterior, ·pOderá. perceber dos cofres. 
J §, 1? N.a aplicaç~ des~a Lei às àu. ,se o e e e uc a • r~ G O U ~pQst~. neste artigo não se públicos, a qualquer titulo. importâ.~- . 
. t<4qmas serao observad ... s as no:r::nas No artigo 11: , .... ~~ aplica aos servidcres que, por fôrça c~a. mensal .sUpet1or a . US$ 2.500,00-
: co~tantea do artigo 69 e respectivos das leis especiais já estavam no gÓz.o (c!ois m:l e quinhentos dóla.res. .I 

lParágraios da Lei n0 4,242,de L7 de Artigo 146 da Lei n' 1.111, ué 28 de tais vantage'ns, antes de 22 de ,i 
julho de 1963.. . . de outubro' de 1952. março de 1962. ~4'"''''_''' .. ••· .. ············;·-r· 

~ 29 O reaJ~6.tamento salarlal do § 2.'1 Para efeito do disposto no pa- § 39
. O teto estabeleeklo neste 3t-

p(!asoal tempor~rlo e ,de obra, .a que l/Ao funcionário que completar rãgrafo anterIor, 'observar-Ee-á cOn. tigo Ee aplIca a05 Chefes de Missão{) 
.. ~re~ere .0 a~t1go 5(> desta. Lel~ será vinte anos de serviço público efeti- juntamente o tieguinte: Dlpl~máti~a.. - i

l
, 

at d!d~ a cont!l dos recur~ orça.- vo será atribuída wnG gra:tificação a) o limite de 90%· (noventa por No artigo 19: ' . 
In tanoa próPrIos, f igual a 15% (quinze por cento) do cento) sôbre o respectivo venc:men- y . 4rt. 38. Esta LeL entra.rá em vigor r~tivo vencimento, a ~ • .será to. .. Artigo. 18 da. Lei número 4.242, de 
a partir de 19 de junho de 1964 com elevada a 25% (vinte e cln-co por , .••• ' . 17 de julho de 19,83, , ,) 
as "r~a.lva.s constantes dos artigos 33 cento) quando.o tempo d"t .serviço No Hem V do artigo 16: 
e i4, 'revogados o artigQ 13 e seu )la... do funeiQnário fOr de vinte e ciD.co ~'Nenhum serv.dor público, civil o1jl 

• ..l. f ú' a.rti.o 87 da LeI anos compl...+......... - Artigo 29 da. Lei n.q 4.242. de 17 militar. servidor de autarquia·e Ser-
1'!l.1;;fa o roco e o - ~ 1;"'-"" de julho de 1963. ventuário da justiça, na atividade ou 
n q ;3.'180, de 12 de julho d'e~·1960; os não, poderá perceber no pais, nieJi .. 
arttgOS 35 e parágrafO ·único, 51 e 66 No § 19 do artigo 11: "li: arbitrada em 1/3 (um têrço) do s-'mente, a título de vencimento oU 
d Le' nQ 4· 242 de 17 de julho de valor do vencimento a indenizaç§.o, 6. ~ 

a 1 ., d ·.H 1" Lei [);9 1.741, de 22 ó:e novem":>ro de r fer o artigo 11 item 2 da remuneração e vantagens pecun'ál'~ 
196 , bem. como as e;nals ..... spos l!oes 1953 que.se e e , • • fixas, inclusive., percentagem .na at-" 
em~co trário . Convenção Internac!cnal do Traoo- ~ n • lho n.9 81, aprova-da. pelo nec-reto Le. recadação de tributos, custas e ema-

LEfiISLAÇf!tO errADA . .A.ssegttt".a fI.O ocupante de cargo gisHttlvo n.9 24, 'de 29 de mflio de lumentos, quantia guperior a. •. -•• ! 
de provimento em c0m!ssão o direi .. 1956, e promulgada pelo Decreto n.9 Cr$ ·'350,090,00 (trezentos e cinqüenta 

artigo 19• caput: ci d mil cruzei-ros) " , I to de continuar percebendo~ o ven .. 41. 721 de 25 de junho e 1957, cujO 
Lei ',n!) 4.242, de 17 de julho de ~tl63 mento do. mesmo cargo, d€pols de ·paganiento será feito mensalmente § 19 O órgão do pessoal respectivo 

FIxa novos valores para os ven_ mais de dez anos de exercicío inin- na torma,de gratificação de represen- incluirá,' obrigatórialllente, J no chequ~ 
cimentos dos servttlores do Poàer terrupto.. I tação". ou fólha de pagamento, entre ·os des; 
!Executivo, crvis e militares, e dá No ,item VI do artigo 16: contos a que está suieito o runcicná-i 
loutras pro'l.l"iàências. ,1_ No artigo 12. caput: rio o excesso ce retribuição verifica..! 

r. 
. ' - Artigo 18 da Lei n.9 4.059, de 11 do que reverterá. conforme a hipótese' 

o § 49 ão artigo 19: ~ ... ,~~ • Capitulo XI da. Lei n9 3.7&0, de 12 de "julho de 1962. ao Tesouro Naciona.l, ou aos cofres d

1 de julho de 1960. entidade de descentl'aJ:zação como 
, --, § 1<;> _do artigo 14 da Lei número "Independentemente de limite a receita eventual. . . 

3.180, de 12 de julho de .1960. Estabelece nonnas aôbre o regime que se refel'e o e.rtigO 4.? da l,.,ei n.~ 
"lt estabelecido. para' cada. clasae. de tempo integrar para OS fuucJoná- 3.783, de 30 de julhO de 1000, será § 29 No cálculo do teto ti. que sej 

um Lvencimento_base inicial· com au_ rios civis do Poder Ex:ecutivo. concedido abono de 20% (v1nte por refere este artigo.levar~se·â em contaI 
mentos periódicos consecutivos por. cento) sôbre 05 vencimentos do mi- a importância bruta, total percebidal! 
tri~io de efetivo exercício na. cla.s.se No artigo 15, caPut: litAr que, preenchendo Cs requisitos pelo sêrvidC·r nela inCluídas as" diárias \ 
ocmp consigna a .prOgressão horizon... , exigidos pela legiSlação 'em vigcr."pa· de que trata a·Lei número 4.019, dei 
tal iindicada no item A do Anexo. Artigo 64 da Lei n9 3,244, de 14 ra e. transfe~ncia facultativa. para a 1961 e as vantagens que, embora va--
III. 1,' ' de agôst<o de 1957 ~ inatiVidade, com uma. ou mais pro- riando quanto :<'0 valor pecun~ário, são 1 

dizico do artigo 39: "AOS servidores lotados nas repal'· moções, permaneça em atiVIdade. percebidas mensalmente e, em caráter \ 
fo parágrajo tições aduaneiras. assim aos Laborn- § 1.9 Será concedido igual abono de permanente, bem c]orr:o a

d 
süma re-

_ ]l,ei n9 4.019, de 29 de dezembro 20% (vinte por cento)' sôbre C.,s seus sultante da aeurou ~çao e proven- I 

1 
d 1961 ' tónos Nacional de Anãlises e suas vencimentos e.o servidor civ-n que, tos ou pensões rom a remuneração ê.e 1 

, e " seções regionais. será. . distrihuida que.lquer etividade públIca, de natu-I 
~ r... ...... ~ '"1- ...- ... e.g - A_ tuna per-centagem calculada 8Õbre a preenchendo de requlsit09 exigidos . 1 '] t' d d , ' .lJ'Wpoe 'sowe (/, '-'I ..... ,"'" IBM - pela legislação em Vigor para a apo- reza executiva. ou egiS a lva, e u-

iárias especiats aos servidores em, re.s-pectiva arrecadação do imposto sentadoria. f~.cu1ta.tiva., permaneça em zindo·se, entretanto, as parcel~ cor. 'I 
ejetl'Qo exercício em Brasília. de importação. em' quotas proporcio- atividade, '- respondente.s aOs desconto3 compulsó-

r' o artigo 1)9: ' .,.. nais aos respectivos vencimentos... 1 2.Ç O direito à percepção deiS ·abo ... r:os para a previdência secial, l\fon- I 
_·parágra.fo únÍco, do Birtigo 99 da .A.r:tigo·l09 da Lei n Q 3.470, de 28 nos previstos neste artigo ce~e.rá. G. tepio ou pensão MU:tar. a. ajUda de' 

Lei () 4.242
1 

de 17 de julho de 1963. de novembro de 1958. partir do dia em que .servidor mIl;- custo e as diárias de alimentação e 
"~oo' ncec!!do aumento" de 70% (SA tar, ou civil passar para a ·inativida. pou.sa.da.. . 

I ~ - i'AOo5 senidores lotados na. Divi- de". § 39" O disposto nestp. artigo apH.·
1 ten por cento) ao pessoa mpo_.s.a.o de Imposto de fl,enda. e seus ót- c:l-se aos servidores ca PrefeitUra do 

-Jã,ri<l e de obras sujeito ao regime de gãoA delegados, exclufdos 08 agentes No I 2.9 do artigo 16: Distrito Federal; da COmpanhia Ur- ~, 
emptêgo preVisto na Consolidação das fisci.is do Imposto de Renda, será _ Artigo 145. item V, da Lei ·nJ' blluizadora da Nova capital do Brasil. 
L~is ldO nabalho dedU?iidos os aumen- atribuída ~ percentagem ca:lcula- 1.711. de 28 de outu~~o de 1952. do Departamento Federal dft ,Segu. )1 

tos QU abOnos concedl.dQ$ ~~ 19 de da BÔbre a arrecadação dos impostos rança Pública e do Servj~o de Ass:s. 
abril]"de 1962, ressalvados, tão sômen.. de sua oompetênclaH • . ·cclllceder .. se-â graWicaçãO: , téncia Médica Dom'cil'a-r de Urgência. 
te, qs efeitos da ,Lei nQ 3.780, Áe 12" Artigo 8(>, e § 29 , e e.rtigo 9Q da Lei ........................ _........... bem como aos servidores ,civis e mi- l 
de jUlho de 1960 '. n9 3.756, de 20 de S;brU de 1000. 'litares transferidos para os ,Estados ! 
{,", ko artt,.,o 69, leÚa a: f'Art, B' _ '~-á •. trlbul..:l.. "'..... V - pelo cxerefcio em detennina- da Guanabara e co Acre (Leis núme· "I v fO"J~ w u.ao......... das zonas ou lOcais". ros 3.752, de 1960 e 4,070, de 1962), I 

_ 'Ánexas V e vi da Lei n9 3, 100, servidor~ lotados nas RecebedOl'las - Artigos 30 a 34 da Lei n,9 4.328, e aos a.posentados posteriormente à . 
de 12 de julho de, 19,60* --...... ,,-e Coletoritl.S -Federais e nas Repat- de 30 de abril de 1964. ./ - transferência. . I 

/ 

I 
I 
·i 



f o{9 A inobservância do disposto 
!leste artigo, e no art:go 19. será con. 
siderada lesão aos cofres públ:cos~ 
acarretando ao funcionário beneficia.
do e aps responsáveis pelo pagamen .. 
to a I1end. de demi.ssno sem prejuízO 
da pro.cedimento cr',t."'ninal co.bíveI. 

No § 2Q do artigo 20: 

Junho de 1964 1427 

No art;go 27: I A gratifice.ção de funçã(, será cal .. no, também p:.J:ticipou do CXo.,me da 
• _ I cUladá. na base dos simbo~o.s e vuJo .. l, matéria. a fim de serem conhec!das' 

Lei n 3.4.1..4, de 20 de junho .de 19;,31 res com:Lantc,s 11;) item c do An..;.':'J I as clisponibilid~.J.es do Tesouro NaCio-j 
Fixa., entre outros, os venctmen_ IlI. nal, o Senbor M1nlstto de E5tSC.'U, dos I 

tos. dcs membros do M21listéno I parágrafo único. A imporUlncia. da" NcgGclo.s da Fazenci'a.. 
Público e do se,vico- Jurídico da g~~tific'ação de i'unç.:t:'l sara igual. à I _Com base. l}a proposta da., c~mLs- I 

União. I duel'ença, -ent~'e o va.:or c~tabele.::.ào! Sf'...o J!;. elm:n:ster 2.1, n~. ,u,le,r~Zt;S r . I piara o simbo;o tE.wecU.vo e o ve.,c:~ o~::i'cc:das pelo se:1hDt' 1'Im.:s~:'o l!,'X-: 

Artigo 29 e parágrafOS da Lei 
4.C89, de 13 ~e julho de 1952: 

No arttgo 28: . wento do O:1.rgo e~e~ivo excrc.ldo tc~o í tt':l,o,d:i:r..ir!-o para o Plá.neja.l.1~nt(J rJ: 

nQ Lei nº 4.126 de 27 de ago%o OC W62 funcionário. II O':!Dl'C:~~;::lçãi) Ec.ynõmt?a c n3..s in;:;>t-! 
, , . Il1:tCÕ~.3 d~ carater fmancelro e or-

Provêm a~stemas de claS$·flcação de 
carGos! e -de remuneração próprioS 
para. Q Departamento Nacional de 
Obras~ de Saneamento. 

Artigo 99, letra "h", parágra.fo ú.ni~ 
co do' artJgo 20 c artigos 21 e 22 da 
Lei n~ero 4.1G2, de 1962: 

Pre\!êem s~tema. de classificação 
de eatgQs e c!:e remuneraçito próprios 
e a cpnce.s.são de vantagens es:pec!ais 
para. 10 Departa...TIlento Nacional de 
Estrl.-:',~as de Ferro. 

_ ArtigôS 99, letra i, 21 e 22 da Lei 
11" 4.~ 13, de 14 de fevereiro de 1963: 

p~'e\'êem sistelnas: de classificação 
de c!.'..h,;os e de remuneração própriOS 
oe a ~nce.ssão de vantagens especiais 
l)l~·:. : O DepartamenfJ.l Nacional de 
portc4 e ';ias Navegáveis. 

_ M'tigos 11, letra o ·e 23 e pará .. 
grafoi da Lei n-9 4.2~. de 19 de junho 
de 19ê3: 

Altera disposições da Lei mLmero Artig~ ,87 da Lei numêro 3.78C. de, ç::-n{en á1':.o tio Senhor M~n',stro de E,'-S--
3.7:10, de 1~ de jlllho de 1960, ,'e_ 12, de, Ju.ho de 196i} e al't;~ 51 d:1 f:ido d:::.~ Ne2"ó~~03 doa Fa::~Zld:l, COU'1e 
lai'"va,s a03 Ascensoristas .. aanào_ Li.'!l nUnle!'o 4,242, Cie 17 de Julho de ao p.:;paL~um~nto 'A~m~ni:~ratívo do, 

11 es O venc;rnentos do níveIS 8 1963. r SC~'viço FübllCO a. tal·.)fa de !'l9.J.OYU'" 
t s, s., I 7 ti ~. 'ç~ do ant"Jl't'oJ'''' o I 10 e 12, em substttuição aO" do . A~tigo '8 . O po er EK~cu~.vo en- . o 1... ...' .. 

niveZ 5. vJ<ml. to Congi'es..o l.faC!tnaJ UODLiL..1 A jU,:;tificação do anteprojeto, c~m i 
em dois anos cont5.~os ~~. v.lóênc1a !\ qm,ü me m[ln~fcsto mtçlra.m~~lte '.l-e, 

Lei n9 4,2;)3, de 7 de fevereiro de 1963 desta lei, a orga.n.za~~,o de!1flltnra dOS I acordo, cr.contr;l-se na Exposiçn~ de 
Altera disposIções da Lei numero quadros do func.on1JlSnlO de que tra~ MD~jVlX$ do Dc:partumNl~o Au...'11m:" .. 

8.780, de 13 de Julho de 19ÔO, ta O Capítulo IV desta lei". . I L~a~~vo Co S~rv~~o PÚblico, que s~guCl 
relatt'lJas dos Operadores pOJta~s. Art. 51. O FC::iCl' U:,:cudvo cn':;á- em anexo, , ' 
dando.1hcs os 'C~nctmentos ctos rá ao COllgres.so !\acíonal GS Q..l.J.dros 1 D.1CoJ o c3.ni~er de ur.;ên~ia que re .. ' 
níveIs 121 ;4 e 16, em subJtlf'l.l1çao dc!!LÜt.l.VO;S do iuncion!l.lumo, de Que I conheço dev9: ser c0.r;fel'idO !O pro .. 
00$ dos mvelS 9 e 11. trata o artigo 87 da Lei número 3 .7BJ,! b1(3m,~ "o rOl1)l,&t~menlo, d~ ve:,r::1men .. " 

No partigrajó único do artigo 29: I' de 12 de julho de 1960, de:1tro do' c.os ~i) .t~n.clc<l9.Il.fm? C>~~l" v:lnt
J .. m3, 

A ·i'.... <:>9 d" Lo,· n' • 291 "e 12· prazo de 1 (UmJ 4no a contar da' a:\ o.pc)',tm.c,,;t?& p!,!Ul ,8~ . .I.Cl aI que _I)' 
-d<> r ·.I.~bO'. d "196"? ';1;, ,~ " vigência desta Lei". ' . i antep:Ojeto seJa a~!'eclat.o c,m toe':;:'::;t:o, 

de "zem.o e >J. I cCnjt,m:l do Oong,::.<:to N[l.c~on;l1. 11" 
. ,. Artigo 35 e 66 da- Lei llúme:o 4.242" f"~l'mn dí) dirpo ... to no parár,rafo únl-

"Est-ende....::e aos fw:c1on?-1'10s, . d~ de 17 :le jUlho de 1963. "co do urtiga 4Q di) Ato lruatuclQnal .. 
Quadros uns SecretarIas ao. Mlmst~~. ' . 'd I 
1" Público da. união a pa:·tJ.r da. Vl,. Art~go 35, A UelUlUlU se":VI or da. 

l.O c' de~ta. L"i o ~rtirro 19 da Lei OnHio, das aUt.<liqu .... '" e da .l:T':H~ tu ... I . S ,h p·ti t 
ge..'l la " _" J t 'i d 1948" do D:.st"lw Federal selá parro re!llU. Elrc_Ienhe:s mo el~or fí,'!Sl ('11 a 
nu 264c, de 2<> de evere ro e . , ., da. RC!'lllJI'c:t· 

. (Equiparação de l'fu"ldmentos e nel'açã.o. ve~Clnlêl1~O ou saláno lUfe·

1 

' . 
vrint.agens. aos funcionários do PodeI' rlOr ao salar;o-mmuno previsCo em Tenho a honra d,;- ~ubmeter à ele-
Judiciário)' leI pa.'a. G. prOl!s,sao CO.le ponde!,te au vada CúI131del'açát, de V~.5a EXcelun" 

.., ~ " . 'l. cargo que exeree, de.5de que, C,lmpl't\ c n. O mc1uso anteprojeto de lel que' 
No,-paragrajo u!ltCO d,~ arUgo .. 4. o horá.rio regulamentar preVisto para I Ínstitui noves valores para V'J nlõel3 

a-rtig~ 146 da. _ Lei uI' 1,,11, de 28 de fi. tunção de que se nCl'..a le;:almente I e p:11irõe.; de Y~ncimento.s d.)~ f:'lel"Jl'" 
outubro de 19<>2. investido. I dO!'c:j Pübiicos Civ:s do ped::r !~xe;:u .. pará-

21 de "Ao funcionário. que. . comple~a.l' 'parágrafo úntco. Na. hipótese (to ser t:yo, .cc!t1 o ~bj;tiv~ de, !!:,tlhor a~tl8"'; 
vinte anO$ de serviço pubhco_ €f~tlvo o salãric' .. nlinimo prOfissional superlor t!l~10~ a cl;\n~.lO co c.w"o de Vida., 
t.erá atribuída um.s. gratIf.tcaçao 2gual ao nível de retribuição, a. diferença I oec'l'r.da el1t.rre Junh,o de Ule3 e ti pre .. 

_ : Artigos 29 e respectivos 
,rar,,!:; 3. da Lei n9 4.239, de 
Jur_'>l> de 1963: 

Prevêem s!.stema. de c-la.s.sU:.c:.\çãD 
da ctxgo,s e de remuneraçã.o própr:.os 
e a toncessão de 'nmtagens espec.l.am 
para' o Departamento Nacional de 
ebra-s Contra as. SêCas. 

Prevêfm sistemas de c1a.!Sificaçác· a. 15% (quinze por cento) ~o reSPe<l·1 Eerá p3.ga. em :H:Glfl .l. ~Q!'te ·j·J;'1t.fi~ I' sente d.na.. ' ',I 
.ele CfU'. go.'J e de r.:muneração próprios tivo venC1IDento, a. qual sera elevada mente com o venc~mer.toJ remunero,- 2, O anteprojeto Oro. a.prc!ent~c:O 
e a conceSlilio de vantagens especiais ao 25% (vinte e cl.llC() , por cento) çáa ou salário". t li 'Ilo.=s,.1 Exce1f}nc!a consubst<Jllc~a 0.' 

para. 8.. Superintendênc~a do Desen.. quando o tempo ~e servl~ do rUll..1 Arb o 66 O d1~posto n03 Aftig0311 CCnll'lbu.í;ão da. coallSS5.o inteYtnin s
VOlvi;mento do Nordesto (SUDENE) cionã.rio iôr de vmte e cmco n.D.ns 49 e E2 dü.' Lei n~melO 3 73Q de 12 ter,uI in.s[!tuida por decreto de Z8 dar 

Na pc;,rngraj" único do artigo 21: I cOlllpletos". ~ de julho d~ 1960, Rpllca-sc a'os tcc. abd p~.::.:üao, cem ll;S, aJter~çÜ~3 Q;U8J 
(1 " No § 19 do artigo 37: nlC03 dos SerYlçO~ de saúde, ülClus.ve, aJ ~iIe~Lz~s du pOl1~·fa ,~a.ar 0.1 ,~() 

J:)ec:det.o n· 51.668, de 17 de Janell'Q de 17 de1ao.s que exerçam funções grat.flc.ad~I?DYe:·n~, ~s dspombll.da.?cs, ~Q 1~ .. , 
de 1963 . Artigo 69 da. Lei nq 4.242, lou de .chefia, fIcando a~seguraàos os s*n? NaCIO~lal e os ~ pr.nCJ?J03 "de 

Dispõe s6bre a hierarquia. sala. .. Jull10 d.e 1963. Jirelws do.s que opta.tlm pela reglIne I adlmUtstr~çl\o de pes=:oa,l J:cctm_n-, 
tful do p~ssaal das emprésa,s de >.I,As auto.rCluias e scc!çdllde.s de e~O- integral, na. forma do que çsta-btlece da;.n, ' 
ftaveílaçiió ma.rítima. fluvial e la- nomi3 miosta bUlls.:diac.ü..s pele· 'l'~-::.ouro o Docreto número 4iL974-A, de 21 de 3, A comissão designada por VO$..J 
fustre e dá outras pr.cwlàénciM. Nacional que, a po...:tir de lo de Jane:- janeiro de !DGl, que rC1ul"J.m~nt(lll a ss. EXcelênCIa, no prazo que lhe foi! 

l'0 de 1963. tenh~m tido sua. r3cci;:,a Lei numero 2,312. de 3 de setembro deferido, apre,;entou rele.tóno acom..) 
1/b artigo 22, itena 5 e 6: acrescIda. a-m, virtud,e da :remao dQ de 1954". p3.nllado de prc:p{)sta que, segundo ~5"'1 
-' ArUg~ 40 e 42 da, Lei nl? 4·2·13~ níveis de saláno-minimo felta. no De· MENSAGEM N,O 153/64, DO PODER clarece, obedeceu aos .seguinte,s pnn,. 

tie 17 de jUlho de 1963. ereto númel'a 51.613. de 3 de de.4cm· dp 03: , 
bro de 1962. ou de aumentoJ. salarlais EXECUTIVO a) cOllcessJ\o de aumento de venci"! 

jl~t. 40. o.s empregadas da com· 
~anp'" u.rbanl. zadora da NO\', capi
tal do Bm.sll admitld"" até 31 de 
znaiço de 1963, passam à condiçãO de 
• ertidor públiCO e se!\10 inciu!dos, por 
decreto do poder EXecutivo, no,s ór .. 
.ão. da admInistração direta e Ind!
l'-eta. e na. prefeitura. do Distrito Fe .. 
ceral. vedadas nOi'.:u adm.~Õt'3. .sal ... 
Vi) !autorização do Presidente àa Ro .. 
iPúlIlica. em exp03!ção fundamentada 
~a. ;autoridade campetente". . 

.I\l"t. 42. Os empregadOS da Funda
çáq BrasU central, a.dm!t~.d03 Até 31 
43'" março de 1963, passam li condi .. 
Ç&Q de senidor públiCO,' continuando 
J8 Frestar sel'Viçoa Dlquela órgão nas 
1tm.çõe..s eM aqUi e.n:ercida.s, .até que 
()uh'as lhes sejam atribU1das na Re .. 
fO.ll:ma. Administrativ·a, am. estude,s". 

conced:dos a seus ccntr.bu:.ntes, a:t Excelentt.c:.:si.mos senhores Membros m2n~os NpUz de co1l1pen~ar (l de.sl'a,.; 
fL"mçã.o dos novos nivcfs de l;enC!- do Cangres.so Nacional lcrizc.PM da moeda., ocorrid.a. ent1'4 
mentes de que trata. e...>ro lel# qa en-I '"." l junha~ de 1963 e e. presente data; 
mlnação de sub,31di03 cambiall5, de N~ forma. ~o ~NlL>O 67 d3, 1.~?llSd: b) resta!.)elecL-tnento da h!el'nrquia 

!sô t 'Iá' ou qualquer outro tulpo~ combma ... o co:n o & L~óo 5 l' I . L' • "80 ti 12 d j • rev . es. an nas . ' lar do Ato In.sUtm::'onaI. d~ 9 do! a.bril de ca ar:a (ia eJ n.\1 oJ. j ,e e ur 
n:0tlvo, ficam DbrlgQ~S (l v~nc,u_, .. 1964, tenho a honra de u.p!'esentar .a lho de 19GO; 
é:l:se a.umento de reeeltn. ao ... te .• dl Vo~.a. Excelência o inclu..- -o antepro- C) exame e reujustamento de nlgu" 
me~to dos cnc~rgo.s decorrentes dJ. je:.o de l~t que fixa novos valores p9..ra mas \'antagens int1rr:.amente Ugad-aS 
8ppcação da. ple.scllte le1 ~o.s .,seua os I1!ve!s de vencimentos dos servi .. 0.0 vencimento do funcionário c.vil~ 
vropries serVidores, ativos e matlvos. oore.& civis do Pod')r Executivo e dá d) exame de situações priv!.1esind-a~ 

I 19 S6mente .no ~~Q do aumento outraa providência:; e adoc3,o de medidas corretivas; e da receita ser lll:'>uf!C:enta para. co- . • , 
brir 0$ gast.o.s resultantea desta. lei, O anteprojeto ora. t.ubmeticto à alta e) fixaçiio de normll.'J para, no for 
poderão essas. entidad.!s sol:cltar re.. Q;iliboração d~ Vossas EJ!celêncJa.s turc" evitar o surgiUlento de nov~ 
CUl'BO, à. conta. do referido crédito e,s.. con.:;;uretancla a. proposta da cOI.aiS~ priv:Iéglo:s. 
pt'cial. 5[0 1nterministe~'ial que des~gncl por 4:. Por outro 16do, a CO!'Il.Ü3SÚO tr~.ns.

decreto de 28 dl3 z.bril p.ll:ss.do, com mitiU B Vossa Ex-ceMllcia SUge.stõ~ 
f 29 Os pedidos de verba; de c~m. as moãlfícaç6e.s Que a politíea sala- que Julgou não poderem ser lnclu\

formidade com o parágra.fo a,nwnor, rial do Govêrno. OS dl>ponibilidades d{'~ na propDsta de sua. aut.oria to QUío 
liInltat·~se-õ.o à d'fet:2l'!ç~-l. entre os re- do TeMuro Nacional e a administra .. dO: ' 
CllrZOS adicionais de que trata êste ção geral de pessoal recomendo.rn. 
a.rtigo e o custo tot.,<:\,.l ~l aumento d~ n" imt\"'r'.â.nc~a. do trabalho l'ecl1 ... No arUgl:) 22. item 1': .-..A d ti ld Q ~ vencimentos orn. cone........ o evcr o a zaâo clã. seguro dep<Jlmcnto o pr6prio 

"eí n9 2~622. de 18 ~ outubro de 1Ii5-5 instú'iclêncis ser devidamente com .. anteprojeto Que, em was !lnh9..s ge .. 

a) revisão, com a maior brevidac(e 
po~s1vel, do plano de clo::s1flceç,ão 1:\0 
oorgos, a fim de que teja dado aQS 
serv1dQres dQ nível superIor um stat~ 
cOndizente com a sua. fcrmaçã,o; 

, Procede à re'msao obrtgatória p~ova:da. em cada. caso. rai.::i, conso:!ra, a. prc.p.oSta ap:C3eu-ta~ 
, dos 'Proventos dos servido1'e3 tna

w 
§ 3Q As autarquia.s t:nancindas pela I da pela rêferida comi.$.Sãc. 

. tit)os cit)o da OWdo bGm cOmo vinculação de parcelas da Roceita. da.! para. enquadr.ar o anteprojeto nns 
aos dos ~ervutores' ais autarquias Un:ão ficam nlltor1:>.a.da-g a ocorreI MI formas de p<>lítica salarial que o ao.-

"_ " t t 1 depseSG.$ do presente e,umento de vêrno pretende adotar, tol o proble. 
e entt=des 'P_raes a a s. vencimentos alÉm dos limites acaso ma. do aumento de vencimen Os .do 

.A'o § 211 do artigo 23: I tüc:tdos, para ~astos de pe=soal e a(l.. funclonaIkmo submetido à. aprt('.)a~ 
• _, n 4.3"6, de 26 d~ '-"ri! de 1964 mlni.'itr:>.çã.O. nM le;! que as criaram" ! ção d<l Senhor Mitllstro Extr.a.ord>rná· 
.-...ql i; " lJ.4I '" • I rio para o Planejatnento e coordena-
'" J Estabelece vrazo para o provt NO arttgo 38. çãQ Econômic.a, . , 

mento de cargos púNicos c dá I A:rt,!go 13 da L<,j númerc. 3,100, de Como o ~unto, é de ,naturezn VItal 
ou.~ras proVfdênefa8. 12 de julho de HHiO. p..'U'a a pOlit.ca fmaucelra do G<lVÕt .. 

b> ... I.beleclmento d. Ull1a poUI!
ca salarial realista.: 

c) regUJ:t.mentação da concesslio <10 
ak1.1ma..s vantll~ens previstas. no E.q. 
tatut.o dos Funcionárr.og.' FlÍblicos: ct .. 
~·js dA. Uniá.t), notadflmente as do 8rt. 
H5. 'Itens V, VI, VII • IX; . , 

d) rez'u10mentação sem demora ~ 
regime de tempo integral e dedlcaç~ 
~lllnsh .. n.: . 
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e) alteração da lei que regule. o I presença atuante na· Adminis,traçãOj 1~. E' evidente. que, com ~ llprO- ou mperÍor S. 4: (quatro) anos,; ou de .. 
tnStitutil jurídico' do mandado de <SE:!- Pública. tOrna-se cllua d:a maIs ne- va,çao do antepro;et~ e!aboraao, ter- fesa de tese; e 
rurança pera impedir o pagamento ces.sárla. se-á d·a~? um granae pa.sEQ pa~a a II _ 05 que eXijam conclusão da 

, • d t d "'Ol'lçi1o "lueal do problema. o que, en,. - rs't<l· d d ç" d " imedlatc ?e .van~agens eeorren es e I\)'. Além do l'eajudamento de tretanto. constitui a prime~T:l etapà cur.so umve l Ut!O e ura ap e., 
medidas .I:mmares; . e,.. . vencimentc~. contém o. anteprojeto (":1. revisão da am!.fquia salal'ial vi~ (tr~.5) anos. - , 

/) ,rev~ao da y:g;s~açao ~~latlv:R HO um conjunto de pI'0Vlden'cias indjs~ ~nte p.ois situação at.ual não pode, 26. ~se agrupamento se Justifica. 
funC10n~11~n:~ cn.:p da UOlao,_ vl.San~ pensáveis à. r€.duç,â?" n prop:Jrçôe.s to.. ~m ahsolUo:o~ ser benéfica à boa o;r- pela ne:::eSSiaade de Jlierarquizar 
do ~ slmphfloo.çao das l'elaçoes do: Ieráveis, ela anarquIa 'sa!ar.al ex:sten~ demo à eficiente operação e ao maior aquêles cargQs, considerando, ~ como 
servldoTe.3 ~m o Estado, not~dam€n- te, responsável pela falta. de uma sa- renc..:mento da a,àmlnietração pública. fator primordial, o período. de thll'Q .. 
te em materIa de remuneraçac. dla política de pagamento, iSenta d~<; . T <: ,: _ ção do curso universitário ou! a de .. 

5. Concluídos oS trobalhcs da co- influências pertUl·ba.cJ.oras do ·favon~ 19. O slst,ema de c.ass,f.caçao de fesa. de tese ex.givel para o re"pec" 
fui.&ão interminister:al, determino!1 tismo e das pressões de gl'UpC" provl~ car?t~3, devera. fie! objeto ~-e 1!rg:e~r.e tiro ingresso e exercício, l?C"~nlndo o 
Vozsa EXcelênCltl, qUe a proposta apre~ dênclas es:a.s perfeitamente justifjcá~ rev~sao para, com ~a eXpe!l~nc.la ()fê~ princípio consagr~do no art~*Q ~59, 
.enÚlda rôsse eXQminada. pelos Se~ veis como se verá.mQ's adia.nte. recIda pela. execuçao da LeI no 3.780, letra. u, do E5tatu'-'O dos Func.onános. 

I , de 12 óe julho de 1960. por um para~ , 
nhores Ministro Extraordinário para 11. A sltuação atual, à .luz das dIS" deir-O às disto!'ções eXi.<:,tente..s, quer 27. Dentro dêde princípio de hie .. 
o planejamento e Coordenação EcO- paridades gritantes que .sobrt*e.em .do em relação aos cargos que integram ra1'quização, os referidos cargos ~,erão 
nômica, MiniStro de Estado dos Ne- cOnfronto entre repartições e entre os serviçoo\ex:stentes, quer em rela- c.a.s.5ific~l:dos em quatro agrupamen .. 
gócios da Fazenda ,e éste Departa_ categoria'3 de funcionár~o.s, é o resul- ção aoS cal·g-oS que lntegram. OS ~el'- tos, a. partir do nível 19, o que 1m ... 
mento, uma vez que se impunha cín- tado das reivindicações que se a1i~ viços cla3síficad'os, quer nO tocan'.e pUca na. criaç.:o de' m:1is, quatro ni .. 
lSidere.r o assunto sob o tríplice as- mentGram no se:o da anarquia. Eala~ aw que lograram, mercê -de mediàa~ veig. na escala.' de venc.mentos OOS 
pecto da polit:ca salarial- do Govêr- rlaI, na insatisfação dos 'grupo.') de iSolad1lS futa:r-se à racionalização ba- cargos efetIVOS, instituid.a pela ,Lei n~ 
no, das disponibilidades do Tesouro pressão e nas SOluções pal'ticularistos s.=aoo ~o princípio de c1assl.fi~ação 3,780. de 12 de julho de 1960: • 

. NaciC'1lal e da adminjstração geral do divorciadas dos interê:§ses do, coleti1'i- s€O"undo as atri'buições e responsabi- I 

. p~.soal. dade. Iidades de cada cargo._ 28. A classiflca'ção menc!ona;d.a /Se. 
baseará nos currículos univer.:JltãriOS 

6. A proposta do. comissã.o lnter- 12, A Lei n,l? 3.780. de 12 de juihO 20, Considera.. também éste Depar- estalJelecidos,'na :forma. da legi~lação 
ministerial. com e. contribuição da- de 1960, que introduz;u no Serviço' menta p"l"ovidênc~a urgente e ó'e rele- v.gente, até a data da pUlJlicaq~ da. 
quelas autoridades) enquadra-~e nas Público Federal a class!t:cação de vante interêsse' público a realiz.ação lei em que se converter o anteproJeto. 
normas da política salarial que o se- cargclS à. oose de atribuiçõe3 e res~ do censo dos i"ervidores públicos civiS Dai. em. diante, a. recla.:sificação de 
nl1<>r MinIstro do planej-e.mento e Co~ ponsa.bil'dades, dentro das circullS- da Ull,ião e das autarquias. O conhe- nive;s de cargos técnicos, decorrente 
ordenação Econômica considera. in- tãncias então jmperantes, não se re~ cimento tanto quanto possh'el oorre.o de a~terações na .duração dos cursos 
dispensável adotar, não Só no setor velou um instrumento capaz de asse~ do número e d!l situaçãú funcional resp~c'~ivos, somente poderá '«orrer 
públiCO como no privadC', e está cOn- gurax o respeito aos princípios de dos servidores civis existentes é in- mediante lei especial. Essa norma sO
tida no esquema de contenção de h1erarquitt salarial e de vencimentos dispe-NáV'Cl à formula,ção àe uma ert- dest;na: a preservar e. competênCia, 
despesas no corrente exercício,_ que o igu!ais para as profissões de atribui- ciente política de a~inist;a~ão de coru.titucional do presidente da. Re .. 
Senhor MinIstro da Fazenda estrutu· ções e responsabilidades equivalen- p-essoal. ~' pú1Jlica na iniciativa de propQsições 
rou cem vistas à. máxima redução do te 'o'na'O ' criaç'ão de cargos e ~ con t· s. 21. A preservação e' o rev:-goram€.n. v,..,..., a , _ ' ,_ ... dejici~ orçamen ario. 13. Não ebswnte ter-Se ins.pirado to do :dstema do mérito será outro seqüente f~xaçao de venClJllen~ I' 

As normas da política .salarial tlci w nos sadiOs prOpÓSitos de racJolÍaliza- propóSito a atingir e terA a fina1i w 29, Com'relacão aos. diplo..'l\ata.s, 
ma mencionadas Visam a manter a ção da pOlítica salarial v:gente àque- dade precípua de elevar. o c<l-llte.údo se o próprio desempenho de sua.s aU", 
pa.rticipação de tOdos as assalaria- la época, o siStema instituído pelO profissional e funci~naI· ~d? .serviço vidaCl.es nl-o justificasse tratrunento 
das no. prOduto nacicnal e, sim'J.1· referido diploma legal não resiStiu ao público. Pa.ra lograa- es.s:e obJ&tIvo, .se- especial, êste Se impunha pelG\ cir ... 
tâneamente impedir que reo.justa· impacto das mod1fic.3,ÇõeS qUe desde rá. necessário expandir o .sistema do cUll3táncia de exigir·se, para !? in .. 
mento.s ~aÚ,l'iais deoorderiados re!ili- o iuíciQ de ~ma vigência lhe cÔmpl"o~ mérito em tôda a administração fa~ gre.sso náqueJ.a ca.rreira, conclusao de 
mentem irreverslve1mente o proces...~ meteram a eHcácia. deraJ. a.plicando--o sistemàticamente curso especifieo, realizado pelo insti ... g. lac:onário, e 'para atender ésse ob·, não só na seleção dOS candiaa~os à tuto Rio BraU(~o, ainda não reednhe .. 
'etlvo recc-menda-se, entre outras U. Quer na ép:oo. de sua apI,?"a.- função pública mas também na- SO~ cido como universitá.rio~ mas dQ ní .. 
rovidências, a correção de distorçõ~S ção" que~ em vlrtup:: de. SUC&Sl~as lução dos problemus decorrentes da vel e-qÚ7.'íàlent'e. . I 
lariais existentes no Serviço PúbJl. medIdas Isoladas" de lllte:es.se de g. ~~ existSnci.a, de considerável ,núroFfo de 

Federal notadamente nas e.mill·- po;!) de func;o~árlC131 o SIstema entao 'funclo.ná-rivs que foram in1testldos em 30. A fixaçã.o dos venciment~ dos: 

fUias e sOc'~-?dades de eco,.Domia m:sta idea.liza.d~ f?l u;tpo,tente 'pa~a pr~er- cargos público..<: cem qualquer aferi.. carJos de' magistério, para cujo exer ... 
clp o d 'o ns v' a uma cício é. exigível formação .univeI~;itâ ... ubvencionadas pela UlllaO. var prm 1:S In I~~ e a elS ção de capaci-dade px:a o seu exer- ria, embor,a. atendend.o an, pil'~ncí .. 

I ,~ . .Xo bOa PQli.tica salarial, como s~jam do cido. """'" ~ 
, 8. Sem essa ,c:Ientaçao, n~o, te~ salário Igual para tl'ubalhQ 19ual, o , " , ~'" ,pies norteadores da clMSificaçii.ol dos 

o G<lvérno condlçqes p~ra eXIgIr d" da }:<tga segundc a PGs'ção na. hie-rar- 22. Fe!tas essas A consIde.raço~s· 9,e cargos técnicDS1 deve ser pIevi.im. t. 
,etor pnVl.ld0, responsáv~l pelo d~en~ qu'a funcional, o da 'jus4l retribui- ordelu g€TaJ., pa~",: ~te pepart.a.mento parte, pelas pec:illarídades de qu . .! <lS 
YOlvimen.to da econOmui ~aclonal, ção -pelo trabalho prestado, e outros a COD1-e~tar ()8 prmC!palS aspe~tos do mesm'os se revestem, m·antehdo-se a. 
1una pCllt.oo racIOnal de ~alar!Os" ~E' que seria oc.csõ menciOnar. anteprojeto ora. apre.:oenta~d~ ao eon· hiere.rquização 'funcional tradicional .. 

i 
áreas nas q\\a1~ lhe cabe demdlr Como resultado de::sa desorientaçã,o, sideraçãO doe Vo::;ta Exce1encIa. mente ~tabeIecida, inclusive na \ Lei. 

oberanamer..te, como no CMO da. fi- constituira...1Jl-se as mais disparatadas 2.3. E:..<:.tab~lece o anteprOje~o nova~ n9 3.780, de 1960.' ·1 
ação de níveIs salarja-is para. o.:: ser- '31tuações nos quadros do funcionalis- escalas de val-Mes d-os ntveis e pa~ , 31. ,O exato cumprimento. do! ar ... 
id.ores públ:.cOS, nãp impuser, uma mo CiVIl da uniã.o', profissões de drões de vencimentos para. ~ servl~ tigo 58 da Lei n9 4,242, de 1963, acar ... 
'c:.çiplina. quant,tativa. dOs_ vencll11en·· iguais atribu:ções e responsabilIdades dares civis do P-odér Executlvo. em reta. o reexame da. situ'ação salarial. 

, bem como uma ccrreçao das dlS- com níveis diferen:es de veneinlen- substitUlÇão às que foram aprovadAs dos cargos de Tesoureiro-Auxiliar: e 
ções sslanais que hOJe pl'cl.feram tos segundo aS repartições a que per-. Ó '",'h~ de 8.o'SsemelhadOS, aro quais .não pUde. 

ia: AdminlStraç.ão Federal. '- tencem', sistemas de vencimentos 'e pela Lei n Q 4,24-2, óe 17 e JI.U.I~ t 'b ld 'to 
- ~ , t· d t TO 1963 bem como a concessão de rea- riam ser a n u Os venClmell si .su ... 

,Assim, dentro des~QS diretrizes, o ~a~La.ge~q prlV~ 3:0.: e .cer as p ~ ju..-q,tamento do pe,sS0'8.! temporário e p.€l'iOreS ao pr,ev:sto para. o ntvel' 18, 
rte.justtlmenro propoito para os ser- f~O!es e repartlço~s, ven.c~entos que d-e obras, os .servidore.s ir1,ativOS e dos pOrquanto o 'ingresso e exercício nes .. 
V'ct<-es civ's da União tem como nao cOITespon-dem aO?, nlvelS de difi- nn."'~l' .... ",,-l,,",~_.... civis, a. "'i.g:ora.rem em ses cargos não dependem de conela .. 

1. < .. , ' 1 '.. culda<ies e respon,sabilldades dos car- .1:" ....... VIU ... ..,.~ .. _ I 

~
mClPaJs ohJetnos. gos; gratificações que configuram duas eta.pas. como imper.a,tivo da po- são de eumo universitârio nem de 
a) fe.zer com que o aumento de complementos de vencimentos pol' se- UUca econômica-financeira do Go~ cOnheclment-os eqUivalentes. Assim. 

V ncimen~""'~ a ::er lmediatamente pa· rem p'ê1Íman'.entemen:-e peree-,bIi,d31s; verno) confOl'me Ee dtmons.trou. e em face do principio legal de <tis.-
~. d tr 1-.... ~ • tribuição das Tesourarias,' tais eal~ g não eXCeda.. á. 100% (cem por cen- vencrmentos eleva.do.s em e Imen....., !i4. A 'Par dess,a, providência,. CUIda. devem ser clàssificadç.s nos nivelS .flS •. 

) dos vencimentos atuais, percen· da hi-er-aJ"quía salarial. o anteprojeto de dar cumprm1ento 17 e 16, correspondentes, respectl,~la ... 
'f4gem suficiente para compensar ,6 16, urge. pois, t'omper eom essa ao disposto no art. 58 da. Lei míme~ mente, às 1", .2" e 3' Categorias.' 
p*rda do pc-der aqUisitivo da retribUl~ política negativa a realizar trabalho ro 4,242', de 17. de julho d'e 1963, se- I 
Ç40 dos servidore.s civis em conse .. de padroni.-zação e simplificação do gundO o qU3l: - 32. Em observância ao prL"1cipio. 
q'Q.êncie do processo inflacionârio, Q sistema ~ venc~n:entQS e .,!antagem de isonomia., estabelece .. se. expres ... 
pâ!'tir de junho de 1963. data em que dos seryu:i'oc'es CIV,LS doa Unlãó e d~s 110 Po:1er Execdth'o, dentro de samente, que os serviüores das aut-à.r-

~
verifieou o último reajustam.e?t~; .aUt.a.rQUlI8:"5 e enhd,a. des paraest3l"t.ai8, cento e vinte dia.s, a contaa' da quias, da Prefeitura dv Distrito E-e .. 
) assegura,r aos ~ervidores publl~ bem como das socled'ade.s de ecOn.()" publicacão de s t a lei, enviará. deral, da companhia UrbanizG.d~:ra 

e CiVIS o pagamento da nOVQ par· wia mis~1S. subvencionadas t\travfs do mensa;ens ao COngresso Nlacio- da. Nova capital do Brasil e da Fuh-
ee a do 1\tunenw na inici.o do próxi· orça'l]len-to da R:epúbli'?a.. '" naI, Momp.anhada.s de ~::oje~ deç.1o Br<:.s!l Ceuual teráo 00 mts ... 
mo anO, defe!ldeUt~c~.a.s, ~sim co~t.~a 1:, Tal d1l:ettr1z: toaayla, d/wve so- d-e l'eis, danó:o no .... p, cla."'.il.:lCaçaO mes veno:menws fi:{:!C:cs para O;;. 'JU: 

~ 
e"Ventual resi-duo inflac'onariO luClOI!.ar fie ~-e<ka~o somente, aqu~- aO's cargos técn::cos do .seniç() pú .. 2,dm:n.:~k""".ÇOO difcta, rc.sp:::itada. I c, 

P visto para o futuro. de modo a. le.3 asP-!'.ct-os IDlUS, gl:.1tante da. lntuaçao i>Uco da pniã-o. equiva1t:ncia. das' a.tr~huiçées dcs c4t -
pr servar I) .seu vencimento ren1; e atual, dada a. prl~n~2.de que se reeo.. gos ou a identid::<ie da'formação PlJO-

restabelecer, na medida da pos.. ~er~da p.M'a o rean1-~.ta~ento ç.o:s ven~ 25. Com ~ objetivo de cQlocar tais flssional para o respectivo eXCl'ciclp . 
.aí)1 dentr(\ daa limitações de CS" c'.mentos do Ju_ncionallSUlQ ~wfl,. -em cargos na CÚPUla do Sw.ema de elas- Assim, a. apl~fição dos beneficIas fi .. 
:rát~r ;inanceiro, a hierarqUh ~alarial fa:=:e d.a. elevasao do c1.w~o de v1d,:l.. tSifiell.<'áo de Cal'gc~ instit.uídQ pela nanceirc'sj con.stantes do anteprojeto 
estabelecida. parO, os serv:'dores pÚ" A l'efo::nulaçao da. polítiCA. salaai.aI Lei n9 3.1'80, da 12 de julhO de 1900, aos serv,óO!'es da.quelas entidades ti
bl'hos em Junho de 1960 e cuja que~ da. unlWO. o€n-tret®to. é obJetivo !l impõe-se distribui-los em d<>is grupos, caTá con.dlciomUia SQ cumprimento 
il:n~à vem retirando (t passi-bilid/lde do ser ~alC1ffi\.!ld.o em curt-o prazo,. p<)1.'l organizados de acórdó com 06 seguin- da. citada. det~rminação, com o ob .. 
Servi o Público Ci1'it FedereI compe- ~poe-se evIta,r, da um lado, sItua- tes requLsitos: f jetivo de restaurar a. igualdade '1&. 
tIrl n~' mercado de m.ão_de~c·bro. (lua- Çoes 1niq~a.s para. a.1~uns ,.sU;P-DI?tu de tratament.o entte os que ocupem car .. 
II!I ada recrutando peQsoal de nível fUl"'..rCionát'IOS e <fie ou 1'0 ;O, &1 -a.- I _ os que exijam c<lnc1usão, d~ gcs idêntiCOS ou .s'5'melhant~s no Se~~ 
-"er'lor' técnICOS, pesq-ujsad_ores, ci- ções privilegiadas de qlJe gozam ou- ,,; . I vi ....... Civil do l?oder EXecutJ.vo, par", vu.p ~ t curso uniyersitório, de duraç,,/) 19ua "' ~ entiS~ 'e pessOal de d11'eça9, cuja ros grupo..c;. I 
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o que é ,pr-ev.i5ta ,u. revisão de 5e".LS vimento. a nl-edida em aprecla.;ão 44. 00mD medida. de economia., são de medida. liminar de ·mandadoa 
quu-tlzt>s ti~·pe~1. aes.ce de itnporu..nc.:a 'c signift·::lidD. prevê-se a supr.&Sã.o de .lté 50.000 de .segurança 1mpetrados por .servi. 

33. :0 estabelechnento de novas 41. Releva acentuar que 6 juri.s- cargos .nos diversos quadros dos ór- dOres pÚl:11ico..q, oontra. a união. visan-
base.; para pa;attlento de gratiíicaç.l.o prudênciA do Egrég:o ,Suçremo T-ribu- gãos de adminLstracão direta. ~ dSB dQ à :reclassifica.ção ou equiparação 
adiciona1 por tempo de servi(;o 'V4&, nrl Yed-eral, na vigência de tôdas·as autarquias. o que signtfic'aIá, inclusL- d!e vencimentos ou à. concessão de aU

" 
ewnder a 'uma- "Velha. e ju5ta ~.3ps?- C<.:nstitulções republicanas, é mansa ve, refôrço· de TecUfSOõ pa.ra atender menta ou extensãO de vantagem, as_ 
çáo do funcionalismo clvü do poder e pacífica. no sentido de que, dentro as d'espe,sa.s deoorrentaes da. eXecuCáO sSm corno a de que tals ma.ndados 
Executi~, já defer~da em 'reiação aOS do reg~ estatutâ:rio. 'regukl.dor das das providências previstas no antepr()- não possam ser executados .senão de ... 
militares. r-ekçõe;; entre o .Estado e ,seus servi- jeto. Como con.sequência. . íne,vitável pois de tra.nsitada em julgado a Iç-.l1 ... 

34. :Cuida. o anteprojeto ae ,esta.' dores. ,8 ,fixação de um vencimento- dessa supre&ão. a ser feita paulatina.- pectiva sentença.. Essa medida ae im .. 
belecer Inova _sJstemática 'para o '1m;- teto é medida. que. ressalvadas 90S ex- mente, de acôrdo, com a. programa-- põe por si mesma com o objetivo de 
tituto do tempo integral, c~nferin. .ceçõe& .const~tuclonsis. se conforma. ção executiva. que será. estabelecida.. resgna.rdar Os cofres públlcos de pa ... 
do-lhe normas que permit.am .a ,sua com Q<i imDert uva::. básicas da. Carte. impÕe-.se a revogt~o da 'Lei n Q 4.326, gamentos que a dec1~ão judicial de... I 

imediata exz-c:ução, com a 'prop.ósita 'M~o':na e encontra. inteira ,acolhida. no de 25 de abril de 1964, que contém finaiva venha a con.siderar ind~v:dos 
de mais _aôequadamente atend.~ ~ e.c.-pirito e -na letra de uma. série de normas deniasiado rígída.s, fbta.ndo a.-o denega, a segurança. impetl'flda.·. 
interesses do 'Serviço 'Público. zrestos. prezas [.atais pera provimento de ca.f- 47. constLtWu -I)reocu-pltÇãc o"ês~e 

35. ~No .too.ante às .di.á.rías conce- 42. Ve-ja.m,ae .. em_abono do que foi g03 públicos. contudo, a fim. de nãO Departamento, dentro das- diretl'izes 
didas abs ser.vidores I!.. vis pelo exer.. .a.firnla.do. as decisõ-es consta:nte.s das el1di,r o princípio salutar que DOl'teJ.a traçadas pelo Govêrno para a eIabo· 
<:íC;O em .:.Bl'asilia,. ,a.do.t.ou-se ,trata." seguintes ,fontes de referênm: o diploma cuja. revogação ora se ,pro- TaçãQ ao a,lltleprojeto, SSSeKtlJ'M Que. 
m.ento idãntlco ao dis.pensado ,aos -llll. tz.) .ME:nual de Jurisprudência. 'F'e- .põe, determina. o anteprojeto que, -em virtude Qa. apllcação de -,suM nOr .. 
lital'es p-éIa recente "Lei nll 4.328, de d~l'aI de Otai1io Kelly. 19 suplemento, dentro do pre.zo dé '60 (sessenta) maa. nenhum ,ftmciOná.rio veD1Ut a '50. 
30 de sbl'il de 1964. ,pago _303; dia.s. contados da homOlogação de con .. frer redução na in:l:POr·tãncia. total or& 

36. O. cOOljunto de m~das ,que b) Rev.i.-st.a. -de D:.reito, valo --53, .pags. curso. devem ser exonerados os intl)- percetHda 1>Or lõrça de lei ou d'~c~ .. 
v:sflm 1\-0 re3tabelecimento da. llierar.. 146 a 161; rinos -eJCistentes -e ollrigatbI'iB.!nente 'são Judicial -transitada. 'em jul,g'ado. 
quia ss11&riBJ -eStaria 'hlcomp1ato se, C) ~Vi""'... d. Su--o -ibun"l nomeadO!; candida.tos habilitados em 48. Cu:da-se de 'teV""'at o a.rt. <:15 ~ J.:>/oG v,..~"......:J,...L g,J. número não inferior ao ,de exonera- "g ~ 
nêle na;o figu;rasse a. provHiêncw. ,pre .. Federal, .n'1 '69. 'pág. 377; . çóeS. ~ e .seu pa;rá.gra:fo 11nlco da Lei número 
vista no artigo 19, relativa à. fixação ri:> Arquivo Judiciário, valo 37, pág," ll.242, de '1963. 'que subordina -& :fixa ... 
de um vencimento-teto "'.(Im ba.se 4&. 'Em OOIl$eQUência. com -8, -ruste.. J;á-o -do 'vencimento dos cargos. cujas 
rná:time. de retribu ção :tinancel.::,a. aos· 35; mátlCa. que orientou a. e-.&,boreçã.o'" da -a.tivldJa.des. ~t1ej1irn 'regulaInenbadas. 
servidores do Esta.(lo. e) Revista. de Direito Administra- ~tepr.ojet.o, no "senUdo üe uni:t-onxl.lza.r ao salálrio""iIIlinlmo profissionàl. Tal 

37. :'Foge às boas normas de poli- \;iv_o. -voI, 3, pâ.gs. 244 a. 2116; ao ClMSif~ca.ção de todos as cUIas ela proviàência se faz 'necessáJ'ia. a f1.!l1 

tica. d" pessoal a.dmitir-se que num /) Revista de Direito AdminLStraU. adminiStraçã-o"'fiireta e das autarqtua.s, de ;preserva.r a u.niCióItde õa polít1ca. 
!MiniStério. o vencimento má.ximo VO, vaI. '!V, 'pág. 15'1'; , OOm fundamento nO$, principios bátl- salarial do GQvêrno, e-m relação aos 
deix.e de. ser o do respectivo 'Min}str'o g) Arquivo Judiciário, rol. 28, pAg. oos (La, Lei n'1 3.780, de 1960, torna-se seus .servidores. e tornar exeqWvel & 
de E:;tado,! cUja soma de re.:;ponsabili- 250_; _. ímpret:ctndive.l. revogar ou e.lCerar, nova &istemá-:ic.a. ora 'Proposta. com 
dades Su:pel'a, evidentemente, à. -de desde logo, AS dispoo.ições legais QllI.8 efeito, m.anti.do a. norma que se pre-
qualquer ae seus .s:uaordinados. h) Reviste. Forense. vo1. 136, pág,s. l1re1/iram. Sistemas própri~ de ::lllSSi. tende revogar. e caso o '$&lário-minf 

38. A medida tem sido objeto de 417 a 419; . . ficação de CariDa e d. pdgamento, rpo 'profisional do ·Médico, .pare. exem .. 
COgitações ora. do legislador. oro. do i) Diá~io de Justiça de '26.10.1951,. Dem como as. leis. especia.l., Que dero.m plifica:r, passasse a corresilonde.r a. 
e.cimin15trador. Atra.vé

s 
_ da iniciativa pAgo 3.57.8; . sit·laçõe.s d'fl pt.viléi:i~ e. determina.- importância. superior -8.0 vencimento •. 

do Executivo e do LegitlatWo ele. tem j) Arquivo Judiciário de 20.6.1951, dIOO grupos funciona.i5. No primeiro seria. êste ·automàticamen.re elevado, 
sido submetida. a. d,ebates: recuszda paga. 340 Q. 350', caso. encontram-se 0.5 siS:'ema.s ex- enquanto que parmaneeeri'a inaltel'á· 

1 rt 
~_A,_ oepcion lS' ~b 1 'd vel a. situação dos dema~ pro!:ssio--

em a gUinas opa un'~' ·,tem sido k) D'" à J t' d 6 '"5 a esl/<ll e eCl os para O Dep.nr~ . «o ô entreUtnto. aceita na maioria das vê., .zarzo e us Iça e 22. ..u> 3, ta.mento Nacional de Obras Contra as na.lS G<>tr noono· QUSmic1l, Agt'ooo .. · 
r.es. p~g. 1. 712; SêeaS. Departamento NQCionaJ de mo, IDngenhetro, etc.), que perrnane· 

39. l!:' o caso, por exemplo, do art. 1) Di;ário de Justiça de 1.(.12,1953, Obras de Soaneamento, Departamenoo oefi:B.,m com a mesma ~&:l'ib'u-jção. 
18 da. .Lei .n<;l 4:.242,_ de 1963, Bem de pá&:. ~.788; Nscional de Estredas de Ferro De- 49. São estas as consid3cra,~ões que 
ver. contudo, que o padrão ali fixado 1ft) Arquivo Judiciário vol. 108, partamento Na.cional de -PortlJ,g e' Vias êste Departamento tem a honra de' 
tOi, de ha muito. suPerado, tornando- pág. 56.i e ' Naveg'6,.ve~ e supetint.endência. d.e oferecer ·como jUstif!:cativa. do ante. 
Ire necessária. s~ a.tuaJiaação. n) Diário de JustJ.ca. de 23.5.1955 Desenvolvimento do Norde5te. "No IIe- -projeto 'Ora 'Ul>resentado à "alta deli .. 
~. iAgora. ma18 do que nunca,. pã,g. 1.796. ' gundo caso, incluemoSe 6S situações. beração de Voosa' Excelência, ela,oora-

quando uma. 'revolução vitoriosa. pro- 43. A êsSes' arestos se -pode !Lere$. dos Agentes Posta.is, dos AsceIlSOTistas do d1antro das Umi1;ações impOstas pe .. 
cura. estender seus Objetivos ,à boa contar farta. Jurisprudência. do.! Tri- e do Pessoal da.s Secretarias do Mi- lo tempo e pela.~ disponlbilida-des tl· 
c.onsti.'t~li?ão da. má.quinQ administra. iY,ma.:g de Justiça dos Est.a..dos e do n.i.stéti-o Púb~tc() da.. União. nanceiras fixad.a.s pelo Mm:,s.'.ériQ ria. 
tlva _ mstrumento de todas ss re-- Tribunal Federal de Recursos (te qu.!: Oonsíderou·se oportuno adotar de FMenda. 
formais - e quando & extinção de pode Ser lembrado o acórdâo' publica- 'D.!ediato, sugestão da. comissão int~- A 'to ~riVi1égfo8 se situa. entre os propôsi-, do na Revima. d.e Direif- Adminlstra.-" mmiSteria1, no rentido de fIXO "r ... ~t. provevl- - e. ,2'J)Ortunidad'e para re~ 
tos m.'" d"mocrá'tl' 00 d el'~ , tIV I 35 ._ 10 "O CO' ... u...- novar a. OSSa ll>xcelênc:ia 0.;; p!·o'~e::l;.ús IOWD '" c....... :O r eru..I.o mo.. o, '10. ,P~s. 7 Q. 112. ma de nao' ser ........ rm!H...:Ia. '" conces- d ' .l"" lU" .... oQ meu maz.s profundo respeito. 

,SENADO FEDERAL 
'2' SESSÃO LEGISLATIV.!\ ORDINARIA, qA' 5~ LEGISf 1<\ TURA 

ATA 
li 

DA 58' SESSÃO, EM 19 

DE JUNHO DE 1964 
l'RESIDllNCIA po SR. ,CATTETE 

v , l'INTIEIRQ", , 
As 14 horas e 30 minullOs __ 

se presentes (J.$ Sra, sens.dK>res: 

Jo.ié Gt®marl1 
[VIvaldo LiIna \ 

'l'dmundo Levy 
C~tt.te pinbeiro' 

lUoilqUlll1 parente 
:M~ pimentel 
~ (l<lnçaJvelI 
DIx-Iruib _o ' 
1\Valfredo Gur~ 

,f\1I1~-U'e_ !'li~O, 

Pessoa de Queiroz 
Ermlrlo de Moraes 
Leite New 
Aloy.1io de CarvalhO 
JOsaphat M.,.lnho 
Jefferson de Aguia,r 

Mo""", Artnos 

Aurélio Vla!l1l& 

B-ezerra. Neto 
Nelson MaculaD 
Atllio Fontana. 

Mem' de Sã - 2a. 
o SR. PRESIDENTE 

O Sr, 2' secretário procede à 
leitura da ata da. sessão antel1of .. 
que é aprovada •• m debates. 

o Sr, 19 secretário lê o se
gUInte 

A lista de pr~ença acusa o com .. 
pa.recimento de 22 Sns'. Senadlcres. 
Havendo número lega~ cleclaTo aber ... 
ta a. sessão.' 

Vai ser lida .. ata. 

o Sr, 29 Secretário p>óCede à 
leItura. da ata. da sessâo anterior 
que é a.provadA sem debates. ' 

EXcelen"tÚ'simo Sm3dor AU!'ID 1-,1-:-11- , 
ra. Andrad'e, PreSidentt di) S2n~,d~ Fa- . 
deral - Bl'I;,sília - DF. ' 

Do. Ministro das Relações Ex _-el':o~ . 
res - 27,5,64 - 15.40 h" 

Tenho honra de aOmunicar a VC\3_ : 
sa. Excelenc~a que a qâma.r'a dos ~J€. ' 

presellta.nte.s das Estados Umdos (ia 
América. aprQVQu umQ R~rolução pel'J : 
74~ aniversário çia União p.-n'il.m~rf~· 
cana, segundo a qUal aquêi-a Ca.::fl do 
Congresso Americano saúda tod~ os' 

O Sr. 19 Secretário lê o se- parlamentares e povos do Contmen .. 1 

guinte te e reafirma a decisão e ~ de-cticz. , \~ã.o dos Esta,dos Unldos às. Amt':ica. 
1l0,~ ideais da carta dOS E.'itado~ Ame .. I 

ri-canos. Aproveito a oportun'ry-:~:, 
Do Sr. Ministro das Relacães E,x .. para -reno-V'ar \1 Vo~sa. ~Xf'<>'~""'·"" ns I 

teriOl'eS. n~ seguh\,tes têrmos~ protestos do meu profundo respelto., 

EXPEDIENTE 
TELEGRAMA 

, , 
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, ;;a,sco Tristllo da Cunha, Mlnisilro :: PeputMos, encaminhando O r<
~ Estado das R-elações Extel'tores. "!.silO do S-ena.<io, a seguinte prop<>sI. 

Olício n9 968, de 29 de maIo, do 
t3r. Primeiro Secretário da Câmara. ção: 

, . 

Projeto de Lei da Câmara nQ 55, de J 964 

o COngresso Naciona.l dec:tta~ 

AUTOi\IZA A :E.':I:JSSÃO DE OBRIGAÇÕES DO 

TESOURO NACIONAl.., Al.TERA .\ LEGLSL!\

(lÃO 00' !MPÔSTO SÓBRE À RENDA~ ~ lIÁ 
'OUTRAs PROVJDÉNCIAS. 

Art. 19 Fica o poder Executivo llutorizado a emitir Obrigações do Te-
dOuro Nacional até Q limite de .t1tulOS em circulação de ............... . 
Cr$ 700.00<1.000.000,00 (sete<:entos bilhões de cruzeiros), obsefW'lldaa a.a 
oeguintea c.andições, 1acultad'R 8. emissão de títulOs múltiplos: 

ct) venc-hnentos entre 3 e 20 anos; -.. 
b) Juros máximos de 6% a.a., calcUlados sÔbre o ,'alor nominal Atua

lIzado; 
C) Valor unitário mÚllÍno d. Cr$ 10.000,00 (d .. mil cruzeiros). 
I 1° O valor nominal das Obriguções será. atualizado periOdicamente 

f:m {unçâo das variações do poder a.quisitlvo da moeda na.cional, em aeOr· 
do com o qUe estabelece o § l~ do Art. 5Q desta Lei. 

§ 29 O valllr nominal unitário em. moeda. corrente. resultan.te da.. atual!. 
~ção referida no parágrafo" anterior, .será dedarado trimestralmente, me
diante port3.1'ia ôo Ministério da. Fazenda. 

§ 39 As Obrigü.ções terão valor nominal unitn.l'io em moeda oorl\ente 
fixado em portaria do Ministério da Fazenda, podendo ser colocadas ao 
par ou pelo valor de cotação n·:ls BôLsas de valores, desde que não InferIor 
"" 5{\% (cinqüenta pOr cento) do de.::ágio médio dos melhores papéils {letras 
e deb~ntures) dt~s emprêSas particulares de Idoneidade. 

§ 49 Para os efeitos do limite de emissão, fomente serão c0n.31derados 
. em c-irculação os títulos' efetivamente neg<:lcladrs atendendo a.os valores 

4':Stebclecidos na. forma do parágrafo anterior. 
• § 59. O Ministro da. Fazenda· fiol. autorizado a celebrar cQ.nvênios, 

C'l.Jus.es, ou contratos para emissã-o, c01Ocação e resgat.e da.s obrigações a 
que se refere êste artigo. .. . 

\ "'-. , , 
I t' Ar> ocrreçõe. monet.,.l.., tio valor do pI'Úlclpa.l <Ias Obr!g>.Çõ~;J 

em que tor aplicadO o Fundo d.~ Indenizações Trabalhlsta.s .. a.seerão ~~ 
valor do Fundo. I ;j 

I 10. Pa.ra os efeItos da. aplicação prevIsta. neste e.rUgo j serãQ deSpreq 

,za.das a.s frações de quotas, e a.plicar, do montante 1n!erior ao va.tO!· n.Q.o& 
minaI .mlnlmo das obrigaç5e.. ., . (. 

Art. 39. Nos :Balanço., de pes.so", jurldlca. encerrados a parti; da 
vIgência desta Lei, será. obrigatóril3. a. correção monetária tota.l do atiVO 
lmoblUzado, ·mediante aplicação dos coeficientes em vigor esta.beleCidoS 
pelo conselho Nacional de· Economia.., respeitado o disposto no artigo :;'7 de 
Lei n9 3.470, de 28 de novembro de 1958. , : ~j 

§ 19. O r~sultndo da. cOl'l'eção monetária será registrado no f'PaSsivo 
nAo Exigível" do }3t:tlanço, sob & rubrt~ "'Resultado da Correção Monetá.
rie. do Ativo Imobilizado", nela. permanecendo até SU9. 1ncoTporação soo 
capital, paTa efeito do disposto no pa.rágrafo ~eguinte. ' I 

§ 2~ O resultado da coneção mOnetárlJ. importará obrrgDrtàriament~ no 
reajtlst.e do capital das pessoas jurídicas, mediante alteração coiltr4tual 
ou estatutárIa, conforme o caso, dentro de quatro meses eontedlOS da data. 
do encerramento do Balanço do, exercicio em que fôr operade. a. nLE\sma. 
correçãO. . ~, '~ 

§ 39 A fim de evitar que o v9.1or·niOmi.na1 das ações ou das quotas soclalq, 
seja E'xpret:w por números fracionários, será pe:mitldo () reajuste. parcial 
do capita1 elas pessoas juridjca.s, ·COm o resultado da correçãO mQl1ê-tária., 
perma.necclldo na l'ubriea citada no § l~ o sa1do correspondente às rere
ridas frações, que será adicIonado à correção monetária segulnte, e ~im 
sucessivamente. ~ ·1 

. I 49 O lmpósto ,sõbre a. renda ft, que se retere () artigo 5'1 de. Lei Inu ... 
mero 3.4'i0 de 28 de novembro de 1958, fica reduzido a 5% (cinoo' por 
cento). e s'e1'ã. pago em 12 prestações' mensais, observada. o; as prescrições 
do referido artIgo e seus parágrafos, nQ que concerne a pra~o.s e derpais 

'condic6es d.3 pagamento. Quando o pagamento lllL forma Mlma retetlda 
importar em exigência de prestações nlensa!s superiores: n 2% (dqis \por 
cento) da. méd'.a mensal da receita bt'Uta da pessoa. jurídica, indIcndal 110 
mu. último balanço, pOderá. ela recolher o. tr~buro em_ ta~ta~ prestasões 

I mensais quonbs necessárias a que cada. uma nao exceda o lumte refentlo. 
, 5? O pagamento da impôsto a que se refere o parágrafo. anterior ~el'á. 

dispensado, desde que o cOntribuInte prefira adquirir Obrigaçôes da e~ls
são mencionadt:t no art. 19 desta Lei, }lara vencimento em prazo não irife
rlor a 5 (cinco) anOS contados da data dJ balança que eonsigna·r a qor
reç~o ll .... ün~t:;.ria. geradora. da obrigação tributária, em valor nomInal atua
lizado con-€spcndente ao dObro do Que seria devido como impó.stJ. 

§ 69 As diferenças em moeda corrente do \'2.10.1' n\>mjnal unitário, re~ 
"ultantes da atualização prevIsta no § 10 não constituem rendimento 
t.r.ibutá\'el. . ' -

~ 69 A aquisição das ohrigações a !lue ~e refere o parágr·afo precedente 
será. efetuada. medlt;nte tantos pagamentos mensais Q.uantos corres.obn
óeriam à qultação do impôsfo pela remif.são do qual a pessoa jurídica U .... eT -
optado. o!J.snvados os p!'t~zos e demaÍS condições aplicáveis, pre\'lstos ·no § 

§ 79 Os orçamentos da Uniã-o consignarão as ,dotações necessárias aos 
lerviç.os de juros e anlortizações dl3.S, obrigações previstas nesta lei. 

Art: 29 os recur~Os do Fundo de Ind~niz;l.ções Trabalhistas a que se 
1'f:ÍErC o.Art. 46 da Lei nl? 3.470, de 28 de nõvembro de 1958, serão, obrl .. 
gatõriamente, ~plica-dos na aquISição dê Obrigações da emissã-o referida no 
~rtigo anterior. no Tesouro Na<!.iorul, (}u na Bôlsa"\de Valores. 

41" dês te artigo. 
§ 79 A aquls1çã<> de Obrlga<;ões 1;:lrc\'ist.a.s neste aru~ e ~eus pSl'ágro.>jo! 

Obedecerá ao dls.posto nos §§ 69 e 7° do Art. 29 desta LeI. , 
.~~ SQ As Obr:gações adquiridas nos têrmos ·d~te artigo, serão nomitita

Uvas e intransferíveis durante D pN'Z-O de- -5 (CinCO) anos, a contar Id!\ 
data do balanço corrig1do, snJvo nQ5 ca~os de fu.::ãO. incorpOração, suceEfão 
ou liquidação da pessoa jurid!ca . ·1 

§ 19 A disposição dê.:.t.e artigo não se a.plica às quantias oorresponden.. ! 9g Para. determinação do montante fi ser aplicado n:; aauisição Ide 
tes ao Fundo de IndenLzações Trabalhistas anteriormente constituído pelas Obrigações a que se !EJerem os pa;:'âg!Mo~ anteced;mtes. serao desprezadas 

. pe$.2oa,s jurídicas Já. c.plicadas ~m títulos da divido. pública prevIstos pelo as importânc:as inferiores üo valor n-ommal unitari,:) daquelas. : 
Decret() n9 53.787, de 20 de março de 1964. § 10. -O Banco do Brasil S. A, entregará ao MiniStério da Fazenda, 

§ 29 Os contribuintes do ImpOsto de Renda. como pESSOas jurídicas São nos. têrmos do regulamento desta. Lei, extratos d3S contas e dcm-onst~a-
obrigados a constituir O Fundo de Indenizações 'l'rabalhlstas, a fi.m de as· çõe,s do recolhiment>o das ·importâncias destinadas à subscrição de obri
::egíirar a E"ua.. re"~pontt].bmdade eventual pela. indenização por dispensa gações referiefa neste artigO, acompanh-aãos oOG dOcumentos rela~ivos, à. 
cas seus . empregados, e as lmpor.tânclas pagas em ca.da e'xe.rcício, a ê!"<;e sua movimEntaçãO. _ 1 
titulo, correrão Obrigatoriamente. por conta dêsse FundO, desde que haja § 11. O impôsto prevlsto no § 4" lneidirá unicamente sôbre o reS'lJt.a~o 
lialdo credor suficiente.· . total do ela aplicaçáo d~\. correção monetária. ao at~vo imobiliz.ado. f:cap-

§ 39 A obrl~Jção mensa.l da. constituIção do Fundo l'efe:-ido nõ parágrafo do, co!]seqücntentente, l1v:re do impôsto de renda li sua incorpor~ção ao 
anteri<:r c<lrresponderâ. a 3% (três por cento) sObre o total da remuneraçãO cap~tal c;etc:-minado no § 29, inclusive sem outro encargo para os titulares, 
lfge.l IUensal paga aos empregad-03, como contra~prestação de serviços exe~ sóci<::s ou Rc1Qnistas dãs pessoas jurídicas. I 
eutados rara o empngadof. não computado () 13? salário previsto na Lei § 12. Dentro de 90 (noventa) dias ds data da vig:ência desta lei, às 
n<? 4-.090, de 13.7.1962. pessoas jurídicas deverão proces.c;ar o reajustBm~nto do s~u capltal ~cl!ll 

, § 4.9 A qu.<>ta de) Fundo de Indenizacões Trabalhistas 'sômente será de- pela correçll.o monetária dos valores do seu 'ntl\'o imobUlz.3.do. tne~!~n~.e 
dutfvel de lucro bruto para efeito .do Impôsto ·de Renda, quando apllooda aplicação dos coeficientes f'Stabelecidos pelo conselho Nacional de ECP_ 
~l1a c.qu!s!ç.ão de Obrjgações, nos tênnos ,do pres-ente artigo, re-ssal\'ada ai nomia. sujeit.ando.se ao pagamento do impõsto e às demais condições pr\e. 
hIpótese do parágrofo primeiro. - vistas neste artigo. ' 

§ S" A quota do FundJ de Indenizações Trobalhist·as a ser constituído "13.\No càlcuIo das quotas anuais de depreciação ou amortízação 
·Da vig~ncia desfa Lei, será rec-olhida até o último dia do mês subseqüente pãrã. efeioos do impôsto sObre a renda. considel'ar..se.:á ·valOr de· aq~f
àquele' em que fói para a remuneraçãO. O primEiro recolhimento sera feito ção o valor original dos bens, corrigidos nos têrmos 0.9 art. 57 da Lei n~ ... 
no prazo de 60 d1as ta data aa. publicação desta lei.' mero 3.470. de 28 de novembro de 1958, 

§ &9 Os recolhirnrntOS mm.sais previstos no § 59 serão efetuados na § 14. No exercício financeiro de ·1965, ns quotas de depreciação qu 
forma e-.sttlbelecida em Regulamento a ser balxe.do pelo POder Executivo, amortização dedutíveis do lucro bruto serão ·ca!culadss. tôntente sóbre" 70rrc, 
'pOdendo. para tal fim, ~er utilizada' a rêde de .agências d'O Banco do (setenta por cento) do valor dos bens tnóyei.s corrigidos. monetàriamçn~e 
Brasil S. A. n05 têrmos déste artigo. ' J-" \ \ 

§ 19 Para tais rECOlhImentos, referidos no perágrafo anterior. pode, § 15. O Conselho Nacional de Economia fixará anualmente os' coe!! .. 4, 

também. .ser utilizaw.1, ·complementarmenteJ a rê-de dos estabelecimentos cientes de que trata o art. 57 da Lei nQ. 3.470, de 28 de novembro de 1958. 
bancarias em geral e Caixas jfconômicas, devendo os mesmos reoolher, até de modo a que traduzam a variação do poder aqu'.sitivo da moeda· na':' 

dia. útil·seguinte ao encerr~'lnento de .seu balanCEte mensal, às Agências eional entre o mês de dezembro do último ano e a média anual de cada. 
do .aanco do Brasil que jurisdici'bnam sua reg:ão, o tot..11 que houverem um dos anos anteriores. . - , : 
:recolhldo. '. . § 16. Dentro de 30 (trintar dias· da publicação desta Lei, o Conselho 
\ § 80 ... ks Obrigações adquiridas nos têrmOs dêste artigo. em aplicação do NacIonal de EC<lnomia ajustará. os coeficientes em vigor ao disposto n~ 
~ndo de Indenizações 1'rabalhiS'3. serão nOminlJ.tivas não podendo ser parágrafO anterior. - . - ~ I 
(tnrOsS'ad éP o'§ssa:mg no o,ª!)l3,:odJonli"fl'eV::flJ ap S'OS(J sou OAI'e9 'S'Upt.raJsuall § 17. Para. os efeitos dêste artigo e seus parágrafos. não serM ~const.. 
jJuridicas, DJas poderão ser reiigatadas por antecipação, desde que apresell .. • dcradas as prorrogaçóes do exercício social das pessoas. jurídicas, que -Ui ... 
)tadas na Agênda do Banco d\.! Brasil S. A, onde fOr mantida. 13. conta re- nharn encerrado seus balanços no corrente aua, anterionnente' à vigênc13 
ferida no § (lº. .. desta LeL • . \ ,- - :~. ~ 

I . a) pa!'a reembôlSo da importância c'orrespondente à. metaae das inde- '§ 18. As sociedades de economia J:P.it:ta e as pessoos jurídicas prevIs~ 
:nizal!ões ,'"etivamente pagas a partir da. vigência d~ta let; -: .j tas no art. 44, § 1°, "a" e ·"b" do 'Regu1::!.mento do Impõs[(1 de, tlenda, 

h) nC .. casOI3 de liquidação da pE~oa jurídica.. - apro?1do pelo Decreto n9 51.900, de 10 de abril de 1963/ terão reduzidas 
'. 

-, 

". 
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Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) ....... -
l meUtde os- encargos fixados nos §§ 20 8' 39, mantidas, em relação a elM.

1

f de vigência. deste. lei o ntCJ'lta.nte jÍo crédlt-o fiScal será corrLgildo desde .1 
8.3 d~mais disposições dêste artigo. data. em que devena ter sIdo pego. I 

§ 19. OS reajustes de capital realizados compUlsõriamente nos têrmos § 79. As multa.s e ju:os de mora previstos na legislação yigentê como 
do S '2(', serão isentos do Impôs to do sêlo. perce~tagens do C!édito fiscal s':l"ão calculadas sõbl'e O respectivo monta.nbEII 

§ 20. O saldo d3. conta "Resultado da. Correção Monetária do AtivO corrigIdo monetànarnente nos termus dêste artIgo. j 

lmooilizado" serâ considerada .como capital •. para efeito do cálculo do '§ 8~ Os contribuinte.! que efetuarem no prazo de 30 d!as da vicrên~ 
Imp~to Adicional de Renda., desta lei o pagamento da IJ,eU dé'olto fiscal, gozarão de unla, redução dlf 

§,21 Fk:a revogado O § 15 do art, 57 da Lei n9 3.47Q de 28 de no.. 50% no valor das multas aplicadas. 
"Vemb:ro de 1008. , § 99 A coneç~o monet~ria. prevl.sta neste artigo a,pUca-se Q quaIsquer: 

§~ 22. O parágrafo l0 do Artigo 11 da. Lei n9 3.470, de 28 de novembro trIbutos que deverIam ter SIdo pagos antes da <ktta da vigência desta lei., 
d.e ]958, passa ao ter a seguinte redação: _ "parágrafo 19 _ A deduçãO desde que não sejam pagos. ou não httja depósito efetuado nos térmos da 
t:as despesa.s de viagem e estada, a qUe se refere a. alínea "a" será adlJli~ parágrafo 39 nas respectivas reclamações ou recursos ou medi<ias judiciaiS: 
'tida ,somente até o limite das importànci~ recebidas para o custeio dês.. a) DeÍltro de 90 dias de. data desta lei, se o valor fôr inferior a cr, 
se.s gastes salvo se correrem por conta do contribuinte <XI.SQ em que pOcie.. 5OO.()OO.OO; 
rão ser deduzidas as despesas comprovadas ou até 30% do rendimento b) Em, no maximo, 5 prest.ações mensais sucessivas de va.lor não tu ... 
<lecl~rado independentemente da comprovação quando se tratar de c81- ferior a. Cr$ 500.000,00 cada. uma, vencendo~se a primeira. <lentro de 61> 
Xeiro viajante e- funcionário público, em geral, que exerçanl função de na- . dias da vlg_ê?c~ de.sta Iel, no caso ete débitos em montallt;es superÍore" ao 
tureza extel'ua e itinerante". e.i;i.SQ llnport~ncla. . I 
. § 23. O ImpOsto de Renda' devido nas incorreções de valores'resul.. § 10. Nos casos preVl.Stos nesta Lei, a. a.ção f1.sca1 s,erá ob-rigetórial1len .... (~ 
tantes .. c.e reaval:açóes de ativo, que exceoom aOs coelicientes estabeleci. te pr~ced!da da vunta dO~ ag~n~e f!;Sc.al, pa-:a o flm de mstrUlr e escl~lrecer 
<los lla fornl.a desta Lei pelo Conselho Nacional de Economia e realizadas a apI1caçao da~ ~poSlço.es jjrlbuta.r~s em vIgor. 
aindi.. no corrente exercício, será de 10% pagável em seis prestações znen.saJ.a.jl § 11. Da VlS:'ta refer~da. no p~agrafo ant.erior s~rá lavra.d.o, nos livrM 
e con::ecutivru), com os benefícios consta.ntoo dos §§ 11 e 19. ou documentos do contrlbuinte, ~rlllo das m~truçoes e escla.recjment~ 

f 24, Na hip6tese do parágrafO anterior. a reavaliação deverá ser aPro- pr~tados. 
"ada: pela Delegada Regional do lmpôsto de Renda., em que esteja sedia... Art. 611 O disposto no artigo anterior e seus parágrafo.! epl1ca·.se A" 
da. a. contribu!nte, antes de se proceder à inCOrporação dos nOV06 vaJorez, no I contribUiçóes devidas por empregadas e por empregadores às instittliçóe.1 
capital da firma.' de previdência. e de assmtência sooial. , 

f ~2~:.. para eteI~ de r~messa de 'l~cr(J;! para o exterior não se aplica Art. 79 As multas previstas ne. legislação fiscal e adm!.nJ.stratlva vi. 
A cot'.eçao nlQnetáIla. prevlSta. nest,a, lel. gente e fixa.dn.s em cruzeiros serão anualmente atualizadas por decreto da 

Àrt. 40 Para. efeito di) diSposto no art. 00 do Regulamento' aprovadO ~ode-r Exeoutlvo, median~ ~Í>Iica.çãO dos. coeficientes de correção 'm~netá. .. 
pelo Decreto n9 51.900, de 10 de abril de 1963, será. permitido à. pessoa. ti" r.·a, a. que s~ refere o parag1afo 15 do art, 39 deste. lel~ renda 'em vz.sta ti 
60ica :.cndedora efetuar a correção monetária do custo de aqutsição de Uhó. ano da ~I1trada em v1gOt: da leI que estabeleceu ou aut<mzou a multe.. 
Vel, ,lnClu5jv~ o i~pôsto de transn~is;:;ão pago e benfeitorias realizadas, Art. 8~ No cálculo do total do impôsto de renda lançado sóbre as pes .. 
quandc 8. al1enaçao ocorrer mais de três anos apó,s: a aquisição e observado soaa fisica.s ou Jurídicas, ou exigível mediante recolhimento pelas fontC3 
o dlS-posto no..'i parágrafos dêste artigo. será desprezada. a. fração inferior a. Cr$ 1. ()OO,OO. ' • 

§ 19 As correções de que trata êste artigo serão e!etuad<l!' nos têmas Art. ~ A partir do exercicio financeiro de 1965, para. o cálculo do 1m .. 
de r(rt. 3° e seus parágrafos desta 'Lei, sóbre elas incidindo 05 mesmos põsto adicional sóbre lucros extraordinários das. pessoas Jurídioo.s de qU$ 
(lnus, trata o Art. 19 da. Lei n9 2,862, de 4 de setembro de 1956, será facult.ada 

~ 2° Do valor corrigido das benfeitorias será deduZida a percent.agem às pessoas jurídicas abater do lucro excedente tributável a. importância cor .. 
de 2% para cada ano que tiver decorrido desde o término da sua realiza.. respondente à manutenção do oapital de g:ro próprio dUNtnte o ano-base/"· 
ção, até a alienação. da sue. declaração. 

~ 3". A cor:eção monetária' de que tra.ta êste artigo tioorá sujeita tão- § 19 O montante da manutenção do capital de giro será determinadQ 
som~nt.e ao impôsto de 5% sôbre a diferença entre o valor da aqUisiçã.o pela aplicaçã.o, SÔbre o capital de giro próp1'io da emprê.sa no inicio dO' 
cornglÚQ lUonetàríamente nos t-êl'rnos dêste artigo e .seus parágrafo.s e o exercício, das percentagens de correçao, publicadas periôdicamente pelO 
vn,lo~' histórico d~ aquisição, permitida a opção prevista no parágrafo 59 do Conselho Nacional de Economia, que deverão traduzir o aument() de nível 
art. 3<1 desta LeI. .. gera... de preços no período correspondente ao ano~oo.se. 

I§ 49 ~ .obrigações adquiridas nos. têrm08 do parâgrafo anterior serão ~ 29 Para os efeitos dês te art,igo cons!dera·se capital de gIro próprio 
intranstenveLS, salvo no ca.'õo de partIlhas em inventário ou arrolamento no início do exercicio ào atiY·':' disponível ma~ o ativo reo.1ízável, diminuido 
JUdtcia.!, e serã.o liquidada~ dentro de 5 anos de sua emissão, mediante a.pre. do passivo exigível depois de excluidos: 
icutaçao em qualquer agencia do Banco do Brasil S. A. a) Do passivo exigivel, OS saldos devedores dos empréstimos em mcc:" 

da estrangeira e dos empré.st:moo: sujeitos a atualização; 
:§ 59, A opção prevista no parágrafo 3° deverá ser exercida. dentro do b) Do ativo ~'ealizável: 

praZo d_e 30 ~ms a contar do .instrume~to de al1enação ou de promessa de 
B.l.ienaça? do.. Iillóvel ou do direlto à aqUlsição, mediante o efetivo pagamento ! - Os ",alares ou créditos em moeda est,rangelra 011 sujeite.! lo. at11n.11.· 
dR.-'I. Obl'lgfiçoes. zação monetária; 

§ 60. No caso> de pagamento a prazo, do preço de alienação do imóvel 11 - As ações, quota.<; e quaisquer tíLulos cOl're.spondentes 4 pa-ríiC;tn'" 
COntr::ltada u part.1r dest3. lei, o impôs to de que tr~ta o artigo 92 <10 R.egnl.a- ção societárie, em outras emprêsa.!l; 
menta apI'Ovado pelo Decreto n9 51.900, de 10 de abril de 19-63 terá o seu UI - O salda nã.o integral1:t..ado do cft-pital soc:,al. 
montante corrigido monetàriamente nos têrmos do artigo 59 de~ta leI, sem- ! § 39 A manutenção de capItal de glro e. que se retere êste :u"tigo nu,') 
pre que pago depois do recebimento, pelo alienante de mais de 50% do poderá, em nenhunl.a h'pótese, Ser deduzida na apuração do lucra renl 
Valar da alienação do imóvel, ou do direito à sua aq~isiçãQ. sujeito ao impôsto de renda, nem !)Qderá ser comput.ada e.ntre os excedell" 

§ 71», A cnrreção monetárla refetida neste artigo poderá ser efetuada e tes de fundos de res-erva de ql\~ trata o artigo .99, do Reglllamellt.o apl'ov<3.d() 
relação às .n1íenaç~ões de fmóveis já contratadas para pag'3mento a 111'azo, cufo pelo Decreto nQ 51.00::1, de 1\-' de abrU de 1963 
1mp6sto amd:t U30 tenha ~!do ·efetivamente liquidado. desde que o contrl. Art. lO, Inclui-se entl'e os fa.tos constitutivOs do crime de ap:oprJs .. 
bmnte pague o impôsto de 5% s6bre a correção monet-ária oU efetive a subs.. Cão indébita de!!nido no artigo 168 do CódigO Penal, :;ujeito â p2M. ali 
c:l'i~O em dôbr{) das obrigações dentro de 60 dias da dnta de vigência. de.s.. cominade.- o não recolhiment.o, dentro de 00 (nm'ellta) d'ns do térm:no à{)..'!. 
ta leI, prezos regulamenta.res: 

Art. 5'1. Os créditos fiscais, decorrentes do não recolhimento na d .. 4):oa.s importâ.ncias do tmpôst<l,de renda, seus adiciona~ e empH'.$-
devida, de tributos, adicionais ou penalidades q'le n"o to em f't'· a,a. t1mo compulSÓrIO, descontado.1t pelas fontes pagadoras de rendImentos: . 
I
" "d d t ,~ l:I. r e IVRmente i ., d '." d d " . d 
lQUJ a. os no rimestre civil em que deveriam ter sido pagos terão o seu vaIO 'b) 1)0 valor do mpo.s.o. e consumo rec:e .... tdo . o a qUlC'eme a ILli'l .... 

lor. atU:l.l:2ado monet~riamente ou em função das va.riações no pOder aqUi .. , cadorie. ou. nos casos de venaas a prazo, a elu del):tado; 
t-itlVO da moeda naCIOnal. c) Do valor do impõsto do sêlo recebido de terceiTos ou a êle~ deh!,. 
. S 1<', - O Conselho Nacional de E:OOnomia farã publ1ca.r no Diário Oll. 1.a.<1o, pelds esta'be!ecimentos sujeitos ao l'egime de "veroo. especial". 
c~a' no 5rQ;un~o mês de cad~ tr~mestre c'vil a tabela de coeficIente.! de ~ 19 O fato deixa de ser punh'el se o contribuinte ou fonte- r8tc!:!t-;:;ra 
atuallzaçao a VIgorar durante o trImestre civil segujnte e a correção previS-~ recolhe o impôsto e multa cabiveis: 
ta nest.e artigo será feita com base nA. tabela em Vigor na data em que ~' . f'..1 ~ d 1 t "" "~f t'!>" fôr efptilt:1mente liquidado o crPdito [jSMl. a~ . Anc,es do in~c.~o da aç~o L.<.;~a, no c~~o'. a e r~ ~ (,e,:,; e ar \",0: 

§ 2" A "oITeç~o monetán" pl'f'Vl·S'" n ,~" ,.."t' I" . t i'- i bJ antes da dec1Suo admjmst.l'utIva de pnmQ,ru, instanc;a no P,CC?,::,~t> 
, -Uo. "o>. e..:.."" ..... 190 o.p lca·Se a.o:s r .... u -os r" i' t .,..:1 '~ d' l"tr "'o" ,." :',;;t coúrados em pl'Oces,sos def:n:th'"mente ju.lgados; na lª instância adminiS_lls~a ln.s[.3U]'~O para sua apuraçao 110 ca..<;o as .... as e c, <.;':" e 

tl'otiva. artigo. 
S 3.;0 A <!orreção p!'evista ne~te artigo aoJicar-Se.l} inclusive nos cré~ § 2° Deixa de, estar em ca ... sa a flgura penal est:lbcl~cid.a neste. n:-tig r

.), 

ditos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judici-al !la o contr.bu~nte e credor ~a. Fazen.da NaClOnal de l1nportancla w1Jer10r .ws 
.6Il11'o se o cont.ribujnte tiVer deposito.do em mOeda ou em titulas repre: I lUl.poostoS deVIdos e seu crOOltf'\ esta ~m atmso de recebimento, 
~entativos C.3. dívida. pÚblica prev:stos no artigo 19 desh lei, a imponQncia t 39 sôrne.nte se pl'Ocederá crjm'nalmel}te mediante rCpl'ESentaé;íi.J d~ 
Q~lest~onad:l. PrC'cutadol'ia da República, à qual a. autoridnde adminlstrat'la julg':'..d,,;,l, 

§ 40. N" .cn~o do pnrá~rafo. anterior a importânCia do depósito que tiver de 1" instâ~cla é. ~brjg;ada a encamill~ar as p~çns p:'i~cipai3 do feHo, ~o;;w 
Je 's~r ieVO~\·,ld,a. por ter Sl~O JUlgado' pro~.edente o recur.';o, rec'.amação ou I <iDOS p:~fenr de~1Sao fmal co~denat6rIa,. em processo !iscal que ver.::e sob;e 
metl:da. 'judICial. será atuallzada monet.àrll.lmente, nos têrmos dê.ste arrogo a matena constItutiva dos Cl'lmes refendos, 
e seus uarágrafOS. § 40 Quando se tratar de socteda( ..... c são reS:uonsáveis pela infraçãQ, 03 

§ 5Q As i~portà~ciag depooitadas pelOS contribuintes em garantiA da: :;eus dir~Qres, administradora! .... n germtes, e, no caso dE' :::ocledade es.tra!l. 
t\stância ~dUl:nistrat1Va ou judic:al deverão ser devolvi~.a~ obrigatôriamente I i!eira autorizada a funcion9.r no. país, 0. seu representante, . 

no p~~o máXImo de 60 dIas, e~ntado.:: da data da de~lSa.? que houver re- , 5" Nos eMOS previstoS' neste tlrti!:l'o. tiC3.. 'Proib:da a participação doa 
co~h.c do a impro.cedência: 'Parc,sI ou tot.al da e!'l:l~ênCla t.scal. . "'gentes fl'Sr&i.~ no pl'od~ltO d~s mult.ag o.olicadas por infraçãO d!'ls re.'ipect l -. 

~. [N; l'\o~- cnsoo de dlferenças apurada. .. O~t lauçad"!S por ln'ciat-lva dO I vfJ.p leis t;"Hmtári9.<;, c~mputando-se integl'alment.t essa pan:ela CJ)nto receHa 
côntl'~'bu:nte OU dl ftscaliz,a,ção sôbrc (Jper~ões rca.1il.ad3S· t\ p.a-rlJr da dat.t pública ext.raol'diná:'is.· . 
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Art. 11. Entre 19 de julhe e 31 de dezembt;() de 1964, os rendimentos 
a. que se refere o artigo S8. 1° do regulamento aprovadQ pelo Decret'O nú:me~ 
rO 51.900, de 10 de abril de 1963 serão tributados na fonte, de a-côrdo com 
ns segmntes taxas progressivas, que se aplicarão às pcr1;ões com.preendidas 
em ca.da cla.sse-, revO"".,z.do o limite previsto no parágrafo l° do artigo 207 do 
me.srnO regulamento. 

Entre 4 e 5 vêzes o salário-mínimo fiSnaI - 2.%; 
Entre 5 e 8 vêzes o saIáIio-míninw fiscal - 4%; 
Entre S. e lQ vêzes o salário-mb.imo fiscal - 6.%: 
Entre la e lá" vêze.s o salário.lll.ÍllÍmO fiscal - 8% i 
Acim'a"Qe 15 vêzes o salárío-tbínimo - 10%. 

. § 19 Por efeitos do clisll\l6to neste artigo, será perroiuao deaUZ1r dos 
salârio_mensal a contribuição de previdência do empregado e a d<J impô3_ 
ta sindic.:ll. ~ 

§ 29 D<l ímpéSta devido será. dedutivel a quota de 2% do limite de isen .. 
çáo mensal par dep~ndente- ~ contribuinte._ 

Art. 12. A partir de 10- de.. janeiro de 1965, além dos abatímentos de 
GlU~ trata o artigo 20 do. Regula.mento aprovado pelo Decreto n9 51.1.100, de 
lu ae abiil- a~ 19'63, será pzrrnHido à.s pessoas fíSicas al.bater da. sua. renda. 
muta: 

a) 2\J % das quantia..s aplicadas na. aquisição, ao. Tesouro Na.ctonal on 
aos seus agentes, d'e títulos nominativos da dívida pública federal; 

b) 15'10 das quantias apli<:adas em depósitos, letre.s hipotecárias ou 
qualquer outra forma, d~de que, comprovadamente, se destinem, de mooo 
€:fclusivo, aO. financiamento de construção de habita-r;ões populares, se_ 
gunda programa. previamente aprcrvado pelo Ministre da Fazenda. 

§ ltl Para efeito de aplicação do presente artigo sàmente serão atribuÍw 
das como abatimento as importâncias efetivas e comprcrvadamente doe. 
.sembolsadas pelo' contrihuinte dmante o e.no~base. 

§ 29 Os abatimentos de que trata o presente artigo, em conjunto com 
as de Que trata o art. 20 do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 51.900, 
de 10 de abril de lS63, excluídos os relativos- a encargos de familla, alimen. 
1:<::s prestados em virtude de decisão judieial ou administrativa ou admi~~ 
.s1vei.., e:m facl' da lei civil, criação e educação de menoc de 18 anos, po
bre~ que o contribuinte crie e eduque, médicos, dent:i.stas e hQ.51)italização, 
n.áo podem exceder, proporcional e cumulativamente, a 40% sôbre a renda 
truta do ccntribuinte. 

§ ,30' Fica. revogado. O § 70' do Art. 20 do Regulam~mto aprovado. pelo 
Decreto n9 51.900. de 10 de wbrit de- 1003. 

Art. 13, Fica supr~ntido o item I da letra "h" d(} § 19 do e.rt. 43 do 
Regulamento aproTIldo pelO Decreto nO 51.900, de 10 abril de 1963. 

Art. 14. Ressalvados os casos especiais previstos em lei, quando a im_ 
portância do tributo fôr exigível parceladamente, vencida uma prestação 
e não paga até o' vencimento da prestaçáo seguinte, considerar-se.á, ven~ 
CIcia, a dívida global, sujeitando...se o devedor às sanções legais. 

- 'Art. 15. O lucro presumido obtido pelas pessoas jurídicas, sujeito ao 
impôsto sõbre a renda, na forma da legislação em vigor, será determinado 
pela aplicação do coefi~iente de 12% sObre a receita. bruta, quando esta 
excecder a vinte vêzes o valor do salário-mínimo fiscar. 

§ 19 A pessoa jurídica c;uja. receita bruta não ultrapassar o limite es~ 
ta.celecido neste artigo, fi~Jlrá isenta do pagamento do impôsto sôbre a 
renda, podendo a autoridade lançad<ora dispensá-la da obTigação de apre-
sentar declan:.ção de rendimentos. ' 

§ 2° As pessoas jurídicas cujo capital .não exceder a. 10 vêzes O valo:, 
cN salárlO-mín:mo liscal e cuja recelta bruta anual não exceder a 11)0 
Vê2es D: salário~m'inimo, poderão optar pera tributação baseada no lucro 
p;: esumldo, segundo a forma est.abetec~da neste artigQ: 

Art. 16. A ação fiscal direta, externa e permanente. éstender..se-á a 
operações rc.a1izadas pelas firmas e tociedades no próprio ano em que se 
detuar a fiscalização, devendo os· agentes fiscais do impôsto de renda la~ 
vrar auto de infração em que consigne a falta verificada. 

§ llJ Ao infratcrr será aplicada, pela auooridade lançadora, muIta igual 
à capitulada no parágrafo único do art. 79 da Lei n 9 4.154, de 28 de DO':' 
vembro de 1962, segundo o valor e a gre.vidade da infração. sem prejuizo 
Go. cômputo dos elementos apurados pa.:-a. fins de contrôIe das declarações 
de 1 ern:l.JmcntQ.3 

§ 2<' A pe!:Soo. jU!'ídica cuja esctituraçã{) doo livros Diário e Registro de 
Comp,:,as contiver atrasos super~ores. respectivamente, a 180 e 60 dia.s. sUjei .. 
ta:-se-á. também, à malta pxev~sta na parágrafo anterior. 

§ 39 A ação fiscaIlzadora prevista neste artigo será exercida Unicamente 
em ~e!açãQ ao recolhimento- das importâncias relativas ao Impôsto de Renda, 

.seus fldlcicnais e emprésti~nos compuLsórios descontadoo pelas fontes p.-t.g3." 
doras de rendimentos e em relação ao at'l'RSQ na escrituração dos livros 
D.ário e Registro de Compras. 

Art, 17. A partir de 19 de julho de 1954, o empréstimo compulsório sôbre 
Os rendimentos do trabalho classifica,dos na cédUla "e", s~rá cohrado, me
dlante defconto na font:;, li razão de 3.5% sôbre a. diferença entre· a. remu
nc!'ação ele cada mês e o lim!te meIl.Sal de iseú-ção do impÕSto de ·ren-da 
p . .evisto no art. 11 desta lei. 

§ 1Q Será permitido deduzir da remuneração m.ensal, para. os efeitos 
dêste f' rtigo. a contrilmU1ão de previdência dos cemtrilm,;ntes e a do impôsto 
5lUdica1. 

• § 2<:> Da. importância. apurada na forma dêste artigo. será doedutivel a 
quota de 2% do limite de ÍE.enção lnet'1Sal por dependente do contribuinte. 

§ 30 Fiüa I'evQg:ada a partir de 19 de julho de 1964 a coi'txrança do em .. 
préstimo compu~ório exigic!o de acôrdo com o art. 72 da Lei nQ 4.24-2, de 
17'" d~ junho de 1963, sõbre os renrumentos do trabalho classificáveis na 
cédula "c". ' 

ArL 1-8. Serão abat~das da ·:-enda bruta, para efeito do impôsto sôbre 
Cl renda. as despesas relativas a anuJC:aden esc'Ülares~ 

- - ::::;I. 

Art. 19. A partir do exercício financeiro de 1ge5. ficam revogadas ~ 
Arts. 'i2.,13 e 75 da Lei nQ 4.242, de 17 de julho de 1S63, bem éomd os res_ 
pectivos parágrafos. 

Art. 2(;, A pa.rtir do exercício finance'-o de 19ô5, fica revoga~ a co .. 
brança dos adicionais de prQt.eçã,-o à famllia, criadoo pelo Decreto-lei nú ... 
mero 3.20C, d~ 19 de cbril de 194-1. 

Art. 21. As omissões ou errCY.:; na deêlaração de- bens, nils exercüclo, de 
1963 e 1964, po-derão ser retificadas dentro de SQ dills a partir da vigência. 
df"Sta lei, pagando o contribuinte em 12 prestações a mwtJl. de 10r. s5":re 
os :mpostos corr,a,spondentes aos r~ndlmento.s re:ultantes da mesma retl" 
t1C2Ç~O. 

> Art. 22. Os incentivos fiscais conc~diàos nas artigos 13 a 17 da. Leí nú_ 
me:-o 4,239. de 27 de junho de 1963. aplicam-se sômente aos €.mpreeUài .. 
mentos industrltis ou agricolas que estiverem OperandQ ou vierem a c.r:rar 
na área de atuação da SUDENE e as que nesta área não hajam gn:ca-do dos 
fat'ores do art. 14 da mesma lei. De igual forma. aplicam-se aos etnp.r:;~n· 
dimentos agrícolas e indn.."i:riais da. área da SPVEA, as incentivos l1f'c!'is 
constantes das leis ns. 4.C69"_B, de 12 de julho de 19:52 e 4,216, de 6 de 
maio de 1963. '.... 

Art. 23. Os incentivos fiscais concedidos no artigo 18 da. Lei nO 4,:;:,39, 
de 27 de junho de 19-63. nas letras "a" e "b", são aplicáveis sàmcntc às 
pessoas jurídicas sitUadas fora da áreg. de Muaçãc da SUDENE. 

Art. 24. Em nenhuma hipótese poderão os incentivos fiscais de que tra
tam os a1'tig~ c.nteriora; exceder de 00% do impôsto de renda e adlcionaLS 
nâo restituíveis devidos em cada. exerCÍcio, reSSalvado o di.<>poSto nQ are, 11 
da Lei nQ 4.239, de 2'7 de junho de 19~3. ~ 

Art. 25. Os incentivos fiscais concedidos no art. 19 da Lei nO' 3.692. de 
15 de àezembro de 1959, e n{l art. 18 da Lei 4.239, de 27 de jUnno de 
1963, não são comu1ativos com os beneficios previstos no art. 34 da Lei 
n 9 3.9.9-5~ de 14 de dezembro de 1951. e na Lei n9 4.216, de 6 de maio de 1933" 
_ Art. 26. Excepcionalmente, no exercício de 1964, o encargo finan,ceiro a 
que .se refere o art. 29 da Lei n'l 4.131, de 3- de setembro de 1962, poderá 
ter eleitado até- 30% do valor dos produtos importados e sem a limitaçãO 
do prazo. estabe~ec:do no pal'ágrafo único do mesmo artigo. 

Art. 27. A arrecadação de impostos, adicionais, ta:x.as e contribuições 
devidos à União e às Autarq1lia FederaiS," poderá. ser efetuada. através de 
Agências do Banco do Brasil S. A., e, supletivamente por outros Bancos. 

Art. 28.· F'icat o Poder Executivo autorizada a. abrtr, pelo Ministério da. 
Fazenda, o crédUo especial de Cr$ 2.000,000.000,00, para. vigorar no- pe7io_ 
do ne 19 de junho de 1954 a 31 de dezembro de lSS6, para. atender a 
despesas resultantes da. emissão das ohr;gações de que trata Cl Art. 19. i.n. 
cIUSlve para o aparelhamento da. CaiXa de AmortizaçãO e das repart!c;)es 
fazendárias incumbidas de executar a p:-esente Lei. • 

§ 1°. O crédito de que trata ê!te arti~o será aut-omàticamente regis
trado pelo Tribunal de Contas e distribuído 'aD Tesoura Nacional e será. 
movimentad<l pelo Min:stro da Fazenda ou po:- autoridades por êle delegadas. 

§ 29. As despesas abrangidas por êste artigo compre.endem os gastc3 c:m 
!'Oa~er~1l1 ~ com serviços de. te~cejros, inclusive a rocação ou sublocaÇãO de 
llnovels, fIcando. vedada a crmçao de cargos ou a admissão de pessoaL a. conta 
do crédito referid':> neste artigo. 

Art. 29. O Po.der Executivo baixará dentro de 6e dlas os decretos pre
vistos no texto da presente lei, bem como baixará decret:) consolidando a 
legislação sôbre a oobranç~ e fiscalização do impôsto ~õbre a renda e pro .. 
ventos de qualquer natureza, introduzindo as modifica"ões consignadas 
nesta, Lei. . 

Art. 30. A pl'~sente lei entrará em VigOr na data. de sua pubJiClÇão, 
revogadas es disposições em contrária. 

As Cc:n:'s..ée3 de Fwjetos do Execut:11'c" e de Finanças. cb:er'" 
voelu o d:..sposta no art, 102·A, do Regimento Interno. 

PARECERES 
Parecer n' 254, -d2 1 SS4 

Da Comissão de Finanças, sô
bre o Projeto de Lei da Câmara 
n9 46, ele 19:54 (PrOjeto de Lei nO 
1. 784.-B-60 _ na Câmara), que 
isenta dos impostas de importa
ção ãe uma "Bomba de Cobalto" 
e de Se".lS re.<;rpecttvos acesEórW8 
destinados à Santa Casa de Mi

31 18 de m:.io de !Se! subiu ao Scn"'l ... 
do FedeTal. 

A Santa. essa de Mise1'ic6:rma d~ 
'Santos, como é notório, tem, rctJ .. 
vantes Sel'viços prestados à cOleUri
dade e vive d:l caridade públ:ca o 
favore~ dro governos. Obrigá~la o. 
pa-;ar lmp:l.Stcs à União pela impor .. 
tação-de instrumentos modernoS de 
técnica científica e hospitalar, ~:r 
melhor. equipamento dos seus $ervl .. 
ªOS, serIa un:.a. iniqt!id"3.de. 

sericórdia de santos, no Estado . Daí, porque, tenao o Projeto l'eC(
de São Paulo bldo. ~recer favorável de tóda"- es 

Relat-or: Sr. Argemiro de Figuel- Conussoes por on:de transitou .. ne 
redo. Câmara, a C-omissão de Finançá.s do 

O projeto de Lei n9 46, de IS64, no Senado também o acolhe com idên
Senado, e 1. 484-B, de 1~0. na Câw tico pronW1ciamento. 
maTa" é de L.utoria, do nobre Depu.. Sala das Comissões; em 22 de maio 
ta.do Ferreira Martins e visa a isen-
tar dos impostos de importa..ção e de de 19·64. - José Ermirio de MOrat!1i • 
consumo a importação de uma "Bom- Presidente. - Argemiro de Fibuei
ba de Cobalto" e respectivos aCe5<;ów redo, Relator. - Adolfo Franco .. _ 
l'ioS, destinados à Sa.nta C-asa. de Mi- Wilson G<Jnçalves, _ Rezende Neto. 
sericórdia de &antos. no Estado de 
São paulo. A Proposição, post.o que - Aurélio Via.nna. - Sigejredo Pa·· 
apre~entadâ na out:-a C3s!l do Conw chec:J. - Victorino Freire. - Nem 
gref:so a 12 de abril de 19~0, Sôm:,nte de Sá. 
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Parecer n9 255, de 1964 
.Dq. Comissão de 1"n:1.nças~ sô

ore:O Oficio n9 00. de 27.4.64. do 
Plc:Jiâellte da CorJlpemhta de Na
t:eJC4C:úo ã,:" São F'rar.cisco, encn
rr..nlumdo c6pias do balanço, da 
dC1J1pnstraçéi:O da conta de lucros e 
p:;1"das, do relatório e dos anexos, 
r.:::fc'[entes a esta Companhia. 

Re!tttor: Sr. DanL:l Krieger 

A L;;i! nO 2~539. de 13 de sç:tembro 
de w;;S; em seu arti~o 12, § 6", de
t.e.rm:rut que a Companhia. de Na.ve. 
gaç.:..o CO São FranC'isco €nvia, "até 
o w:a. ~{) de abril de cada. ano, àS 
Com.i.;.~ô;s de rromacj). de Contas da 
Câmsrs doo Daputa-dos e <la- Senado, 
CÓIl~as f;l{) b~lanço, da demonstração 
da ccnt.a. de lUCl'OS e perda.so, do re· 
la.ó:io ,c dos anexos, que esclareç.am 
todes ct duuos ai) bo;J.ançC". E o cum
prlms1lto de clisp0.'ÜtiVIl em teI::t, v.c,a
ba Jutltam~nte de ser fcrmaliza.à·i), 
conl a. .entre:;::1\. t1. esta. casa do CC.\ll
grt.:w, pela Eociecade de EcCnonüa. 
Mi!. ta. ~m referéncÍol, de cópias dos 
documt!J1tv.s indjcadOO na. lei. 

l';:a p'al'te introdutoria. da. exposiçlo 
IDl'.g:iód aQS acionistas, diz a Di.te
ção d9.1 Compsnh;'a de Navegação do 
São Fl'"pnciEco qu~ e. .. em.pl'êsa., cons
tituít:'a, em '24 de janeiro de lS63, em 
obediência ao ru:tigo 12 e seus pará
grafos .. da. Lei 2.599, de 12 de s€
tempo de 1955, aDe5al' dos 110, turais 
ptl'caláQS, ccn.segu1u aanglJ' o ritmo 
:l'egula.r de suru=.> a,tivid.l.de.s. mercê dos 
e.ct'orços, conjug'ados de seus fUllctó_ 
tlárics, da Administração da. Emprê
iSa e da a.ss:stênc:.a. do poder Público". 

O r~latório informa, a seguil'. que 
'Pela. dWcu,lda.de de IIcunduZÍl" a Com
panh!o.t sem um adequa<l() planeja
mEnto..... foi feita. c(Y.}~ato com em
pl'fu:..a espe-ci:lliz.ada. p.a.ra a. elao-orr.ção 
de Ultt projeto de desenvolr..me-nto, 
prc>IGntándo~se êsse trabalho de ela
boraçiO por sete- meseS, E em virtude 
d€~a p.'::lUor • .l. p=rmaneceu a. Compa
nhia eIl:m ent!'ar na. fase das realiza
ções, (!:nquanto !!s mesma.s ná{) e.sti .. 
veestnt presas, de uma fQ!111a. técnIca, 
S. tnn e3quema de meIos e de fl.ns. 

Cont!uWO' o planO", tal êle- pDsto 
1med.!.Qkunen:.-e em execuçãO, no final 
do e:(,?rcício. E urna. cHt.S primeiras 
medidn.s prát.icas tomadas em dec-Or~ 
rê:lC'.:a .. : das met!'tS nele previstas. fol 
c<mn'.a,m· a. collStrução de d-o!s Te
pcc3dql'e3. capazes tle empurar com
bDios ,de seis cilf:c.tas de cem tonela~ 
d!lS c4da uma, bem cOmo injciar nas 
própr:as oficinas da. Emprê.':a., a cons_ 
tl'"çJq de algumas !lf.3s.as úlUmas u1l1_ 
daê{'csi 

A Comp::mhia f.1l'mou con'V~nlo cOm 
I) EsM,do da Bahia, soluciona.n,do prO'
ble.m:$ relaciom:rl:l.S com o a.cÊ!.rvo da 
a.ntiga. Viar;5.o Baiana elo S§.o FrZl1-
c1sco ,e está em entend:m::ntos cOm 
[) Es;t~do de Minas a:ra!s, para que 
I) me-J;mo pD~1. vjr a. ~er feito cOm 
referê;ncif.l,. 203 bens remane:;centes da 
n~~t!8'Jt, Nr:,vegaçáo M'!n~lra do São 
Fra!ldlzM. 

.Através de outros itens do relatório, 
tomemos conhccimen o d,: difer~ntes 
medidas objetiv-adas p:::la D±rC~1io ela 
Emprêi:.'a, para a co-ru;ecu'lâo de seus 

l1nz. MedIdas de otd:;m flnanc;;lra, 
promovendo tC·das, cs pag<:m:?IltD:3 (12-
vidos. j::"l'a. atclld::r ac,3 p:·Co}Jie:mas de 
mf!terial e de pezoo-aJ. 'Medtda:s ou 
ffi21.nutenção e de recupB:rRção do m:t
terial de m1..vegaç5.o utillz~do pIa Em
prê:::a. b~m como obras e equisjç;:<J. 
da material oermanente técníco d'olS 
serviço.., €ZEcuk.d.os. E, finalmente, 
pro .... ·jd&nóas ês:pccia1s no setor edu
cacional, ensino primil':~ e têcni~. 

O bal:mço da Eroprê.;:a nos mÓjtra., 
outroosim, ter sido res is't11dO pro. 
juiZO' de çr$ 918,030.403,CO. no exer~ 
cicio. 

ArJ'umwt;w exi51':;m, de impres .. 
sicnante cVJ:I.3istência. em noSSo en .. 
t-ender, que de~ac{)nsejh!);m a. exp!~r:a .. 
ç1!i de sél"W"iç03 indust1'i1~j,:; pelo Es~ 
tado, Tod.av!a, ex.:::eçó:s ~d:em, de
VEm e cão rtdmitid::ts à 1nco:l.veniên. 
ela dess3. p!'ática, quando se trata de 
ativi'dn.de ou emp!'cem.Umenro sem 
asatívo3 €cc-nórnicos p_~J'a o inve.stl .. 
dor particular mas re<llamados, ur .. 
gsntemente, com vistas ao d~~nvG.l .. 
Vin!EUt-o de uml região ou mesmo do 
llaw. Aí, impõe~se 11 1llici.at..ilva do 
EstadO'. 

g o caso, exata.men~e, da ll'l,ve, ... 
cão do São F!'aneisco, serviço in6i'ato 
do ponto de \'ista da. rent.ab1lld1-d'e, 
mas, de alt,a. lJrioricla.de econõmic,lt, 
social e poIític:a., se es~iV€.rmos aten: .. 
tos ê. nec.e.;;sidade de promover com 
r.ipidez a. -ccupação efetiva de enor· 
me ãrt.'!á do pa.ís, com a cO'mpIets. 1n 
corpota<ião de seus rn11hóF-s de h3-bl
tnntes á prcduçã.o e aO eon.s-umo nl.l .. 
c-:onai'5', 

Cla.ro qu~ tt deficit 'de umn. em
préSa que e.s-teJa agindo- em tal A:ea 
não tem, at.é cerro 'J)Onto, pe1J me~ 
nOO, o signtficaoo neg:.-:tJvo àos dE'_ 
flcits de outras em'Pr~.r!..s de econO
mia mista. onde o prejuÍzo dEcorre 
e "s;ra.va.-se ano a anO, sem ~ombra. 
de dÚY!da:, em vrrtllde de flagrantes 
falhas administr':l.t1vas que n::-las pre
va.lecem, situação da qun.l ~áo faces 
mais !dentificáVêis o empre:tuismo de~ 
sen!:rea:do- e li emaJ'Qllla s.a.lí!J'iaL 

No C9.M Ô"l C.ampanhia da N!lveg!l.
ção do São FrD:nc1sco. ora. exnminado. 
houve, no hreye e'Epaco de tempo em 
que ela está funclona..'1do. ln:;~áv~l 
e~fõrco-d:icument.r.do pel'2S vá.rias 
orovldênci9S olJi~tiv2.s: p.QSta~ em pl'â~ 
tica. pela sua dír.etorj~ - no senttdo 
de l'tingJr, pplo." mesmo~ I:tU::t~,.C3 Cl· 
m1nhcs (Jlle .sert.a.m adotados e!l1 em .. 
'?rA"Jl. 1'1"iv1'I1n.. Q. p:'odutiv1dade e () 
ê:-dto coUmedo. 

TDn;:"mos. dê::-,Se IT'.o10. con.h~.cilnm~ 
to dI') pre.s,;ntc rel9..~rio. n1. !:::rnla 
d!l lei.. 

S~l'l. das Comi~F5"z., em '-7 d~ tn>~1(' 
de- H')13.4 - ..a"'rremiro de Fi('~'ejrf'lo 
Predr.ante- -nant:;l Tfric.'1f'r, > P"'''to:r, 
V~:-::-11)1"1"O 'Prr;-t(! _ Ac1l'l1l) Fr"'?;(>o -
ltfcm (1 ... • c:.!t, _ W't1c01" Gon')~1':Els _ 
Si"efretln Pnroheco _ Ermirzo de· r:o~ 
raes B-c:::erra Neto. 

= 

Parecer n.9 258, de 1964 
Da Comissão de Educacão 6 

Cultura sôàrc o Projeta de De
creto Le(Jislatiz:o n.!) 13, de 1.9'034. 
que aprOVa o COn'llênto de Inter ... 
Câmbio Cultura~ entre o Biasil {) 
o. Japão. assinú.do em. Tóquio, aos 
23 d,e janeiro de HH31. 

Relato.r: Sr. Mem de Sá. 

gr€S30 Nac!onal do tear do -COn.
vênIo de Inte:câmbl0 Cultural entre 
vs E-staàos unidos do Brasil e o Ja.
pã..o·', a"'sinado no Rio de Janeiro, 
aos 23 de J3.neiro de 1961. Acompa
nl1',)Va a remE:. F8I uma. cópia. da Ex_ 
poEi~ão de l1otivos do entã{) Chance
ler Afonso Arinos de Melo Franco. 
a. qual defendia o Convênio. ao afir
mar que "convencf.dos da. necessida
de de esb.belecer uma. ap::oxim:1Ção 
mr.·:.s, p""OfrInda no campo' culturul, O Oonv&nio de lnrercúmbio Cultuo 
re<:olvaam disC'~plinar os dife1"ente.s. 1'901 entre o :Brcrsil e o Japão, ass~n:::.. 
aspectQ)] e;lJec!f1cos do lnte-rcâmb!#J do em T6qu~o, em 23 de janej,r" r,;" 
artfst!~o, técnico e científico com 1961, foi envia.do à Câmara. d-os D;;pu. 
o objetivo de crtar uma. m€lhÓI' com... tado.s. panl os efeHos do art. 66, ;n~ 
preeI'...são e:'p:ritual entre os' povos cl.so t, da. Constituição Federal, en 
b!'a.s.!1eiros e Je..ponêse .. ". 31 de maio daq~eJ.s mesmo ano, n1·3.l 

2 _ Assinam o instrumento, pelo sõmente Chegou ~o Senado ao 27 da 
Sr.\sil o l!!mb:üxador Décio lIonorato abril últimO'. 
de t"lCW\1, e pelo Japão o '!:mbalxa... O ConvênIo subsUtui o que existia... 
<.ler zenta:o iC'ílsaka. C'Qnsla de 11 regulando a matéria entre os d.o~ 
<:f.l'tigOS, com val'icJ lnciso'-1o vendo-se p!l1ses. de3de 23 de setembro de 19,:0. 
,",rue o axtig:o prImeiro cita' f{Ue ca~a Tem vigência. minima. de c!nco anos. 
tls.rte contl'atante concederá. a. outra sendo prorrogável autorru~~pcamellte 
liÔdas as. facmdtld~8 po.5S~Ve1.5 para até que uma das partes o denuncl~. 
ltSSegurar a. melhor compreensão da C..Jnt-ém as cláusulas e disposiç(iBS 
cultu~ra de um pah no outro, espe- comuns a ê3t-e tip() da convên~o: 1a .. 
cialme-nte POr meto de: livros, perió ... eilidades para. a circulaç5.o e difu,sp.o 
di.cQ5 cut1'as l'ubHca~5es.; cont'e:.ên- de todos os instrumente.$ cultura's de 
eias, concê:-tos e eD"'etáculru teat..ra.:s; c2.da. uma das nações na. outm; inter-

...... câmb1c> de profl;'>sôre3, estudantes-. 
exposições de artes e outraq, expozi- :::onfe-rcnclstas; concessão de bô!sag; 
çóes culturais; rádio, teleVisão, e ou- de estudo e de bôlsa, paro. pe3t]ui.<;(ts 
t.ros me:os de difusão para o pu- 'e treinamento técnicO'; simp'!ifica.ç5.o 
blico; ffun~s cultursL.s, científjco~ e de fonna:!dades para. '0. rw::mlE-ci .. 
OOucatlvo~ .. Ca-da 'Parte eC-:1trntz.nte menta mútuo de titulos e diplomas ds 
favol'ecert\ a tl'ac.ução ou rep:'o1u'i5.o EScolas e Uni.versidades; fa.cilidalie.<; 
de obre.s literárias oU artistícas. para a. criação e desenvolvímento. UI) 
1)cnt.ro dessa. 1i1)OO de o;';'leth'ar en~ território de cada paíS. de institui ... 
tendimentos, ampli9J-se o ín<::trU!l1e.n- çôea despo:'tiVfl:.o; entre as naCiont!.l5 
to na previEão de outros as,ectos do nn.ls do outro; incentivo a C{)ffi!Jett .. 
intercâmbiO' r~ec:e.:;sárío aO dez.envolvi. cóes d-espdrtivas entr eos nacionaí.'1 
mento das relacóes entre 0<:. dois pái- das pa.rtes ccntl"l:\t::mtes; incentivo ao 
~es, ta19 como: cscemtro;:>, e~poi'~iv::JS. turismo entre !os du9.s naçó2s. 
lncent.ivo tmfstico, r.stabelcc!mmto PaIo artigo. IX do Convênio, .s1.0 
de Co:nis<:ócs Mi.<;tas B!'a-:,lI·J<tp.'io cl'j[!das. para nsse;ur~t" n sua imp:e:" 
"ltnada.<;. respedivs'l1ente etr n""Fi- mentação, dC{ts Ccmissões Mi.stM 
lla e Tóqu!o. O Acôl'do. Dra, exarr.J- Bra.c;U-J::J.páo, CJ;n cir.c)- membr.~ c.~
nado. sub!;titu1u o Co~vênio de ln- da- uma, .se:liadas. respecUvam::~lte, 
t,,;r~Rmb!O' CUltural entre o Bl'a"5H e 2m BrasHía e TóqUiO'. 
.1a:'L'fio. a~sinac'lo pm 23 d~ j~nei;:,o de O Convênio é a1t2.ment~ salut~,r 
lS4C, nO Rio de JaneirO'. nã:> somente pôr ínt-en.<nflc<).l' 3S leIa! 

3 _ FoI rigo.l·o!:n;n~nte obse-,'vado ções culturais que o Brasil aCE.'rta':J." 
() critério da TPciprO(',ldcd,:,. e a~sim Imente se e.i5!ol'ça pc. tn,:1,:ltel' COm tj
o parecf1' da Comissã.o de ccn.sti- dn.s~ as ~a,ç'ocs. ~om que mantém re .. 
tu~cão e Justiça é pelru aprovação ln~~es d:nlomuticas, corno. porque o 
d!!.st.e Acô1'do Japao é das com qu" maIS nos con-

'- .. vém cultivar o l11tcrc{!mblo, pódo e t:l 
S:tla dlS CO-mi!sões. 27 de m!l:o d~ grau de seu desenvo;vimento cicn~ifico 

1054. - Afon~o Arinc1, Pr.:s:d·nte e ttc:J.o16?,'lco, Ci?teC'e ncs.<:o p-~i$, pa. ... 
- Bezm-ra Neto, «.e1atlJr. .....:.. ArL'\' rtt Stnt d~seni1o~vhnento econômico de 
miro Figtteiredtl, - Menezes Pimt'n· "'umentar, aa m.1~tmo d.'1s po.s:sib11. ... ·' 
tel, - Wihon Goncalve ... - .T-:.sa- da.d~s, r!. impJi't?..ção de tecn:)l-')~ia e 
v71frt l.Iarin7w, - Alo-ysio de Car~ a em·Lo de estudantes, p'·o;e-s"ó,·es e 
valho. prOHSS1Ci1!l.I<;, 0.00 c:!:lt:.os c'Jlt~I:'u.;) 

NV .::1'7, DE 19;;4 m3is adiantados. O Acôl'd.:> com o Ja
pãO, pDl"tanto, é dcs qll~ m~is deve:rn 

Da; Com'gsão de Rela~ões Ex- sér spr.ove:trdc5 e cst:mn!nd;:>s por tõ~ 
terinres ,;·jbre o 'Prrjeto de De~ I das ?s fCrt11az nrevi5tttS. 
ereto Legis!!llivo n{J "T de 1';G'-41 A com's."§o de E:lue:iç50 e Clftul':l. 
·(PDl" n? 170-S-63 na C.D.) 'rue d:'>, 1)or t~tf}, p'n~c~r f;;'..yorr.vel à. apro
avrt)1·-a o f"Icnvéni d~ ;n'>"1'túm- va-:ão do decrete leZl::lativo n? 13, do 
b10 Cultural cmre 0-; Es!rdos 19-54. 
TIn;'1o<;, do 8ras;l C' ., Ja1)áo a!si- S 1..t • - ., 
naao no Rfo de Janeiro, àos 23 2 ~ ~~as Com,,',noes, et? _7 de mnfo 
ete jt!neiro (1'" 1-"1 de 1964, - M~ nt:es Ptmentel. Pr-e .. 

~ • J • sídente. _ J!fem ele Sá, R~lf'tor. _ 
~ehtor: Sr. 1 ar;;'.') St~nbl'uch. Walfrcdo G!Crg~l. - JosG'?lIat Ma .. O F!:'J..1tÓl'iO, em pra::.5!'1uimento, 

flprestnta. as prilneirc,s d~:1os nurnê
~icos, 'Sôbre re-ceita de carga. Com
;).1ra, ,o total da tonelr.gEm transpor
t;r..dJ, em 19(;2 e em 19:3 peles dOIs 
;E'rvlços doe nave::za!jão. lll:!::p:n::l::ntes 
~m !!2 e unifict.dos em 63, sob .o 00-
l'.-3.n6 da. Com,:uLl't,Hl. no'ta. fri,::;anciO 
;Er hiwic"o a'lmento de 2.758.359 qUi
'Cs d$' um ano pua o'ltrQ, E. qU3.nto 
?,QS fretes. sem que M re5pccti1"aS 
·,ab~las fôseem alt~ada::; n03 dOis 
m<::s C':~,fldos. hcuve.· sôtl'e 6Z, Ull1 
turrtEnto de CrS 42.3S7,175/l..IJ na re
:eit3 obtlda em 63. 

Paroc!)res ns. 2EG1 257 
de 1934 

O ProJeto de D2C:rto L".!'Ji~l'ltiV0 rinho. • 
e 238 .. '''}l',,· .. a o r."nvAn1o Cnl~t'.!'&l U.i)re- o l';' !)_ 

"B!'ttSll e o Jay;c, ao;sínado no R:1l de P_U~..!.CEn. n., 2<>-:J, DE 1SS4 

CreS'c~ram também~ de 19G2 p1l"a 

... qQ: 255, DE 1004 

Da comissão de COn'ltítu'çio e 
Justiça sõbre o Projeto de Dõcre
to Lcgi<;lt:lf:r;o n.!) 13, d ~ 1~t:4 (nO 
170-B-e3, na Cá:nara). que apro_ 

Vtl o C01l1:ênio de Inte,câ77lb!o 
Cultural entre os Estados Uni_ 
dl)s do Brasil e o Jarao. G8iinn
df} 110 Rio de Janeiro, aos 23 de 
1anciro de 196<. 

1963. o número de pas..,>a,ge-1ros t.!'ür..$- ReJator: sr. Mjn1stro Bezerra Neto 
)ort:udcs. b<::m como o tot,al apurado 
18. v~dil f te pa,":.<:",,;er.s Dlminu1u. t.o~ 1 _ A :::1 de m.aio de 1951. o pre
[av!ru. f'm 97.021 O1l.flOmetrOs, o total s1dente JâniO QU<1dr{)<t, em obedtê<'l
la. dlstância pe:::-~rr1(}a. pelos na. VrO~j cla ao !\rt. &5, inciso 19, da Cc"nsti~ 
:le UIIl ano p;l.!'a, O;Utl'O. \tuição Fcder~t~. fêz rern~S5a s,.-o Con~ 

Janeiro. em 23 de ja>';.~:ro d~ 19:;1. Da CD1niSSi!o de Constit1t~çãD e 
O Convên~o ~b::de'"!(, ào; norrna$ Justiça sôlmr o Projeto de Let 

tJsuaj~ e:n lmtrumer."tOs d~S'a na.: l~ n.? 37, rIe 19-64, (n,O 3.1134-0-61, na ,I 

l'e2c e- vi'a.. f"''tlmd-O ns~~n.ala n bre Câmara). que "utorlzcr; o P:;der 
ve E~po~!e:l() de M-")t1vn.~ do lt.9ms.... E:'CCcnliuo a canc~ácr uma subven ... 
tati. rt. uma Et,nro~;lmr.c~o m8-i s ?!,o- çáa de Cl'r] 10 C-[)(}.OOO,OO à ColEam 
funda no camno cuttuml e a alár SOciedade Beneficente de Colc-us. 
uma melhor comtn'~ensRO espl'ritu..'ll de Stm{luc e uma de Cr$ •...••.• 
ontYe -~. b 11' . , •. 0{:1l.C1JO,GO ã Santa Casa ~e MI· 
. -, IJ'* """1ns l'llq c"rO e Japon.;s stJricfírdia de Santos: e autortza 1,) 

Somos r>e!09. s-·~ ay·:ovação. a1Jcrlun. do· créclito es'peciaZ de 
S'af~ das. Corut'".-:5es-. em 20 d, m3.Io Cr$ 5?CVD,C.DV,OO. t1esti1Jf1(!.03 a au-

da lC64. - Benc:d.:cto vaUUrlares. :tiUar bancos de sangue em diver-
l?rt's!dcnte. _ J!trrfir'} .stt:jn1)r"1f·~ :9.,e- )tos Estrlrlos, 
!a.:tar. - JOSé GU?O ,'z.;-d. - Arge- H 1 t S B 
m{t"('J Ffm'~frmo __ M.mez:e.o: p'm!!1!f;2 ~e a o~·: !. eZerra Neto. 

Vil,'t'JJrJ/) lhna. -..: EU1J Palmeira. 1. O :presente Pro}eto de Lei é d~ 
- Antõnio Carlor auto:ria do Dcpu:'ado Cunha Bueno . .1:1 
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pc-f êle o Pojer EXe~~lt:VQ é s.utori~ 03.1gurQ e:rtigo.s do dest.:ne.tárlo, P~bE
za:=;:o a abr1r um cré-.lIto de Cr$ •••• cac.Ics eul jorr..nís daquele Capital, e3-
10.<))(}.O~Ü,[(), ou, melhor, utna subven- clarece .sua pos ção pessoal, identifi
.ão, a fU\l(J: d:\ Cel~an scci~darle Be- cada, de I'CSto, com a do Episcopado 
ncf.c.:n~2 d~ coleta de sangue. COn1 do ~Tcrde::te, sÓb;:e a ação s{)c~al da 
te·tj.e rm Sãc paulo. Igreja. 

2. Trat.a-se de prop:sição de .ini! A carta em aprêço, Senhor Pre.<;i
ciati\"a dê m~mbr(} do POdel" Leg:sla- dentE; l'epre~enta ine2àvelinente um 
Uva \'i~c.ndo o Qu:nento da despe.~a impre.s~iCTh3.nte depo:rnento i:ôbre 5\, 

públ ca, ':) que incIde na pl'oibição ex .. doutr:na ~ocjal e sôbre as atividade,,, 
p!'~S:3 ti:) art. 5.Q do Ato Instituc:o~ prática!:, de.sfech~das pela Igreja, em 
nal. M,slm, nos ik:mos do art. 2.9 prol d,a,' ele·p.lçío das classes menos 
da. R~soluçãQ n . .Q 6, de maio corrent.e, afortlUladas. E:;crito no estilo perEo~ 
op:nn a comiss':o de constituição e' n·3,líssimo que consagrou.o seu ilU!'.· 
Jus"::iÇ:.1 J)~lo arq·.uvamento da ma~ trado autor no domínio das letras, 
Uria. o dOcumento é um terno e corajo:-,o 

rep'Ositório de verdades SÔ:bre nosso 
Sala ê.as Comls::õ€S, 27 de mslo de meio ~ooll3.1 e llõbre a !,orma :e ade· 

1964. - A/::mso Arinos; pres:dente. quã~lo à atual conjuntura.. Déle re:]· 
- Bezerra Neto. Relator. - Menezes salta. o sentido 'cristão da luta. pela 
ptmelltel. - Argemiro F.(Jueireào. - bem estar do p:::vo bras~leiro. espe~ 
Wllson Gonçalves. - Aloysio de Car .. cialmente do trabal!1a.dor agrál':O' ti.) 
l.1aUlO. Piauí. 

O SR. PRESIDENTE E o V'!rtuQSc prelado tem tôda ~. 
(Catfete P'i.nheiro) _ Está finda a autoridade pal"a fl.S.3im se pronunciar 

leitura do expediente.. Devotado' ao soergulmento materia.l 
dos des"ialtdos de S-"'3. Al'quidioce!e. 

Sôbl'e a fifea requerimento que Dom AveIar Bl'andã.J Vilela é tam~ 
I vai ser lido pelo Sr. lQ Secretário. bém '.1m evangellzndcr. Promove a 

E' lido o seguinte: cateque!"e e eleva Os desprotegidO.". 
pratica..ndo o nobre binônio de fiel] 
principado cristão - EvangeUm:r P 

Humaniz:ar. E' cou:o se êle exercesse 
uma verdadeira. magistratura rel'g:o· 
sa, COmo na amplitude pledcsa daI' 
!ntenções que Q informam. 

RequerimJlnto n9 143, de 1964 
Requeh'o, nos têrmús do Deg:men .. 

i to Inten:o . ..'ôejJm solicitadas ao Mi .. 
llistér:o tia A3rJcuItura, as seguintes 
info:a:l1:1çõeS: 

I G) quais' e a quanto montam os rt7 
Curscs financeiros postos à disposi .. 
ção do Gové-rno do Rio Grande do 

: Norte, por êõse Ministério, desde 31 
de janeiro de 1961 até 31 de marçO 
de. 1964. incluídos empréstimos, au .. 

I xmo ou qua.ü:quer outras quantias 
'postas à d:sposiçáo do referido Es
I tado a,.. qualquer títuloj 
! b) se fu'ses rec.ursos obedece:'em a 
,pl anos ci.~ aplicação previamente 
; aprovacos pelo Govêr!..10 Federal; e 

b) se. houve prestação de contas 
relat.va a êsses recurEQs. 

I Justific«Cão 

A opin:ão pública. do Estado do 
Rio Grande do Norte necess.ita to .. 

I mar conhecimento das verbas desti .. 
,na-da.s pelos diversos órgãOS federais 
'àquele Estado. seu Govêrno não es
:clarece, como devIa, o povo riogran_ 
Iden.se, razão pela qual. utilizando as 
Iprerrogativas parlamentares rucami .. 
!nhamos o presente requerimento de 
IWo1'mações. 
I sala. das Sessões em 1.6.964 . .
\Vinarte Mariz. 

O SR. pRESIDENTE 

'I (Catete Pillheiro) - O nequerl .. 

t:~~deqU~e :~~:me~~ S~~m Ii~~ ~:~o 
liberação do Plenário. De acôrdll 

r,D1 o a·rt. 213 letra d do Regimento 
terno, será publicado e, em segui· 

fio. despachado pela Presidência. 

A presidência defe.riu. hoje, reque.
rimentos de informações apresenta-
60s, na sessão anterIor, pelo~ Dobres 
".nadore, GoldwBsser Santos e Jet
le:-son de Aguiar. 

i ~á oradores inscritos. 
,. Tem. a p2.1:WI'a, o nobre E·;),..;.ader 
~o3:quim par~nte. 

, O S~. ':~::"~:'--:'::.: :'>A:e!::1'.:'Z: 

(Lê o Reguinte discurso) - S=-nhor 
lPre.:ád~nre-, Se:U10res Senadcres: A 
Üllorensa. de m€.\.1. Estado pubrca uma 
darta endercçaco, por DOm AvelaI 
;$randão Vilela, ArctbL«po lI.ietro~oli
~no de Te!'es'n::t, no PrOfessor lJim .. 
plfclo MenãBo1, figura de expr{'S!â ... 
!P.t'<;!leetual de minha terra. 

Na corre~'<:pD!1dê'1c!a, o eminente 
~,e!a.çlOi com o prodósito de comentar 

Não ttabe examinar, nesta, oportu. 
nidade, o modo pelo qual Se exerce
ram e.s.::as atividade~. o qUe não :::e 
oonform:lria. . aes reduzIdos l:mlte.:; 
dêSte re;Jstro. Pretendo apenas Que 
o prOaunciamento de Dom AvelaT 
cons~ dos Anais dest.a Casa, que nar} 
Dade i,znoroar D13ntfestaçõ~ de3,sa nl· 
titudl?'. e po"!'t.:::.ntc o conddero pal'tB 
intC"1"an~e déste discurso, eo qual o 
ineOrporo: 

CARTA ABERTA 

~de Dom AvelBr aO Prof. :J m~ 
pllc10) 

\ Teresina., 1 q de maio de 1964 

Meu Caro Profe:.sor SimpliclC' 
At:Ildes; 

P~zl 

Eu llie devo um.a palGVra dt 
agradecimento e de cX!JUc(l.I:fio 
ta~b6-m. Li seus al'ti~os, Ptlb!~
cadO~ enl i'Fôlha da Manhã " e 
"O D:a''. ao todo, 4 artI~os. No 
pr'.metro, sua pena. de jornaUst3. 
experimentado foi ·beber lnspi .. 
ração nos sentimentos de .sua 

. formação. religicsa, enque.nto S€'1 
e..r:pfrito lúcidO mostrou, mais 
uma. vez, que a ida.4e não ccn· 
sep'ue desviar a inteligência d<p 
veios de á~ua cristalina eles en
slnamentcs sociaIs da Igreja. 

AQ.ui, náo me ref'ro ao touceit.J 
prôpriamente Que faz de seu 
Arcebi,<"pCI que, c1p,<;de qlle P:SOlt t 

stk p!n.ulen"e, l.dotou p0r lema o 
bInômio - ~<\ng~i,zal e H1Jm'''t
ni>::;" .. - mA", M id~'~~ ex:pt:ndi
dáS à man~h'a segura come 

Ç..bol'dOU Os assuntos que, nestn 
h{lra., e3tão merecendo o e.o:tudo 
e 6 preocupuQão de tCdos nós 

Moct'·ou, por exemplo, a im· 
port::r:c'l cta "doutrínn ECCl{ll c''' 
TTI'C'':Q, a Que as ~l+)rrH"s e~:c~' 
C:3 rjf'1',:~l reU,,;'c - rCc.!lJ:r·~T'r'r) 

~.,. Jt1:tk~ S ... c: .... .J ~ B necc .. tf:'--:ê., 
ue sOlü<;3.o dn rl'o"l::rm q e't t"i''', 
danõ.) J!o tre!)'l};l C1.d':'r !l''':--' C' 
P::-C!,:1C-:O de Cue cg,rr~~ r' -::. 
um m 'i:hor pcr1;-i!:o d~ v:d~ .. ('"'.)" 
o r.c:;)c'l'te dll m'.~~~l~. C:ltl1~:) de 
cultU1'a do rec.frT.p.l:sl'I'Jo nlpr.1r 
ta ~ do comunismo d!tatC'"'i .... l, 
antíç!'1!1{:: .. ~tloo e ateu" . 

JHil'l"l'.c:1 que a 4JPl'OlJl'ld~"(' 
terrl t"lria 1 h1 de ser modificada, 

num sentido elev.aüo, mai& j\llito 

e mais humano", a.dmitindo a..'i
.sim, no setor rur.al, as chamada.:; 
reformas de ba.!:e. 

E depois de frisar que a "Re· 
fo-ma .~grária. é um prcblema de 
int€.\'~sse nac:on,).l", depois de lo.· 
lar no "baixo nível de vida do 
hL"mem do campo, sobretudo no 
p:auí, o maIs Gvilt.3.::l0 e huml~ 
lhJnte, pOl' ,ser o E.;tudo menos 
de_envolv:.cto da Federação", as
sllla.la que o Arcebi~po "se vol· 

tou para O meio rural, no intuito 
~1evado de reorganizá-lo soc'al~ 
mente, de proporc:onar-lhe me. 
]}lOres condições de vtvênc'Q e de 
trubalho" 

Em prOSseguindo: - "Prcble~ 
ma complexo, ti. iniciat'''a não 
PílSSOU de ensr.io". As intenções 
b(}a~ e humana.á!·ias foram de~ 
turpadns por fatôre: negativos e 
imPrevistos" • 

E concluiu .seu generOSo e Cln~ 
t:lante artigo, afínnando .a in· 
tC'ira or:..cdoxia de seu Arcebispo, 
em matéria de doutr'na soc\a1 
cr':·~tã. Essa últ:ma afirmação se .. 
na inCOncebível, se não tivé.sse~ 
m03 em (peca de lame:1tãvel 
confu'ão que at'nge as raias do 
ric":-,ulo. 

(:lero, meu e.<'timado pl'ofes!'Ol' 
S~r."91jc·cl ap-radecer sr'J~ pa1a· 
V"'l1s de confôrto, de CDmpreen
s:1.~ e de bcnd:::d~. 

x x x 
No artigo seJuinte, o senhor 

~-tu;.·u a democracia e eeus :run~ 
dfl'l1entos. 

"A j;berda.de é a suo. essên
cia", 

l fIrma. que "o lO.:1a1ismo é dr 
1"1l.'Z materialista", mas admite a 
pJJ~lbmdade de uma combinação 
c::J:n. a dcmccrac'a. .<demOcra.cia 
scc::JD, par.a "contrôle dos excÉ;'s· 
EC5 indiv:duaWtJ.s e do pOdel' 
'f'cCnõmico". LHa nova pos'çfc 
09, delTIccroc'a o senhCr c-::Jmi .. 
dera, perjgo.::a para o regime de
mOc '"áUco. 

P~~to"lJ., d'2po:s, 11 n~tsar o sino 
d'cJVsmo que no seu enten.r:ler, 
"t' 11'11 dos a"'pecto3 meis ~r·Ro .. 
~{"<; de' sOCial!~mo p:lra a demo~ 
CTfl!'·'!).". • 

"'l'ein orIg-em marxista no b-:-n
do: - operar!ado do mundo tn
t~;ro. unl~l"o:;.". 

De ;ots, afirma (Tue, ,Pnas de· 
P'Cc.l~c·as, o siné:calisma à livre, 
d$ve !!'f Uvre, e e'ít('nde~se fi. tô .. 
d~'l ll.1 cl~-"Ee<; pr(fissi~n'3i,s, em 
de~(' "l. de dIreitos. ll1o':lS flea a te· 
m ~r o. possivel tendência para a 
un'f.· ... rl~ s1nà'cal" Que 'POde. COn
se:rflrntell1ente. conduzlr ao cha~ 
rna1., "comando ún·co". A(1ul. o 
p"'orf'~~or entro numa ~érje de 
co~"irierDrÕ{>s sô":lre (~ ....c'nho-; Clne 
adml~e aFm.en"a~fe (} Sr. João 
Gr.ulart. 9C?rc.1 de uma R:"PÍI
h"f':"} Sindlcd's'a, 

1!?7o:nina., em f~O'u~da. o qui? 
consirlera wnhq ciclo o êrro, 0(' 
E):f.c:conado hrasileiro. 

:r.. ... ~ume~Se (' êrro em ter 9Cf'l
te,c'I'l """a via f:1J'ld'e,lli~t"1 na'!"':l 
OH'" ,,~ at;"''1"',t~e u~~ U(,"':'':'n:l''l 
A .... .,.;..,.~.-,. • 

~,'.", (l"~ ('j ?1;-~~--:"f'j ~!"D ':''' 
f'r'":- '."1 (I" ""H" l' l-:"'~ :r", ".~' r 
r.":'-~ r:,'~ ." ; ..... 11 ,., ..... ' -koF _ T 
~t'!~ ...... ' -.. t"Q'::') '('1'::' t'., •. V".~,r'l1'\ ~ .:.-, 
r., !> ... ,~ •. ~.(~.f'. "r t:'.,l~,:-'·''''.:zr,. .; 
r:-:"'1"· ... lo. ~· .. f''':ê') 1 1-~::>·,.~r.<p 
r·41: ('': 1(-:·~""'('~ (I." C~T .... ·~~ ... <''')t·-( 

d; .. r" ..... : e d' 'i}!': t"r o t~:-'.1 c~ 
IJ'l~l'~ . 

I'A c!,'('(j') e~';:e,: !":-d'c.,tf'<: t.t, 
r~:'=-:"~ ('r.;l~;:"-:1Cr ;;.UJ· ...... -e;:n·· r. 
~f'_~', .. ~1~ t;'l"llf.l'7l:1 f'f C'11'1"llp 
CU? r-: B« c· ... t(''''l~m r('''''l. r. n!J# 
t·"'11 .... ';l d" 3.'lT'ilicl·C', C1''XI'.':'F~ ~!'
clarcc.jcs e COJltos. rm faco ~e 
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tudo isso, O sindicato daria lU .. 
gar, no seu entender, ao atente.. .. 
-do cQntTa a proprieda.de pr1vada, 
<:Omo aconteceu no Rio Gra.nde 
do Sul, Minas, Paraíba e Pc: ... 
nambuco. 

No terceiro artigo fala. SÔt.r"e 
Reforma Agrárla tem luta de 
classe, ou c que chamou di! reOl' .. 
ganização agrária. 

E, no último da série. volta c 
di.!:cordar da. posição do ep:sco
padc, assumida em Reci~e, re
centemente. qua.ndo 18 BiSpos 
di.<>seram, ~ntre outras coisas, q~e 
"apÓlalll O trabalho dOS líderes. 
cristãos que militam nos .sindlca .. 
to.s, ~pec'almente no meio rural. 
:Não querem êles a lut(l de clas 4 

.ses, mas a prolncção human'l, de 
re:vindícação e de defesa, f'el"fl 
quebra dos deveres pr01i~5io4 
na:s". E fa7.em npêlo 6.0 nôvo 
Govêrno "para que reconheça o 
valor do autêntico sindicalls ... 
me'>. 

Finalizando. refere-se aos trr.-
.balhos que Dom Edilberto. vem 

realizando em sua Dioceie ele 
Oeiras, <luma. experiênCia de 
inestimável alcance, que pode"ã 
tra~el' sub~idio apreciável prara a. 
sO:ução dCs problemas do cam· 
pc". 

Meu 001'0 professor, t.lve o rnj .. 
ximo cuidado de não fug'r ~o 
seu pensamento, de desc~r!~lo 
em tôdas as linhas de seus art! ... 
gcs. 

Vejo, na. su~ pessoa.. Um h"l
ruem digno de r~peito, dótadJ, 
além do mais, de uma e.'lplJ:ndi
<1.3. fecundidade intelectu'll, tpr::-
c:ando com desenvoltura. dcnt: .. o 
de seUs cr;tériOS, na telez:isO::J de 
seu') ccnheciIIlcntcs gerais, o .. 
pr-oblemas de nOS"'o tempo. 

E. é; em razão de tudJ is'D. do 
2'Preço que me marece s. sua ,....,. ~ 
soa, que pass:o a dar~lhe G~~u>:<; 
ercl'aTecimento~, CCm O' i.n'tu1·.n 
aUanas d~ colocar. nas SU::Js d~
Vída<; proporções, al:runs tt!mss 
venti.2<? dos e o alcance da,; \nt:-n
çães do E!J'.~co"t'.ado, Eem qu"l
qUer preocU'oGção de apr(fur.d~ ... · 
o eXQme d"s ~eSes dehat'd,s. 

19 ) O EPiscopàdo, no tra,b!:lho 
que re::olveu empreender nas, V1.
r',a,s áreas subdesenvolvida~ do 
Brasil e espeCíGlmente <1.0 ~"'or_ 
de::te, procurou ruv:r imic?men~,e 
e. voz de sua consc'ênoia pa:;.lo
ral. Não se pl'~ndeu a êste ou 
àquele Governante, no Sellt r do 
de servir tl seus planos clarl)& ou 
OCUltC'2. 

29 ) Se o camlnho' que fe3U~{1. 
porvrntura. não corre.sponde'J à 
sua expectativa ou à expecte)' ivo. 
de uma parte de seus d'IiO"5d~s 
e~perituais, a rero. intenf'5o eJ,ls ... 
tll1, e os moth'cs determ;nant~& 
de('·g atitude foram válU(cs. 
QUz.nto (1.0 jul~.amento definiU'lo 
dês.~f' e~fõrço, é cedo dcm:vs P'l
ra .fnê-lo. 'Vai 'Pertencer à. ht;
tór-'a 

?o)' Convém fica,r h~m cll"'" 
(Ire o Ep:..~opa.do não se l'esq'V~u 
n pa~r(':'nar o slndicalísmo. r:. 
:r'·[·:1:'~."''') c1'e fT"E !r':l sO~uel~Il-
t. > 2" ::. ~ ,.Jl-:;(~ 1"",~,<::·5.a :>":",1 ~ 
1· ... ·~ .. 1 .• \ "1"", r -"]::SO {> ClI" 
(e ~. ,. '" O F:>,:.·;",:-l'O nl'\r:l~j",~ 
v<' ~ .. ;" ... c" , . .:',.:,. MCl <;, c':,. 
nl:':-'::~1 a at~.i'ç.o;J dos ~;. ·~r1.·f 
e_ d'.· r.;:,:t;~·'la:::,,, r.'H~ o llt""l
L'" "1 .'.!j·P1 7'~r~;'~;-[) J~ & • 
r~l'("" P.'l ''31'':! ..,":' (.~~ ·Er.cr~~·; 
ri::., E"'~:'5 cl1 :("orrlCJ;te, a 01' a"l:o 
dI'! n~""'I)" c~ 'TT ... t::-Jh.rJS:. fl." ék
?~l"":' c r~. r.· ... rch, d~ COlant_ 
2'1"';1), cn v.>:;-·'); pC'..,~:-~ do No%'" 
d".of~ >::' tr.n.1:''11 1'9 P·nui, untf~ 
p"'i .... (lc·,..'l0 ... ~,,'~ !.~· .. l'J'·bo,.,e"E'. o 
Núcleo Co!onial de Gurgué;o, 
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mas de responsabilidade direta 
do Govêrno, e esse, experiênc!a 
de nem Edilberto. por êle pró
prio assumida, com a generosa 
cooperação financeh'a· dos crls-

: .tãQ3' da Alemanha, tudo isso e 
muito. ccusa mais além disso, 
cOmo c-bras de ação sOcial dift
ceis de .!;er concebidas e qurue 
1mposSlveig de ser concretizadas, 
exlStem por êSse nordeste afora, 
gritandO, a plenos pulmões, qu~ 
o Episcopado, d&de ll1J.l:tOS anca, 
vem se entregando a tUna faina. 
e:"!::dustifa, em prol do f'i5tlldo e 
da. SOl11Ção de problemas de 1u
terêsse COletivo. 

Só Q. titulo de curicsidade, aqui, 
ne.,:to. muit-o querida c:dade de 
Teresina, a Ação Soc:al ArqUl
diocerana estava e está em eU
tendimerAcs com o Sr, Gover
nador do Estado, pa.ra ~sjnar 
um convênio, através do- qual 
cOlocará à disposição da Secre
tarja de, Educação, 27 salas àe 
aulas, nOS Centros SOc:ais de 
Comunidade, locaIíZIJ.do3 nas ZQ

na!; ma's pCbres da Capital, com 
a condição de serem Nsas aulas 
J:)fOvidas de profeEsôras, e, once 
ainde. não houver. também de 
equ:pamento. E convém ~·3.lien
ta .... que o setor escolar é 'um dos 
5e fDres de ativjdade da ASA. 

4°) Tôda etsa preOcupação do 
:Ep~~copado, em lutar por que os 
!problemas dífíceis também Vos
iSaro receber Q sua colaboração, 
fêz com que mUitos Bispç s fi" 
sem c.s:uM''ndo, até com ul'ejuiozo 
de sua saúde, respcru.abilidades 
de elevadas prolJorçõp..s. AI'.:tun.') 
ac~itaram o esfôrço de ccopemr 
na criação de Ginvs;os li'?'ndcs à 
C~mpffi1ha. Nacional de Educan
dáriQs Gratúitos, com srde no 
Rio de Janeiro, CQmrnnhn que, 
no P'e.uí. Eob a S('C'.fa, Preskr~ncla 
e adm;nistração do PL'cfe""C'o ~ RD-
1:>e1'to Freitl'l <;, cOm a ajuda da 
InE"1cwrla Seccicnal. na Sr-cl'e
taria de Educação, das Pfefeltu
Ta,:; Municfp-;Jfs e dos particu16-
ré,s. fá criou 14- un'dades de nível 
m~tlio no P~auí. ' 

50!) .E o que fol eSfôrço ainda 
rnt1j(y, observando que a realida
de d.:). vida. rural b'iaEileira, e SO~ 
bret1.ldo nor~e-stihe.. e~t:l.v1. cor .. 
rendQ uma série de pcr'gos à 
l'i::ta" e Que a massa humBna do 
Itam~o ap1.rentemente amorfa, 
no d*a, em que toma.~se c,..-
cia exalt"da. e fncontrola::ia de 
suas reais ecndições, poderia 
oferecer. insuilada pOr a,."!'itadO~ 
ras llrofi.s~!one.ls, O terrivel espe
táculo do estouro da. boiada, à 
EUclides da Cunha; cons;deran
do o Fp!sccpado que, numa hor'l 
em que e aqlt&cão já estava :;61-
ta, não re~olvél'ia. o prOblema 
nac':onal uma ex:neri~ncia con· 
creta, por mais importa.nte que 
fM<'e, tnns urg~a realizar um tra~ 
balho ma,ls profundo de modU!· 
Dar", da<; mentalidade<;. nara que 
fôsse surgindo uro~ nova inte
pretacf>.o da real~dade, resolveu 
p3.trocin,rr a causa do s!ndka
li5''!lo rural. 
6) Não adiantarIa p~r!?;untar S~ 

h>:>,\·:" inten"i):,'l pa;r"".-::::> no "lm
}l'~."p. <;~ h~"l,. re,,:,'~o csmun l

."'

t:l r();~-:.'In~o o l-tr.m.:om dI) c"mpa. 
na ho,a e-lTl q'l.:> I) E'-';EC:PO:>d'o 
In'c'ou l) ~eu trn'JaUl0.' 

Se nen11um pcrho ex~~:is<:e, 
niio C'fI expIicnríp um e'::fôn'o tão 
~r;>~de e tão rán:r2o do Eo:sco. 
pJ;10_ nn'C' D D:"cblema não esra 
e.C'T)-cP';(:at'1el}!~ szu. 

O d.?s~flo. pr:;rém, fõ,'g Ianr''1-
'no, ]!ra um fato a en:rar peJos 

olhlls, 
A liberd,p.de d'a {l..:-mot1·ac.ia 

da':a o di~eHo de !iVl'(> re1)'1'fo e, 
wmo se sabe, tanto se pod'e u.:.ax: 

como se pode abusar dés.se di
t' J'eito. 
:~ BO 
,t E a. \'€1'dade é que o movimen

to das L!gas Ca-rtlPOuNas e OU-
.~ toros iam buscar os líderes natu

rais do meio rural onde êies &e 
enearntra.s"ern. e pretendia. pre
pa,rá·lQs para. a luta dê clas~, 
O l!."piscopado foi també.!11 ao 

rural pl,rao encontrM-Se com h-
se ho.m~m atloandonz.d'o, com 

uma. dupla missão: fazer evitar 
que f&:se Pl'êsa fácil nas máQs 
dos comunis:as e dar-lhe a n()~ 
çá.Q da justiça soci.a1, dentro das 
normas crist.ãs. 
~e tl'3.!balho ná<l SI;: faria sem 

que se pr-O'C'e.s.sMse a promoção 
<lo homem, no sentido de que 
toma[.~e consciência ti'e si me,s
:no. ue sua realidade, de .seus di
reitos e de seus deveres. 

70 ) O Episcopado sabia que eS
ta tarefa não sel·Üt fácil. 
. Difícil, soh todos os aspec.:o--, 

Choqll'€S de mentalid'a<l~s, d'e 
lnt~:êsses, de sistemas de vlda, de 
muchnça. le alguma cousa que 
e.o'taya vigota.ndo há muHo tem: 

poSo) Por outro lado. não seria 
fácll en:.c:mtrar auxiliares para 
uma obr.a dês,~'~ po:rte. Mas, tam
bém, nesse sen<ido foi rea:izado 
um esfôrço apreciável. 

promovexam--5'e cur~os para a 
prepa::ação doo orientadore.s ... E 

os o1'Íentaciores promoveram cur
SOS para. a preparação dos tra-

,ba1hadm'es rurais, 
A obra não podia ser perfêí

ta. Não havia. condições para 
Ulll. p:'ane.1ameuto demorado, um 
trabal.llo cautelcto, um comple
to entrosamento de tódas a.<3 pe
ças às quais o assun~o poderia, 
lnterNc,snr, 

Mas urgia que o trabalho fôs~ 
f:(> fel·o. E nâo adiantaria ape· 
:r:&h C'O .. '1d·2nRr o comUl1~mo ateu 
e tot.alitári.o. 
Uq~ia olhar a realidade bl'asi~ 

1eim. E. se houveses ne.".se tra~ 
balho al.;UllS aspecto.s ne:zati'vos, 
o l.pis,8cpad'o tem a cert.eza de 
que os aspectos positivos foram 
bem ma '.o~es. 

9<» O Epi$c<madc brasil~jro 
acredita na ca:p.acidade que tem 
o homem simples do camlJO de 
.apreender certas noçõB3 básicas 
de seus direi,~os e deveres, O ca~ 
boc!o é ca.paz dê disünguir () 
bem do mIa, 

i:sse conceito do bem e do 
mal é fundmeantal na vida dos 
~'eres racionais. A própria le 
na tur.al leva o homem a essa 
d:.~tínção. 

E' claro que uma sêri'e de fa ... 
tôres ]Jade perturbrur a cle.reza 
da consciênc:a e tQrnaá·la ina .. 
dequada, em tertas cireunstã.!l~ 
eias, à compreensão de seUs ob
jetivos. 'Mas. não é .só a igno .. 
rância, mas também o orgulhO, 
() resregramento moral que po~ 
dem anuviar o; hQrizontes da 
consciência. Assim, um homem 
~imples pede pensar certo e um 
homem culto pode pensar erra.do, 
e vice-versa. Um ignorante pode 

ser bOm e querer. o bem e um 
intelectual pode entrar nDS me.an .. 
(}ros do mal e vke·,·ersa, 

Fazendo CS,l colocação do p~o~ 
blellla. rec:n:hr"o au~ muna al
ma in~uJh. se 'os' 'instintos pri
má.rios cão despcrt..:<dos violfm-

tamente, graves coisas podem 
acontecer. Mas, também quan
do as elites perdem o freio e 
manipulam seus planos insidio
sos podem al'Tasta.r, inclusive. as 
mMSas deq:n'evL'1:das para o 
abi~mo, 

H)9, As vêzes, em ce:-tcs cur
sos de Hdel~2~ rurai'" que se rea

·l1zaram, ficara admirado de ver 

homens Slmplel B(present.a.re.m. 
conceitos dignos (l'e maior aprê
ço. l\.1as ~.a.bemos, por outro lado. 

que muHas idéies teriam (le al
cançar pela met,arle e C011S'equen
te-mente alguns equíVOCOS pode
riam acompanhá-los. Só com a. 

marcha. do tempo seria pOSSível 
corrigi-los. 

E êsse erA t.ambém um dos as
pectos do programa., 

110
) Quando às in vasóes de 

tena,";. próprialuenra düa\S e aiqui 
.não me renro a. litigios e recla,~ 

maçôe.::, ObjetOs puro e simples 
de exame e d-ecisão rta. Ju.stiçs) 
e ao sangue derramado em al~ 
guns pontos do paíS" em razão 
de choques armados entre pro~ 

prletátios e trabalhndores, quere
mos declarar que t.ais Uolitudes 

Dáo partiram dos sindicatos ru
rais pa troclnado.s p~la Igreja, 
mas à'e out,rns entidades que atu
a.vam no campQ também. 

Se, na defesa dos àireitos do 
trabalhador, houve algwn exces
So comprovado) nos sindicatos de 
in~i:ração cristã. não mereceu 
nem merecerá o nQSSo louvor. 

12°) Convém s'er esclarecido 
que. no campo eram muita.; 8..<.;
entidades que funinonavam em 
.m.a.:eria de sindicatQS: 

a) organizações comuIDstas, sO~ 
cilaistas, etc.; 

b) organ1zações de orientaçãl) 
cristã. patroc~nadas pe!a Igreja; 
c) ol'ganizaçoes e:statals ......• 
<SUPRA) ; 

d) organizações patronais (que 
promoviam não .só Q criação de 
.seus slndicatos próprios, mas 

t,amhém pstrocinavam a criação 
de sindicatos -de trabalhadores 
rurais. . 

Parece-me, meu caro proles. 
.001', que e,s.~á tudo a.ss:m bem 
explicad.o. 

Em resumO: - agradeço su.a.s 
palavras de respeito e d'e runiza .. 
de para Com a minha humilde 
pes.soa que, dentro demais a!guns 
dia.~, irã. completar oit'Ü anos de 
convÍvência com esta Arquidio~ 
«se, com est,a terra (le tanta 
gente boa e de tantos problemas 
dtificieis. 

Louvo aoS idéias de seu artigo 
primeiro, quando discorre sâbre 
o espírito, da ó'.:Ju·:rin.a social da 
Igreja e analisa as razões de seu 
apostOlado EiClÚal. 

Respeito suas idéoas exposte.s 
nos três seguintes artigos, mui
tas delas ituêiramente válidas, 

porque sei qUe as defende Sin4 
ceramente, e todo hOllolem hom:ê
to é <tlgno de respeito. mas 
achei por bem fazer Cêl'\tas ex
pllcaÇÔes e distin{!õeE que me pa
receram oportunas. 

Assim, quando lO SeIÜlQf <ftiz 
que a. Igreja aceitou o caminho 
do slndJcalismo como instru .. 

mento de reorganibzar a vida so· 
cial do campO, eu lhe esclareço 
que não foi com essa intenção 
que o Episcopado aceitou o Em ... 
dlcali.m1o. A ação de reorgani .. 
zar a vi<1.a dQ campo cabe ao GCI
vêmo e ao..<; interessad<üs na ma .. 
téria, porque é um problema. de 
imensas proporções, como o .se~ 
Ilhor b.?m o conhece. 

A Igreja aceitcu o sindIcaUs .. 
mo rural. porque o sindicato é 
um órgão de classe e. dentro da. 
d'enlocracia, as classf.:: podem 
unir-se para a defesa de seus 
direitos. 

E se havia o perigo iminente 
'de ê$e.s slndic&tOd cairem nas 

mãos dos CúJllunistaz. a Igreja. 
procurou antecipar .. se ao seu ti"a~ 
balho, ou entrar na luta pela 
e:riaçã-o de sindicatos autêntioos, 

'correndo Wl1a série de riscos. in~ 
clu.slve o de nã.o ser hem com .. 
meendida. 

Ao \ado dos sindicatos que nã.<l 
devem ser extintas, mas l:egula.. 
Zllelltados, em nosso modo de ver 
deye surgir uma ação muito clara 
e muito objet:va, de O"{1.em go· 
vernamental, para., o equtlc ona· 
mento e sOlução do pl'obl.?tnJ-. 

A nova declaração dos Dil P(.'s de 
ftecife é uma palavra de oonfõl'tlJ 
a quantos eoStíveram emp;enh'tdOof 
nesse esfôrço hel'óico e de!icaJo 
do sindicalIsmo rural. 

í: a reafirmação de que o pl'oble .. 
lha do campo c-ol1tinua a a"istIr e 
i' pedir .solução. 

Quanto a. nÓli, aqui, no p:auf, 
desejamos informar a todo;; que 
a Arquidiocese suspendeu tôdas as 
atividades sindJc,9.Ls rU1'3is 'ql,e vi .. 
nha patrocinando. lt evidente que 
os sindicatos em si mesmos a Ar ... 
(n' diQcese não pode eliminar nem 
poSSul razões para i-sso, 1!: um pro. 
blema do Govêrno que, 0l,J0rtuna
mente, a,pre.se:ltarâ. as linhas dê 
Sua politica Agrária e dirá o que 
deverá acontecer com Os :sind fR, .... 
tos, A Igreja, rigorosamente fa .. 
lando. não possui sindica!\r}s, Pa
tlocinou a sua. criação e lhe, u:--o. 
porcionava, na. rneciída do pm ~ivel 
um assessoramento técnido, Ma.c;, 
êste trabalho da; Al'quidiOC'''I>, re~ 
petimas, está suspenso, E.·t,l ele
veria ser a nossa atitude. 

Estamos vivendo um'l ho:'a de
lic-ada, em que o nosso BraF:l f1 :~J::a 
de sair de um movimento revo .. 
,luci.o:lário. 

'Bstamos COm um nôvo p::.'slden .. 
te da Repúbrca: que ainda n::o teve 
tempo de tomar contato com tCd.:>s 
m prOblemas de nossa. Pâtria. 
Nessa altura dos acontec~m:>n~cs, 
e em face da confusão hel"éada dos 
últimos dlas do Govêrno p"t:,:;[?do, 
em que dentro do Brasil Si! p:-o .. 
ce.'3Sava: algo de estranho e ("'FSU_ 
focante, é natural que HV:l~ as 
atividade,~ devam pa:1Jar p~!C' c~l .. 
vo de uma revisão. Além do ;Y',''<;, 
esta Arquldjocese tem o ],">1.,,1(',: ln_ 
terêsse em que as suas a'tl\,:f~d:,S',· 
e GS atividade:; de seus f,n~~ :'~res 
sejam examínadas atent:';:I:,nte. 

confiamos na inteUgêne'a, e no 
trYél'Ío das Fôrças Atm$da.::. O 
que fOr de nossa respo{l&lbiJida. 
de saberemos assumir tranq'.iíla.. 
mente. O que fitar cQmp:ov.1do 
contra qualquer dos nOSl;Q<; al"dia .. 
res, fora, das nossas irtt:::n~õ2s e 
recomendações, merecerá. a nossa. 
repTovação. O que não np,:; p~rten
cel', n~ é nosso, se,ia.m ldentif ca
dos os seus responsáveis. 

l\Ião acusamos 8; nlngljém ~ Den
tro de nosso coração n&O existem 
inimigos. Podem exist1r pe.'iSoas 
dignas de nossa caridadê. 

I F'aZf'lldo cessar as atltldade.s de 
sindicalismo rural continu::tremos 
a pregar o nosso lema de Evan .. 
gelizar e de Humanizar que um 
dia desfraldamos no P:S:uf. 

Brasileiros do PlauJ, Ó comunis
mo que nega a. Deus e rtega os di .. 
i'Citos 1jundamentais da pessoa hu' .. 
mana não tem cUme em n("~a, 
Pátria, Mas. se a demooracia C'ha .. 
mada liberal n1'iQ se decfeUr a "eu .. 
cer os $elJS vIdos. se n:" .. e T~_ 
sol"er a ilJCClr';)or~r ao st'u ~p ... tl'i .. 
tnÔnlQ as nov2s_ c!')nqui~t':l'5 (1'1. ct
til~aGE{1 do t.rabalho; (FEcnmente 
poderá. sobreviver às cr!$cs de nos .. 
so tempo. 

Esta. é a nQS'3a mls$ro: s:-lvRr 
a democracia para ev1t.:;,x o tota .. 
litarismo. , I 

Boa noite, meu.s carps dfoC2!-lt .. 
nos, e por ser hoJe o Dia do Tra. 
balho, saúdo de coração a todos 
OS operário.'l do Plnuf e do Brrulíl. 

Com aprêço e ooTI3!4eração, 

Dom AVelar. 
I - • 
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~~_~~==~==~======_==========~==================~====~~~~==-~ _________ -=======~==~=~o 
~t~, ~enhD1' Pr~sidente. ê . .> grall~ (~da Q sua signift~ação e. I~portân~' ma tiveMC a sua se~e no Rio ~ _."[a .. J tempO ~ lugar onde encontramos po

Cc sél1t~do da açao da. Igreja, que CA para a eCOn01llJa brasIlelra. Este neItO, para. transterI-l.a. para Vltóna. VOs ma:s fortes, saudáveis dinâmicos. 
t=m, na figura ~jmpr.es3ionante de: o uI)al'te que d~ej,:;;:v~ dar ao ,discurso Pc~t~ri-o~mente, em virtude de !plor· No BrasU, entretanto,' verificamos 
:J~ ~ .l'íyela.r B~'-f!J~!tao. V!lela, u~a da.') de V. Ex!1.:, pedmd.o-lhe descu~pas pOr ma~oe.s. do ~oder_ E.'l(ecutivo e aCIill .. tremc:uàa:s ~an.ações na prodlJ.<;ão 
:m:"~'1es €Xp!.'23.C()e3 o.e SeU cUiQado e' interrompe-lo. dendo a SoIlc:taçao de pOlitlCOS roi- dê:;se tubérculO. E'" ve:dade que a

O,:> . H ':, devo ... Drne::t-o à _C'au:;g, da ~i3:- 0.. Ç'R Jr;..-FZR~OX n7 A. ""'''nAR nel!0-:5_ e do p~épria Pl'c.sidcl?te dá A3-1 t-écnioo. tem contribuído cOI1Sideravel ... 
aJ .. ::.::~~O do tt's~2:~a(!or bras lClro. _ L:rruleço o .r~.7I;t~· àe V. E~~~qUe :;oela:;~o C:om~~c~~I. requ~rJ o arq,uj .. ~~nfe par~ ~ume?tarm.os a Pl'ot1uti .. 

{,.~~ tO bcr.L J',l,Htt) bem.). !'e'-'~:;"n. t} m"'"u d:<:':Ul:"-O U0l'"que ·r'.a vamento ao P.uJe:to, P?-1a que per- vwade, emo:'}~a. amda não tenhamos 
C , . .r- "P-.-. • ...,;filt:r~TE ta~;"bé~l <:"O"c'~t"" q;e ~ 'p:"crid'ld~ 'e! n~anecc-.::sc o stalu quo, isto e. a E..cda alcar .. ~ado 03 niveis dos países mais 

"--' I\"' ~ h~ .. _L.. .. .... u~-' ":-.""",. "1& ~;m co",,,,".<I'~f',.,.,, a t"'da I no R;o dz Janeiro. eJguns drj)-:'~l·ta- ~ ad::;.r.tados, cc!tto -os do$. Europa. Oci .. 
~ m a p', o no"". S,"o ..,. J.b'-'~_"'·"" ........ • .. _ ... '-4-..... """ '"' men'c' em Vl~"-'<> e Ou .... O" °m Bo' d~ool • os ~t'd ,_od ='-t. _ .... - , _' :lJ~' ra IJ. e la"" r a. BR-31. En~t.:.~i o tr~-cho e.:.;>.l'l1.o- .... " 1 r lIUL.':" _ "'" ,~~ ... 0°

1 

':;.~It.... , J:.>.> «, os ... .uI.OS. .L:oJ.J. r 
(j" ... , '--~rn de ~i3ULs.r. Eantem.e~ C:)-!:lO aS3in:Uei iniciJ.lmcn- Horlzonr,:, e .l.nlJ.J_a . .No ~entr.~_tO. vOl- nos,. enqnan"a a are~ cultIvada C~m 

o .:;_~. J:t.:Of'L?.SO~..j DE LJ::a.J'lAR: te. porque todo o f.enriço d~ tel'~'e.ple- ta o prvStden!e d~ A&cc.açao,; Co: dlmmu,í;--,J, a. pr~~çao te~, aumen .. ,... ~,' .. ~_ ... I ria::;:m. esJ:i1 Cônc:uj~o. ~:pend~1-~.tlo me.r;.G.l à ~ ca:=-a, pj.;_teanco. n"o SOltadO. E ~u:na" nO,;CHl. auSJJ"c~~, ~or. 
(<J c m.J. rev."'.IO ~o ()Tador) _ s~nhor ~pe:l~~ da. pc.vim~ntaçâo &.:":filtica el a., La~er ... n~,a da ... ede, ccmo tam- qu,J. embJ ... a. ""e cLJa. que no ... S3S ~er. 

Prcs l:~htC', ,deseJO ccupar ti. tnolt:1<1 de c:b-;;as di! arte. CJ.:il :cmenta.res , ;a be~ qu~ têd ... s ~ ccmpras ~a C~- tas es~eja-m .... ~n3ada.s. a, verdade é 
t>·,r.~ fd;IllUlJr l!lll ap~~o ao s:: .l\.l:-j q.u~ pO"....3a ter curso ~medLlto a ~a- ?anll.a selam ~:!tns em Be.o ~o:]_ q~e! b~nt <:uhlvadas. coutmuam pro'" 
r._~ .. o Ua. VUIÇ:iO e OlJl:as Pú.J.Lcn.s, C-1'O d"f'nitiva do trechO' v.tó"ia. à ~onte,_ ALm di:,SO, ton:nulou OlT·[as duzmdo até cada. vez mais! 
l-r::O::ll},l Juar.:!z 'l':i~i(J.78.. no ':le-ntió'Q Êa-4 - I.. ~ ~ .. J< I rest1'1çao à reg!ao es:Virit.o-:::an~ense. !.fe.s., 8r. Presidente, diz esta l'e .. 
C) que :0 h:::.ja into:·!'up~.'!o da cons- . comO se pretendesse, dentro em bre- vista que, conforme d-adQS estatist:co5 
t.·t~,,~") ~~ E.::trcda d~ R-o~agem BR-3J Realmente. A. estrada. BR-31 é de ve, tamnem, a transfe:'ênc1.J, do Pór~ irucridos n-o prca'nte nt.mero, o pre .. 
::,',;e l':r~rá V:.l;.ól'ia z. E~:O' Hori:!tJ!1lé vnlor extr;tor~n:1~,o" s,?b o pomo de t-o de. Vitórja para. a. regi<1.o c-entrai ço da b:::to.ta; - (lp!lrentemen~ mais 
e. r:;.,ql' ... o:m~ll~e, :tJe:o lfO!'~~cnJ.C! a v!st3. e-:onÕm"co. 10&1$t1oo e cst:aré- de MInes Gera;JS'. alto - cQ!l~lde-rand(l> a ~flaçao que 
C.~Llpa IGr{mc.e~ no Estado de ~ht-u g.ca pa~-a. o B:-asil, não podendo, p,?.r E' evidEnte impertin"nc' d so. I con'Ó1 a, no;!~ moed:.l. e.st-é. hoje ma.iJ 
,~'; c..:.':.'). ' consegu~nte, sofi'e!" soluç~o d~ cont~~ licitação e o 1rup<>triOtise.mo:.e. da a 'e;~ blU~;O c;o que há dez ap05 atraso 
-- .",-._ l ;' . nUidude. em rõdu o. ma e;::~eILSao, mm- lnd.<' - , -~ <;.- : t ... ,f - Sezu..'1.do- a "Coopercoha", tomando .. 

L:m ....... ~~.lye.me_ ... J~, tive conhec:me~-I to- .... ,"'~ o ab3.ndctto do trech'l de ,v .ca~ ... o, pOI(fUe vem aten:.u_ .on- .. '" e em-de> ' .. ã I d 
to C:e. Qte po1ft1cos m:nelr-os ~:,ete-n· terrã. ~:'~ta'CI'em -n; Estado do E:;pí"ito tra os Intcrês:::íes naCi?nJ.. ~s. prcc.mm- dã e:;; 19GB.! de.à'n~~Ci~n~ ~r -B a. mo~ .. 
à~Iil 1:J.~. l'ToJli"!per a comn-ução da e~- San"'o 'par". que .se dê priorid" de' • do dar, ~m,. s!lcor Te110naI e baJ.:ri.sta lo d ~ t"! fi 'J ~~ o 'tOá qUl-
t~"',, n t,""'-" ' me '.... S t .. , ... .>.~ reIV:"'~'l~!-"I"O'es pe:manentemer.te a lia: a a, o e em u.<3., es~ por 

•• ~.. : .... ;,.1.1.., 00 ......."prr.LO an -o urfl'encta. à. ponte Reü1iz~-Araxá Dor-~. . ........ "....... ,... ~ .... ,. um llreç: inter·O!· à la. d ta 
1', .. 1'11, e~ re61n~~ de mgência e prlt:"'j c.~ue assim. como acentuei, te:-iU Ó G~- re}tstJ.d.as ~on.tra gs Lnteresses óo Ee- 8.e.';ja. o d~"lher.:·o lrecebf~~ P~b<3. !~vr~~ 
ndJde, \conc1m.. o de :aeaba. - vêmo perd:do vultos:!: quantia inve.s- taâo do Espínt-o .... anto. dor há- dez anos pa.s.s~-os represen ... 
Araxá. - _ tIda no S~i'V~ço de t::.rraplenagem. nt> Formula.lldo êstes protestos e estas tava. um pooer econômico- aquisttivo 
\, tl·ccho· esplr1t.o-~anteI:!se. jUS'ul.Inente o- sOl1c.taçõe.s, Sr. PreSidente e~pero b~ superi-or fl.O de hoje. 

~ .. As (l ~btJs, já rea.!l'l:.-:-dM, de tcrra-llllaís dificil polS certa. a Serra do Mar que o Govêrno d3. Repúbhca: que as- , 
p,_llaa-rnt, no tei'li .... :..lrIo es~lr.l!:J~sa;!-It;n"} g!'al1d~s exte;;lSôes roclr,..s::ts. Já fo'enta. hoje em pl'opooitos patr~o';icos DedUZimos a.s:'itn que um dos mó .. 
t~~"i:e, _ qr€! .::onsull1!:<lm IDllhoes ne fo:am estas atIngidas p~las ob~<lS rea_ e de elevadas intenções. vênl1a a !'e- tlvos_ pelos- quais a. lavcura b~as~lel" 
C~iLeL~\~r:J:(;n:s~ Q~ ~~~a:za.; plu- I;Uldas, lle-;::z.ssl~ando- cpenas das- obras pelil' e~as reivindicações e atenda ao ra na~ 6.pr~e~ta melhores· índIces ~a 
V:O?let lÇ~, ....... v.:t.:t3.,-. lnaUZl!UO o Gc- \ oomplemel1tures e- de pavimentação pedido que faço pa,ra. que tenha prio- produçuo resld", nO, fato de- G.'Ue, mUlto 
ve .. no a. p~r prlo~, .. ~2de a êzle tn~c"1lOl asfáltica U"'ando deis trechos e duas r:craáe e urgência a. BR-SI. em~Ol"a. receba o lavrador um vo~ume 
ou, ao l"CYê-9. p~l'de!'a gr:llld~ s~mas de ;-e d "" de> 1 ).1' malor de pgpel .. lllOeoo pela. sua pro .. 
dm.l.lfiro.a.1i cte3.pendi.dO?;S. I~~;: U:c;~~~f ... va or p. a. a. eco- Era. o que tinha a dizer, Sr. Pre- dUçã-() 1\g':'lcola. êcBe mesmo volume de 

. I .~ " • • • sióenl:c. (Muito bem! MUito tJ~m!) dínheiro "não tem. o valor aquisitivo 
R_~:-~Cl;lre ...... r.r;>~r~ ... Mnte o ;!€Gno Não posso eonceb.::r, poztanto _ e RE. que apresentava. em. tempos pas.3Jdos. 

n!l t .. ~t.t::r.-. .o à.t:? __ pIrt~o, S:ln.to e tJ.~-1 isto O :J.p.1r'"t.e do nobre Senador Pi- O SR. P SIDENTE POderlamas colher em JIluito nw.ior 
;!.~ ? m~s.~1.~~1 .. ~;:~1:e.t::a!, . .t ..... .r:ue Hnto Müller btm r:o:ccntuou __ que a (Ca:ete Pinhewo-) _ Tem a P:llcl"l escal~ êss.~e produto: 
~.ra..l e _~~.d_., V'..a::r.l,~O:S e _0.;\.1"'.'.> eslrad . .l, BS-31 tenha pruição se~un- vra. o nobre senador Leite .Netto. ~ 'li 

~r.:./f ... c~;.~ fOl~:;t n::zf..t1tl'"lOZ. n:::i> '5{; \ dál'~a no Plano' ROdovi:.irio N:::.c!Dnal. (Pausa} . ~truI;. dlS re.zo-e.s 1' . ..1a qual nã.J se. 
J~.:!i,~_ .• Çro, pu.tan.o, qt:;.e .. h'::''Gta no· E'''' tem de Ser- iJ:lcd.i:at!"lmente rea- _ desanvolve a produção d.a batata. [:11\ 
l'~-: S~]·J.!ll\'€srru:cidcs os L"lte~~ Vl-Iüzãds. -prrol.'1tária e ;;:gentemente Não está ~eseute. nossO" País.é a. ~orrêncfe COm os 

Pt:>'~-~r~~" ~~je. eU u~r~;~;:' p~ro: t~ueb ::en. ha I para' que não tenhamos preinizos Tem a. pa,la·.r.::a O nobre Senldor gCãê"me~?So 'u~n"!'QtlnaCl~3Qo lmE,POp~~~rO"" 
_..-v _ ...... _~ - ,s ...... ".a Um J ec cO ll .. e-' t h o', ad A"jOO = t ;J. '" ),)-vc; "'. "", ......... l........,.. .. 

r?n·"'n'e 'r"~~ co se ""', . cnc:mes como en o ac.n"u o nes- w 1 J:on una. ImItar esta clrcunstãncla, no'- _"" . h... ~.::r..., =tI nen,c;.w:,tt .In - te e vá"ios. out ... o:.... discursos fO .... W . ___ u; ~ .. 
pol't':'nc~a :ec~-6tr.::.ca ou estr1t~5i-C1i, I -ti ... :!!!:. ~.. """ ... , -., O SR. A'rlLtO f'O!'\~Al""iA: titUi um entreve à nossa produção 

O Sr, 'I.'il.niO Z.iClZcr - PCo~'lmte prOJ,":-ndo,?,. 1 . ~~;;'Jt. a' 7 a Il.g'rloo11l-. outro fetor importante é 
'1. E::a. 14n o,;J.a-:te? • . 3. ru:.sm.a~!.:. '" que e. re~~ tora .... ~5'" (sem revisão do orac!I>r) - Senh-or a falta de- a~pa.r() ao agrtc.ultor. 

\ ~2., pel~. ~~r ... ~ no EspU"itQ ;::;anto, Pre.:."idente, S1'S. 8eIladores. dL~jO Quando se ye!"ifIC3 abundância !la co-
O SR. 1fE.'1<'F'ERSON DE AGUIAR, e:.stá _~u~eJ.ta,. w __ os OS anos, a. I.b-scar- hoje dest3 tribuna abordar o prOI:llc- lheita., em geral, as cmcila,çõe;s de.' pIe-

_ Com p1n:'7er \ga,g p!.":l\iic:nemcz.s. be.rn eleyada.s, taJ;1- In':". da. produção-do nOsso pais- e, tam .. ço são muito acentuadas o que. não 
., -. _ t~ ~ue () trecho ja constrllldol de Vl~ bém, fa.zer alguma.s re!erênci'M à ocorre ncs países desenvolvido.s. e Or-

O Sr. ~c!t2!tn lJt;.t;er _ b:stc-u rle 1 tona a Me.~'ech·3.1 Flor:ano, tol há magnítica revista "Ooopcrcotia", que ga.nlzad~. 
pltn~ ~::0.1do -cc::n 3 rr!..rm.::.ção. do pct'..r.ccS' eLas. em pequeM parte, des- trate dos nossos problemas Ag'ncoÍft.'3 
V. Da. siJm~e. n:.o- p-os.::---o aer.fhUJ.' I trrúd:> pela infil troç.31> daS" ág.uas das e pastoris. Essa pubEcaçlo, edit~da S~O problemas que o- Estado paje, 
cc-no V. n:;;;::a. ez:.ã, tazên~, a t.O!",d~- ehu-vas, em virtude de' não t.ere!Il sido pela g!"&noe e bem organlzad!t coope ... perfeitamente, resolVe". O atual 00-
ç.w prior;l:a .. ~;a· d~ .r-.Iinas G~~'i~ à fei-tas as ob:as com-pte:ner..tares que rnti"va Agr!cola de cotia, :Om sede vêl'IlO. por e~mplo~ J1. tomou provi ... 
a"';.u~.':;ãj) U."3 poúL..cos m-:.nei!'Os. Cre'o benefiCiariam e dal':am proteçã.o à em SãO' pauto. é digna de todo llprê. dênc:as - que tivemos a oportuni
'.Il~3_ d::"cQn~ tb ~udcs f;:-:!tcs pelos' rcjf?">......i..a. Dã~ obst~n.te já atend~aa -o. ço, SObretudo dos nossos homens dQ dade .de apreci::tr d~l:4 b::-ib1:lIla - no 
o-'~_c..s co::.~peten!~ do lI1.fzu;.-têr./J d'"' pavunentaç<!Q- asfaIt!c1\.. campo. e das pessoas que se mteres- tocante. ao tri:;o., extinguindo Q. I)ub
V:.z.~~:). Q C"...o ecentzr, e!Itreta-nto~ Fe;tas ~as c:-onsidera.çêes. e-~ro saro de perto pela pri>dução agnctJla sid!o para sua importação. Espe;a .. 
ep:oveltan o o e.Jl.:,~o: da- sparte, que que o Sr. Pres .. ãente da Re~'Jbl:ca e pustoMl. mos, JIDls, que assim proceda q"l!Cllto 
a. estrada éitôda.ela,.de alta. si&ruht.a- & (t r'=-arec"l1s.1 JU'i:CZ Távc,ra - e aqui T a oll~roo .gsnercs e.lim:mt1cios que pos-
çfro para ai ec-or:.Oül~a U:lCIO!lru. Se::â fo:-mnlo.LU1 npêlo Co nobre Líd~r Fi.. enho recebido COm re::;ular'.daoe srun se!' im,ortad-os. ' 

... • 0"1 «d "" essa reVIsta e a ela tenho dISpensado N-"h ,;) ~ .• ,..~'.7: -..3 • a tl..'1~ca. €'3..,..~d.e. trap.svcr.s:al que !)Sl- l'n:o 1\! u er- no. s~n l. ()o,le que trans- e1 :w ~!.lVfIlI.O.O ~!~O- os prV..LUros 
tinda c(j "lÜ:Ó!"Üf, C"t1lZandO os ~ta... miCa. esta tDliClt·e.:ão a-o- Go-vêrno aa Q m hor da minha. ate.nção. importc4-os. não- custa.rão menCts do 
des de Eq:líl1to Santo- e Uma.!. Ge- República - prOn1~vam, imedllltamen- Também tenho recebido frCG.üa>Jti:- que 0.-3- nac!ollJlis. MOdlJic2.-rá, pQr __ 
1"<3.:.s. r;rZ:le':-ta em· Meto 'GrC&'o e ira te, CJ; p':-am;;- de cc:<lstru;ão- da BR-3l mente~ dg. firma A. ,J _ Ran...l,':-. ~ tanto, s~veln1ente. B sit~~ão dos 
at1- o p::: .<1> ti.: C<m:nn!:ü. trontelra de VitÓl'ia. li Corumbt.. e esaene!al.. pôrtQ. Alerrre.. da. p"!rte de seus d:.re- l1]E..:.""'Os a~:n~ultOl'as que~ 3StSlID, node
co..-:t c.. B J':'ítia.., ·.Ná:s:;. ~ .Lt'!ato Gt"tlS:.O mente 4. ccrr' .. ,p-tementação dOfinitiva fores e do. seu fundador, Antôn:o J.:lCÓ re.o. competIr com a unporta~ãQ. de 
te:<l:Js o mn;-o-;-lntcr-...sse -em -qrra Cl es- do' -tre~I1O- e,3pfrito--santerue. sOb pe-n3. lR.i;nner. nem cc:no- çio Sr. Egon R:m- simil!lre..c; s~m ~ubsidJo. 
trad'l- sejc eo;n.s~íd3,. e não. eXeJUzl- de pe~\i~l'"-se, pera açâa das chuvas luar, uns arti:os inse:tos no- br'..l"Ttcn- 81' - ~:esldente, paTa se ~menta;- a 
vamente o ~reCho. t:l.Q-'- ~plt."Lto San':.o- violentas que ali c-a.em, p:rovoca:ndo te matutino gaúcll.o- "Diério de ~o- ~roduçao em no..";Sô Pais na» ~~::nos 
o~ de .L\:1J..i.:t. S crer. ais,. mas po;:j a rm ero::---t..'.-es via~cntfesimas, n:t região da ticias" de Põrto AJegre-. àe a;.ttaria adotar uma ou ou?,a providên_a :50 .. 
tr~e.go em. ll. pltt.ru:Ude. TenhO ::e- serra,. 2: p':n1e já con~trnida. dêss2S nos;;os. eminentes p:tríciXJ. ll!ua ~as U!!!'" COI'Junto del~. p!):'.1~e. 
ceo~aa 3.P~', ". P~nda. !l:)j~ "eee.oi. do . Qn-eru assinala.::.", em segUida... (tom Me!lCiono e&i~ revi!rto. e ê~U3 p;oti .. BC; ,aSSlm tw~~';,moo P!Odul;l!-~ mUito. 
D~PW".;do J~. ck_ FrE:lt~ a do ?::e- o. 'tneu 'pro;~to, Os apelos que a Asso- .g?S porque desejO r..efcrrr-mi:! à ';}Wdu- ma.or de g ... leros 'al!mel}tíC1OS: Pc
i1"';ltO~ de ~~!~oCJ.aço..ss .de cla~..-.e e da c..e~ão- Oomerciai do E!Stz..do de t'llns.s çao. de batata inglZ:"ls em nosro p:.i.3. dere~os passar a CODSUDl!r. ~ con~ 
Céme.r$l ~ Vere-!.d~e.a.. M .... -=-- CDrumbà, Gerais- vem fa,:en~a ao Ministro dai._ Seg-undo.a. ucoape:::cotia", e.3.ia ptO~ !E~~Ulyte, ~, la!g~ e..,-:-cal&, cerea~.s, tu.. . 
na s~t:do e. -qu~ também,' me dld- Minas e. Energia. dt"". l\Ilária 1'hibau, du~ão é. aind:l bMtante tn-od~sta: fot, bl:.'e~ os Pdncrpa.mente~ DQl'Qü,e, no 
gi;:se to i.ll-e.llte M"irustro dr q;.a-/ para que a: Compa.n..l1i~ Valo do Rio em 1282., dz' 1.182.C~ ton~latjls em E,tast!", temos todc.s os cU:!l1.a~ . .EJ:~n 
çªo e c.c!i~~_~ da·S. E..ia. 411.,2' Il.1.0 cace tenha. a SU~ sede transferida todo () territ6::!.1> b-:--asl!.eiro; e..'lqU.'T~~()' ~;~ ~ ... VIO, por teXemplo, coI?t:-se tres 
fÔCr.e lllf.~rt'~:ll;itda a,.. crn:G!>-'~ (lI) para. Belo Ror:ZOnte. O Presfdent.e da a. Alemanh:l, cujo terl'itório é 10- ta-J tata,a é gr(!nbt~~3: an:n~:i-:~e"'~ n~ ~:l .. 
t::-echo da Campo Grande- -até co- As..·~ucia'íã.o Co.m.ercia.] de Minas Ge- manllo de SJ.o peulo, produzju 15 oli- rão. o . "o "I . r e_ 
mmbá, em ~~ato Q-ros.."-<l dessa mêS- rats- formulou vários itens, exigmd',> lhôes d~ tO""J~laã.as. Tomos cot:.1iye~ r-eyl..s~a n pr p. o mverno, como diz a 
m:. t.!~ver$1- Vejo- ~e V.~ EXa ~~á a ~:,ansfe~ê!1çia. ckt. sede., assim como entretanto de ~roduzir .. Uln3. Q,'.lantl- Nos Estados do Eõtremo ... ,sul há 
prec .... 'Jp::do Çom o trectlO do- Esp'::ltQ OU1>rre prlVilég1ós em ,fa.vor da 7,ona dade que contrIbua pa ... \1, ali:n~ntar, duas ,o;afrM de batam, enquanto que 
S,onto e 03 meus conterrâneos ram o m1.ne1ra.. em detJ:l.tn.ento à;1. zona. e8~ em maior parcela, a popul~Ç"zO b"Nl- n.a Alcn1,anha. e em outros países eu' 
que liga. Ca$~ Q"t211de b OOfU!Ít~á. pírltc..eantense. sileira. ncl.s a m.tata. ~1psa ~ um ro,?eus, de clIma temperado, com -ou: 

lVras eu pe~~\.~le.- a V .. Eg,i. para. ln_ Rã. bem pouco tempo., apresenteI ao produto- altamente recomendá'V .. ...1 à tono e inverno lonJos colhe..se a. e
OO-jJ-'):,cr no ~e':l ,s..pêlo o 'meu, llD Mj... senadQ Fede-ral um projeto- de Le~. alimentação do homem, Janto- ql1~ a nas uma. vez por ano: De sorte tfue 
m:-:.ito õa. .,.,.-rie,çlS-o. p:.".rll'·que pono:~ em mtld1flca-ndo o Decreto L~!islativo que Europa - n- Teglã,., d-o globO que mais no.:~so Pats até n:soo é fav-01"eddo é 
regime de PfOtl.t1ad~ tôda. a. estr.ada, d;l;ertuinou que es.s.e. oocledade IJ.i!Ônl- consome, ~.5~e produto - é aQ n'!.1!1)l1lQ pr!vJegiadô, pois, nêle é lJQ8SÍvel ên. .... 

I 
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lher~se dl:.!2.s sa-fras de milho tia mes .. 
ma lavoura duas ou três de ,batata-, 
duas de ieijão etc. Como dizia.. é uma. 
questão de se oferecer aO hOJllem do 
çani:po e condições a fim de que .se 
.sinta garant:do, seguro e tranquilo 
quanto à coloca:ção d.e seu produto a 
um preço justo. Déste modo, não te. 
rá prejuízo quando das cscllações brUs. 
cas que se verit'icalll frequentemente 
nQ Eras 1. Já nos países adía....'1tados 
taíS c.sci.!açóes não ocorrem. São eias 
tão l>rejud~ciais ao agricult.ar, ao pro
dutor, bem como aO consumidor, que, 
em certa's ocasiões, quando o oonsu~ 
midor tem o cereal. o produto da la
voura. a. preço bastante cOmoda, -
a preço ba:xo, como ~ costJl,ma dIzer 
- e depa:s venl a crise, o agricultor 
tem prejulzo pel'dendo então, esti_ 
mulo e não se di.spondo ma's a pro .. 
duzir cada. vez maiS e melhor. 

1!: o que se vel'iflca nos gráficos e 
nos qUQdros de produção que publi
ca- a "COPERCOTlA". São conslde
rações., tam~m, como dizia, fe1ta.s 
atra'\Tés dos confrontôs do Dr. Egon 
Rertner. D'z S. Sa.. que, na Ale
manha, há. 5fi milhões de habitant,es. 
Trata~se de á1'e.a de terra menor qné 
o Estado do R~o Grande do S~l e. no 
entanto, p!"aduz gêne=,ol;1 Efnnenticio.., 
deze::J.9.s de vêzes mais 'do que o Rio 
Grande do Sul ou qualqne," ·Estado, 
inclusive São Pau!O. 

o que é motivo, para: nós. de grande 
sa tisfação - que o problema. dos fer
tilimntes el>tá sendo levado _em con .. 
sideração. Muito temos ainda que 
fazer neste sentido para tornar o 
nosso Pais auto sufir!.:ente, como os 
países mais adiantadOO'. A pôrcenta
gem por hectare de tena em tela· 
çáo a fertiliZitntes disponiv-eís é ain
da insigníficante, Mas há exemplos 
animadores, como a injc·ativa pqsta 
em prática por um industria.l em 
Pernambuco, Hoje, nesse Estado da 
ederaçáo já se prOduz boa qua.ntJda
de de fertilizantes, ])rincipalmente de 
superfosfatos. De sorte que temos 
c(}.."1diçóes para dese~volver essa. in
diz,stria no Bra'SlJ, não só no que toca 
à matér:a t>ritna. como ao tudo que se 
relacione com a indústria de ferti
lizantes. E'· questão 8.penas de' dar 
certa. prjorjdade ao problema. porque 
ningUém rará produzir uma lavol:ra 
em terras esgota:das, se nã"o houver 
fertiIiwntes. Mesmo com lllrut boa. 
semente, um bom preço, e uma boa 
técn'ca, não se pode. e.5pera. boa oo~ 
lbeita se faltar o fertU:zante. 
~te é o ponto. Sr. prêsidente •• que 

entendem(}S dever ser levado em mui
to boa forma pelo Govêrno brasilei. 
ro. A exemplo do que verifi,:::n.mos em 
-pa,f.ses adiantaoos, deve-s~ .. lhe dar 
prioridade e até mesmo destinar ver. 
baS volumosas a fim de que PQ&3amos 
aproveitar oS resíduos do petr6leo. 

Verifica-se, assinl. que a terra. Temos vá.r:.as refinarias funciúnanrJo, 
(Juando bem cultIvada e bem tratada, como a. de Artur Bernardes. em s.an. 
dá. um rendimento enorme 1)Or área., tos. que Produz grande quantidade de 
Dai a: nossa confiança Sr. Presidente, fertilizantes, o muito tem contrlbul
em. que o 1)toblema. da alim'Cutu:.ão do para. o aumento da; p!'odutividade 

- mundial mesmo, porlerá ser' re.'>O-~vidi) da. la.voura paulista, Esta é uma das 
dentro da ciê:1'::~a. f, da técnica. com. a razões porque insistQ eM aue essa ini
~l".açláo '.\ê..<:.~~ dOi.~ r;etol'(I~r:, 'Ji.ta}s. ej,9.tiva se e.~tenda. ao,~ auti'os Estados, 
E nÓS, no 'B!"a.~;!I. t.emos c.-ondlGã~ ):la.. Sr. presidente, também o minérIo 
r.a nas tornnmDS não apen:l~ ai1t.O~ de carvão - a.quêle.<; resíduos inapro .. 
snficiente_<:: C"l':10 ~o.ssu:dm·es de ~i'an- veftáv.eis para 08 f-ornts, em nossa in
de quant:dade de excedtnte3 p'lra e~" ~ústria siderúrJica., ou mesmo na pro
}X)rtaeão. duçao .de energia elétrioa., poderia ser 

SRb-emos ')1'l! o 3tu~1 Minist.ro fta aproveItado na indústria. química de 
Af!r~cu1tUTa, Dl". Oscar Thomps'JD ferti2izantes. 
Pilho. é entemJirlC'_ n" 2SS.1!l;'). t)Crqo( Eni~ é..<:te é um setor _ e esOOTa
é agrô~01"l? e de:1" cad6 lO.~ problemas- mos não aborrecer o.s Srs. SeRadores 
d;a agtlcu1tu:~ e ~l'uá:-h. te:lOO {'~er- Com a. nOSSa insistência _ sõbre O 
Cl~O a ... funcpo ... dI" S~e~lo ~a Agrl- qua;l fírmamos o propó"íto de batalha-r 
cultur" no Es.:ado cL S:lD PD.<11o. a fm1 de que no.s.sos agricultores }:lO;S~ 

Esperamos. '0013. qUe I') sr. MinjE- ~a.'Il: cantar, entre. outras- condições 
tro da Agrjc.ulttrra dentrl) da exoe- md1spensáv.eis para o aumento da. 
rii!ncia e dOI con'h,"c'>Y\"nto O'l~ t.e"'" pl"odutividade de sua lavours com. o 
dê uma solucão ti'"' ""rQ,~lf'm!1_ (;:h.:> n~ fertilizante indispensável - ~ adubo, 
lhe fa:1te-m l"eCl!rso~ _ ~ o (me (!e.sr- qUe é vital ];>ara a economia nacional 
jamos _ para Que n)sm rep.1mentf' e p'lra. o desenvolvírnento da agricul
desenvolver a agricultúra e...""'D. nO&.<.;O tura e da pecuária. em nosw pais, 

tôda especial, pelo alcance -verdade!... peito às ciências fí.sieas e suas 8,p] 
ramente extraordinário que tem, cor. .C2ÇÕe.s indutriaJ!::.. 
respondendo. como oorresponde, a. O exemplo do Banco Nacional é 
uma. das mais prementes necessida.. Desenvolvimento Econônl.ÍcQ deve se 
des dêste País. par isso. -.saudado de .forma muito e 

No Brasil, de dez anos a esta parte, pecial. E' l)rectao que ê~e seje. Gegu 
sobr~tudo, tornou-se qua.se moda ta.. do pOr outras instituições. Ao Pr, 
lar .em deSeJlvolv1mento. Há, mesmo, jeto do rmpõsto de Renda, que EgOI 
ti. falsa. imp-reWo de -que, no Brasil, vamos considerar. :penso a.p.resenü 
só se cogita de desenvoi\'1mento de emenoo., permitindo ta. dedução d 
uma década. p·ara c-â; que até elltão contribuições feitas ao ensino, e ao d, 
não existia a menor preocupação COm senvolvilnento tecnológico. EStR. um 
o desenvolvimento brn.s:J.eiro. Mas das necessidades que há nJ) Brasil. 
esta. moda de falar em desenv.Q!vimen.. E' sRbido que, no Eibados Unido, 
t.o a.inda não. conseTJ:u fazer os re.s.. Os grande5 industria.is, os m'ê.gtlata 
pousáveis pelo destino do Pais com... da. indútria, têm·s. preocupação d 
preen.der-em que não é p.o.~fvel haver conqUister a imortalidade Et'ravés d 
desenv<lIvitnenbo sem o incremento da con~essão ~e ~?dos e legados, a in~ 
tecnologia, <la. investigação, da pes ... tltu.~ÇÕes clentIfleas qu~ permItam 
Q.uisa. e, de :forma particular, da. qua,.. -aprlmoram,en~o da; mOCIda~e~ _ 
lificação dos nossos homens, quer do N~ BraSIl, lnfel1zmen~e, ISSO nao s 
t.rabalho, quer da direção. veriLea,. AO co~tráno, z:.qt>a-se. ~ 

parte dos nos,soo dIrigentes mdustrlB-l 
O Sr. José Ermirio - Pennite V. ,uma terrível cegueira a êsse respeito 

~í\ um aparte? l?:..., J.pr.d?S c~ lucr~. €5t:man~ 
O SR M1&M. DE SA - Com muito UI'r~ demasIa_ ta. nnportânCla do lllcre 

pra~er. . mento do capital físico, êles se tên 

o sr. JOse Ji:nnírio - De fato, num 
País de responsabilidade como o noss-o, 
prec:sa a tecnologia tomar rum.Q de .. 
finitivo, dentro de uma técnica mais 
elevada. sug ro, para. tanto, que se
jam adicionados, além dos Departa
mentos de Especia.lizaçã:o que V, Exl). 
acaba de mencionar, os de geofíSica 
e minas, partes essenciais aO engran. 
decimento do Faís. Todos sa·bemos 
que, depois da agricultura, vem. a rj .. 
q-1eza mineral do subs<>10, mas nin .. 
guám se interes.sa em d.esen{olVê-la, 
apesar ele o Bra..:! ser conheCltlo pelo 
,seu enorme potenciaJ, inteira.:mente 
inaproveitável. 

O SR. MEM DE SA ~ Agradeço 
a. V. Exe.. que, em MSunto de minas. 
fala. com especial conhecimento. 

DizIa eu, oSr. President.e, que não 
pOrle bL:ver desenvolvimento S€m a 
prt:!ocupação do aperfeiçoamento hu. 
ma.no e tecnOlógico. 

descurado em investil" parte das sua. 
receit8.s e proventos na pesquisa. tec 
nológica. e na concessão de bOlSaf{ 0\ 
na atribuição _de tundas a· entidade, 
cjenti!jcas. 

o Sr. Jas.é Ermírio 
um OUtro. apnte. senoor 

O SR. MEM DE SA _ 
de prazer. 

Perm~ta-m~ 
S~nador? 

o Sr. José Ermírio - Dentro de 
modéstia em que sempre vivi, sou 
Obrigado a. vir à presença dos Srs, 
-ser .... .ulores para. fizer o que temo~ 
feito. Em 31 de março inaugurarnc.l: 
- doada por nós - uma .faculdr de 
de Medicina, cOUlplet.s e equipa'C!a, 
possuindo hospital e lU8.terb,idaae; (l 

Lab-C-ra.tótlo de QU1mica CIJ. "Escola de 
Engenholria da Unlversidr:d-e de Reci. 
fe e a maior parte do prédio àa .Esco
la Politécnica da universidade Catô
lioo de Recife, tamJ:>ém foram doado.: 
por nós. Não quero citar, maIS, pu. 
rêm em muitas Estadas do. BnSJI te. 
mos realizado idêntlcas atividaúf S 
inc:ushe no seu g.orioso R~o Gronti~ 
do SUl, ond-e, perto de Porto Alegre 
em EsteiO, uma EscoJa Técn~cz 10i 
djiada por nós. 

Tive oportunidade, em discurso que 
pronunciei no Sen(l.dQ, no mês de 
mQ.TÇO, de dizer que o Prote5S0r Ga!. 
braith estima que. nos Estados Uni
dos - tomando as últimas déC\l.das 
- o 'àumento do produto liquido 
ll-nual foi, em média, de 3,5% ao ano . 
..Avalia. que dêste aumento de 3,5% ao O SR. MEM DE SA - Agradeçc 

"",. t ·b f o apa-rte de V. Exa., e espero que c 
ano, a.penas 1,1.'0 pcuem ser a nu· exemplo frutifique e que V. Exú. <en. 
das a incrt7men.to 'de trebaJho e de 

Pafs. 
tinue aplicando part.e d.os luclV.s ob

ca}:lital fíSico correndo 1,8% do au-, tidos em suas atividades industriai:l 
Era. o que tinha a dizer, St. Presi.. xnento anual de produto liquido por em doações tão benéficas ao nO-)SQ 

No EsttHo d~ 8110 Pado. em Que dente. (llIUito btt11l J Muito bem!) conta. do avaul}o da tecnologk1. e da país, e que não se dê por satlsfeüo &perfeiçoomento humano • 
S. F.Xtt. foi Secretá":-lf) dR Agr'cultu~ O SR. PRESIDEMTT; Re t t 11 ·t d 1 Pr pe:lo muito que tem feito, CreiO Que 
ra, é um exemn!o, Tem êle a')m~- ~. ~ cen emen e ,Cl a o pe o o- mais pode fazer. inclusive :6 re,pe,to 

O fessor Gudin. o depoimento de um no- ~ tado a. .sua produ cão de tal maneira (attete Pinl'letro) - Tem a pa.la- ru .... uês, () Prates;,s.at A'..tk:rust, segundo do primeiro aparte com que me hon.. 
Que, n&: que p.~omn9nh?!T!."s tud.J (} Vl'a. o nobre Senador Mero de Sá. o~al~ de 1900 a 1955 quer dizer, em rOu. V. Ex.a.. pode instituIr tun Fun~ 
que diz resneito aO,c;, vá~los setDl'e..c: do especialjza.do para o prcbje~a da 
f\m-fcoh,s. "n')r1pmo..<:: ::Jfirm9r "111' f..1io O S~. ltlElU DE SÁ: 55 anos, o aumento do prcrluto no- te nolo· de· - .. 

I- -~ rueguêS foi, em média, ... de 3,4.% ao c gl3. mmeraçao, com o que 
Pa.ulo h1"1 ff>;tí"l mi1a .... l'~" tanto n:3 . (Sem remsão do oradar) - Sr. pre .. ano. S assim deoomp5e ês,s.ll; aumen- ccntr:buirá decididamente P,3,. a ue. 
agr!cultu~:t c~ru(} na. p.?cuâri!l:'. s_.dente, Srs. S~nadores, o Banco Na.. to: ~o incremento de trabalho, 0,64%; senvolvimento das suas inGthtr~aR e 

li:' bem Vp.rd:Hie que nem todo () clcnal dr
D De

d 
senvolv mento EoonôlJli.. ao aUIllento de capital físico, 1,12'70.; d; rjq~eza do ~rasil. .0 _ indlts~Mrl 

Estado de São P9U]O recebe êste im~ co, no 1111 a .~emana prussada, deci- e à melhor técnica e organização, esc a.~e~Go compu~endera que, !üzen· 
pulso ext!'aordinârio, porém. M re .. diu cria.r um Fundo de: Desenvolv1.. 1.81 % ao anc ; quer inzel' sessenta ~ O be~ à co-:.et.yfdade, faz bem a 
?,'ões ma:." nyó':o!irr:.a.:; ~ ."ua Ce.nil'al. o mento Têcnic.o-Cientmeo. por cento de 8.umento correm por SI p.róp~~. _Ser$. Justamente ihI"UV",:,,, 

têm recebidD de m-::meira ('s:traordj· . ~~ra- êsse Fundo o Banco destinou, conta do apetieiçoamento da. tecno- da ha-bll~wçao. de _pessJal, da pesqUl. 
nária. m:c1almente, a quantia de Cinco wi-.- l-ogia e da. habilitaçã1 prOfis:ic:"J,aL S:a ~ da mvestlgaç~O ,que o' Dr, ~:l pJ-

lbões de cruzeiros. relativos ao pario- Nã,o é outra o- depoimento de um dera: vencer 6- ba~re.ra do, subw.e .en-Constatávamos, há auinZf' ou vinte 
anos, que a. lavoura do milho dim i • 

nuira sensivelmentf". e que São Paul.c 
já não produzi", mDho sufjc' ente par9 
seu consumo. No e~tanto. no anO 
passado êsse Estado .contribuiu COIU 
grande "!lar cela de nroducqo de milh(' 
em terra.s recuperadas, As terras ti
das como cansa'das, onde nã) havia 
mai" planta<;ão de café, fize!·:lm-nas 
produzir em Ian"fl escala. e no o Pôr·· 
to de santos exno-rto.U na últi":.H~ ~:.1~ 
fra. para 9; Etrroon. e outra:: Contí~ 
nente.~ mais de 500.000 toneYlàas de 
milho. 

Assim, pois. entendemos, que esta
mos numn fase i::licial de maiQr, de
~envoh1im!::nt() da agticultut'3.. em 
nosso País. Consta tamOg também -

do- de 1964 a 1967. havendo, ainda, ~'l"U""" de mo-t:essõte::,. ir~glms "ue ex.a- volvl1nento. 
assentado que a partir de 19~ o F1ll1- .• Y'-' ".- ... 

do s-erá alimentado com recursos COT- minz.nlU Q prO-blema I'.tl Grã.-13eta- Não é outro- o exemplo do J'3P':o 
respondente a 1 % de sua masSa fi~ nha,~ nos anOs de 7946 3: 1955. s~gun. - e tenha insistido no caS!). do J3P;~J. I 

nanc-eira. dOe e1JN! grupo de técOlc05, IU-e:1.S. de R. meu "\ler, m'Jdêlo especlàlmEllle .::_ 
A fínalídade- do Fundo, corno o seu 50 lo do ~umeQto de: p:::oduto hqUl~O dlcado ~ara.. o Brasil. N·J.quele PO-'l-5, 

nowe indica, é fomentar o desenvoJvi- se deve .8, tecnologla e à melluma a quant:dade de bc-lsu.s cahc2di(]C;,s a. 
menta técn~C()-científico do País A técnico. do pessoal. Eaje é paclilc& professô:res. alunos e tra)Jluhaclore.! 
I?iretoria, na qual fOi relator o jor·na- entre OS economi:sU:t:: Que muito mais pera; rdquirir em o "Knowhcw·' n ~ 
1 sta LUÍS Alberto Bahia, deCidiu 'fle importante do que ()s incrementos de Estado'3- Unidos, A1E1I1a.nhá e in".a.-
4p% dp Fundo serão reservados para capital ;1sico é o deseIlvolvimento terra. se contam aos mi hr res c~o, <.1 

flD~Clal' e custear cursos de pós-gra- tecnológICO e !l preparação do pe.s.so~l. MO. E a preocupação máxima, hCj~, 
duaçao em engenharia física enge- Ora: o BrctSll estA, pt's,,;a. m:::térm, do Govêrno jl3ponês, é desenVO~H}r (L 

nharia mecânica, ll1etalúrglCa' elétri... u:rnyel,:'u:nte c:trasado: Houve urna, t:ec:nolcgiz. p!ópria, porque, já se CJ.l .. 
ca, . em fLsica ! em quimica. É Os de- dlstflbulÇ~O multo. defeltuosa,. ü:.-:-Iusi- 'uders em SItuação de se tor:r.!ft 1.r. .. 
m~Js 6D% serao drenados para a pes- ve no enSIno SuperIOr. SÓ mUI re.cen- dependente da tecnologia est.-an"e:.i'ú. 
qU1sa e a investigação científica. t-emente começa a hr.ver preoeupaç!!o Nós ainda estr mos longe dl.ó:tO· p. ec:

Sr. Pre-s dente- entendo qUe essa me· c?~ o prepo.ro das no~sa.'; elites p=~ samo.s multiplicar, po~'ta!1to, ~:; r.:3-
dlda deve ser saudada de uma formc.flsslonals, t.obretud-o no que diz res- S<)5 bcls:.stdS no ex~erior e, a J;.x.r ~-,s.. 
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to, fazer o que O emrnente Senr..dor 1 dá o Banco Nacional Q.n Desenvolvi.· 
Jo":él Ermirio diz que está fazendo e I Inento EconômcÍQ e tentar tirar dêle 
que . .outros devem também procurar 11 ~lm estimulo. Penso que (l. fórm. ula 
fazer. '1lais indicada será esta Q que aludl, 

CQncedo o nparte que me p.ede o de entidades de cla~se -.:. e Vossas 
Senador Atilio Fonta.m~. na espelan· Excelências como lideres que são 
ça <te que S. Exa. também me tra- delas, podiam tomar a peito esSa inl
va ~ exempl03 do que está d:l.lldO, ciativa. _ organizarem fundos com 
nesta sentido. finalidades semelbantes, quer para Os 

O ~Sr. AtiUo Fontana Muito curSOS de pós-grad~açâo . no Brasil, 
agradeço a V. Exa., nobre Senador. quer para. a pesqUIsa e Illvest!gação 
V. ~a.. está.. realmente, focalizando no Bra.sU, quer para ~oncessao de 
o problema com muHI3. felicidad~, ta. bOlsa,s dentro do. BrasIl e 'fora do 
rz.endQ sentir que não apenas os Po. B;3S11: N::ste ~e~tldo, nós temos unt3 
deres Públicos,. os Govêrnos, se de- o:gamroçao ofIcml (tu, e é um ml>
vem preocupar com o desenvolvimen. de!o: a. campanha Na<!lOnal d,e Aper
to óai técnica n meio da. produção felçoamento do Pessoal de Nlvel Su
agricqla rues. ta~bém na. indústria.. pedal'. - .a.. chamada C,~.P.E,S, -
Reiterr.damente fazemos sentir aos do MtnlsterIo da Educaçao, que fun
próprios colegas industriaiS e pecua. mona I?agnificamente, mas luta. com 
risPas,\ que o melhor caminho ~ se. bl'em€.wa, falta de recursos, COm falta 
guir 6: Q adotado pelos homens da d~ verbas e, sobretudo. com f~lta de 
}:lrodução do& palses desenvolvidos. d<?lares pa,ra poder ~andar, em maior 
adiantados. Tivemos oportunidade de numero, noosos téCniCOS, nossos Jovens 

.- .:i.sitar €llgun dê.s.ses paises' e de e,s... para. o aperfeiçoamento em terras 
tudar [I problema da técnica da pro-- onde a. ciência já." aleançou maior de· 
dução ~e encontramos emprêsas orga- :3envohimento. 
niZl1ções, pessoas jurídicas, fa2<:!ndo tste o objeti1'o dn minha' vinda, à 
pnte da campanha., na. luta~ em t0ct.0s t.rlbuna, hOje _ regisorar a. decisão 
o.s seto:es. E o resultado desse esf?r~ do Bauco Nacional ae Desenvolvi. 
ço co.nJu~ado. n;atu~almente, é ~U1to menta Econômico. Penso. todavia, 
S~peri{)r aquel? ~obtIdo pelo qover?o~ QUe o Fundo que êle destinou é pe
quando' apenas ele toma,. provldênc.1I.-& queno _ cinco mUhõe.s de cruzeiros 
pa:ra ;resolver o problema. E' c arO para. qU>..1.tro anos., pouco permitirão 
q~e O G>ovõrno ~~e !':lz~ al.&,WUa fa7.er _ mas, como comêço e como 
c?sa, mas resolve~a mUlto m-a.ls r~ mlicativa, mereCe O maior aplauso e 
p:damsnte o problema Se as empre- louvor 
szs partieularel seguirem as tyal·l.vl'as • 
V. Exaf, nobre Senador Mem de Sá, E' () que agora faço, dirigindo-me, 
traz uo' senado. no sentido de conju· SObretjdo. a.o seu 2Ml.m1~V'el Prest
golfem 4eus esf0rços t\.08 do Govérno. dente, o Ecpnomista denival 8-1.ntos 
E' o que tenho procurado jncutir nos qUe deu. evidentemente, apOlO e es~ 
no.s_os éolegl!s não só com pa.lavras, timulo paI\l. que e.sta de<:i.sãO tôsse 
ma,$ também com exemplos. tomada. 

O SR,. MEM DE SA _ Entendo Espero que os eminentes SenadQ.. 
ij'.le as :ent.idades a.ssoc:,:ttivas da. in· res. que tanto dignificam a produção 
dústrir. e do comércio devem seguir O brasUeira neste plenário, levem li\. 
exemplo I do Banc\> Nacional de De· ldeia para suas associações de classe 
::cnvolvlmenio Econômico e orga:lizar e continuem multiplicando as Inicie.· 
fUl1dos, porque muita vez a. emprê&l tivas qUe já tomaram. porque tudo c 
indu'>trfâl, como unidade náo Se sen- que investiram, de seus lucros, nesta 
tirá COIU recursos sutÍcientes para matéria, não é mais do que sementes 

"rea1:zar uma. obra de ma.is vulto. Pe:r que plantam para COlhÔT as messe.s 
de. porÉ'lh que as associações de c'.as-- e futuro muito próximo. 
se orgarliz~s.scrn ês.:..es fundas e que Era. G que tinha a dizer. (Mmto 
0.S ~ontr).lJUiçõe", para. êles goza:;.S.@m bem. Muito bem. Palmas.) 
da. Isenção do impôsto de renda, co
mo devem goznr, seria possível desen· 
vo:vel', nkJ. medida do desejável, e.sta 
tão bela quão necessária iniciativa. 

O Sr, Vosé Ermírio - Permit.e V. 
Exa, cub:o aparte? 

O 8ft, ':MEM DE 8...\ - Dou o dpa·r-
te rO no~re COlega.. . 

O Sr. José Ermírio - Saindo nova.
Dlente d~ nossa ID()désUa ••• 

O SR.· MJ!:n,1 DE SA - V. Ex •• 
~ai muito_ constantemente da. modés-
tl<.\, •• ! 

o SR. PRESIDENTE 

CCattete Plnheiro) - A presidên~ 
eia comunica. ao Senado haver rece
~ido, de iniciativa do Poder Executi .. 
\'0, O Projeto de Lei que i.nStitui no
vas valores de vencimentos para. os 
servidores, públicos ciVis. do POOe'I' 
Executivo e dá outras provIdenCias. 

Essa proposição legISlativa está 
acompa.nha<ia. de Mensagem em que o 
Senhor Presidente da. República SO~ 
licita ,~ja a. matéria estudada em 
conjunto p...... duas C..... do Con
gresso Nacional. 

O expediente em aprêço havia Sldo 
entregue. por engano, à Câmara. dos 
Deputados. nO dia 29 de maio, tendo 
sido encaminhado hoje ao Senado. 

De acôrdo com o disposto. na. Reso· 
JUCão do Congresso Nacional n9 1, de 
1964. a. Presidêncla convoca sessão 
conjunta para hoje. às 21 bora.s e 30 

O sr. JOsé Ermirio .- ." quero di
zer (}.ue, a~ualmente, temOs 388 bólsas 
de t'.siutIo,: de!:ld~ o primário. o \UU4 
rersltárlO 'e o superior. no exterior. 
Agora me~mo.. termina. _ seus estudos 
em Colorado, um brasileiro que se co
locou entre os vinte estudantu de 
ffi-3.Wr C'lt~gorla. nos Estados Unidos, 
em gecfi.<i1.::a; êste moço. pelos seus 
lUO:"ltas., ga" hou a medalha de ouro lUInutos, Da qUAl Se deverá proceder 
na. .E.scoia ',de- MinM de Ouro Prêto e à. le1t~ra do ProJe~, seguida da de~ 

,:..yai agora i'oltar para O Brasil. Dese .. sl~açao da. Comissao Mista, de onze 
J:lria muitp que ingressasse na Pe- Seladores e 11 DeputadOS, que sôbre 
trobnis ~1'a dar o impulso d\ que êle emitirá parecer .... 
preclSa' aqú"ela EmprêSa. DeSde já a Presidência. pede aos 

i Srs. Lideres que lhe indiquem os no-
O SR. MS11 DS CA' - Agradeço mes dos 3rs. Snadores que deverão 

a cont.rlbuição do aparte de Vossa representer as respectivas bancadas 
Exeelênck\.1 Creio mesmo que a Pe- nessa Conlisó)ão. 
trobrás faz' alguma coisa na matétia.. COMPARECEM I\-lAIS OS SENDO .. 
Ela. tem CstimuloacJn BS Escolas de 
Geologia e Icr~io a que tem destinadtf RES SENADORES 
recurcOS COm êsse Objetivo. O mes
mo. peIlEO, faz a cla. Siderúrgica Na .. 
cional. O que nle traz à tribuna; en .. 
tretanto, não é focalizar iniciativas 
ou casoo lSÓümos, mes O exemplo que 

Zachari2LS de A.s.sumpção. 
cattete Pinheiro. 
Moura ralha. 
SeOO.stião Archer. 
Sigefredo pacheco .. 

Dinarte Mariz. 
Salviano Leite. 
Raul Oiubert1. 
Aarão stelr..bruch. 
VasconcelOs 'l'ôn:es. 
Fillnto Müller, 
Melo Bl'.aga (lO). 

o SR. PRESIDENTE 

Está terminuda a hora do Expe~ 
(hente. 

Passa...se à ORDEM: DO DIA. 

A lista de presença acusa. o com~ 
pa!'ecim~to d.e 32 Srs. Senadores. 
Nã.o há "quorum" para '1totação. 

O item I às. pauta da. Ordem do 
Dia é o projeto de Lei do senado nú
mero 17, de 1962, que se encontra em 
fase de votação. Não havendo "quo~ 
rum,", a matéria é traI13ferida. para. a' 
próxiroa sesst\e. 

Discussão, em turno tinico, do 
Projeto de Lei da. Câma.ra. nu
mero 130. de 1963 (N9 4.105~B, de 
1962, na. Casa de orlgem), que 
modifica a Lei nO 900. de 8 de no
vembro de 19'9, elevando o VQ.
lo! do ~~lo postal adicional, emi
tido eln beneficio dos filhos de 
lázaros e dá outras providências, 
tendo Parecerts tavorãve1s sob 
números: 218 e 2la, de 1964, das 
OomissõeS: de Trnn~portes, C~ 
nmn1caç6es e Obras Publicas e de 
Finança.s. 

Em dtscu.ssão. 
(Pausa, ) 

Não haVêlldo quem queira !azel' U"J 
ia palavra, enceno a discussão. 

A votação fica adiada por (alta de 
quorum. 

SStá. esgotada. a Ordem do Dia, 
Não há onldores inscritos. 
l:acta mais havendo n. tl'atar, vou 

encenar a sessão, designando para a 
de amanhã. a seguinte 

ORDEl{ DO mA 

Sessão de 2 de jUnho de llln'lo 

(TIlrça-felra) 

MATtRIA EM REGIME DS 
URGENOIA 

1 

Votação. em primeiro turno. da Pro--
jeto de LeI do Senado número 17. de 
1962, que determina a entrega, sem 
ônus, e.05 colonoa da Colônia Fede .. 
ra.l de Dourados, doa- títulos de!iutti
vos de proprJedade dos respectivos 
lotes l em regime de urgência., nos 
têrmos do art. 326. ali S,e. do Regi· 
mento Interno, em virtude do aeque .. 
rimento n9 131, de 1964 aprovado na 
sessão de 22 do mês em CUMO), ten
dI) pareceres (números 268 a 270 de 
1964) - da Comissão. de ConstitUl~ 
e JustIça, favorável, com o subst1tu~ 
tiyO Que o1erece. _ da Comjssã., dE' 
Agricultura, favorável àQ. sUbStitutl
VO, com a subemenda. que ftpresen~.a; 
_ da. Comissão de Finançás, favorá· 
vel ao substitutivo e à subelUenda.. 

2 
MATÉRIA EM TRAMIT,\ÇAO 

NORMAL 

Votação, em turno único, do pro
jeto de Lei da Câma.:'a número l30, 
de 1963 (numero 4,l[)5-B, de 196~_ na 
Casa de origem), que mod:fica a Lei 
número 909, tie 8 de novembro de 
1949, elevando o valor do '>êlo pos
tal adicional. emitido em benefíciO 
dos filhos de lázaros e dá (mtro.s: pro
vidências. tendo pareceres favorávets 
sob números: 218 e 219, de 196", das 
Comissões: - de Transportes. Co
munic8cóes e Obras PúblicruJ e - de 
Finanças. 

Junho de 1964 

3 

Discussão, em turno único, de PrO.,. 
jeto de Resolução nl? 39, de 1961. qUQ 
suspende a execuçãO dos artlgoo 78. 
77, 78, 81, 82, B3. 84. 85, 86, 87 e 89 
da. ConstitUição do Estado do RiO 
Grande do Sul e- bem assim 00 a:ti .. 
gos das su.a.s Disposições Tra.sit..6tiaa. 
que àqueles se refel'em, visto have., 
rem sido julgados lnconstitucÁonalQ 
pelo Supremo Tribunal Federal, teu ... 
do: Pareceres da. Comissão de Cons
tituição e Justiça: ,nQ 475, de 1961). 
....;. apresentando O projeto; (n9 152', 

de 1964) - pelo arquivamento (ree .. 
xame feito em vh·tude de.. aprovação
da Requerimento n9 386-6t. de auto.
ria. do S:. Senador Guido l\~o.adipl .. 

4 ,,, 
Discussão, em turno ún:co, do ~ Pro

jeto de Resolução uI? 7. de 1964, que
suspende a execução dos artigos 203, 
§ 69j 212, § 19; 239, § 59; e :H2 le
traa o; e b e seu § 19 da. Lei &9 198, 
de 18.12.1954. do ~tado de Santa 
Catarina., declarados inc~t1tuclo
nais pelQ Supremo Tribunal Fed.era.l 
(projeto apresentado pela. Comi.AAâ,o 
de Constituição. e Justiça, em seu 
parecer~ nl' 115, de 1964). 

5 
Discussão única. do projeto de Rto 

SOlu~ãO nY B, de 1964, que suspendo 
a execução do a.rt. 91, §§ 29, 3-\1 e 49, 
da. ConstituiçãO do Estado de MIIW1 
Gerais, COm a redação da lei consti
tucional n9 3) de 30 de janeiro. de 
1951, julgados inconstitucionais pelO 
Sup:emo Tribunal FedereI (Projeto. 
apresentado pela Comi&5ão de :)OU&
,tjiuição e Justiça. como conclusão de 
seu Parecer- n9 118, de 1964, sObre o: 
Ofício nl' 771. de 2..9.59. do Min5.stTo 
Presidente do Supremo Tribunal f'e
ueral) • 

6 

Discussão única do Projeto 4. 
ResoluçãO n9 lO, de 1964, que sus .. 
pende a. execução do art. 79 da leI 
n9 lO, de 1959, do Estado do Paran1\ 
julgado inconstitucional pelo Supre
mo Tribu.nal FedeI'al (Projeto a..pre
sentado pela Comissão de Constitui
ção e JUBtIça comO conclusão da sela 
Parecer n9 12(). dê 1964, sÔD:-e o Ofi
cio ni'l 370, de 14,7.1961, do Ministra 
PTes:dente do Supremo Tl'ibu.a~ Fe
deral. 

7 

Discussão, em turno único, da 
Projeto de ResolUção n9 11. de 1964, 
que suspende a. execução de artigQA 
da Lei ntJ 4.073, de 31.8.55, que aI .. 
terou disposições do Dccreto .. Lei nú .. 
mero 643. de 19.9.47. do ~tado do 
Paraná. JulgadOS inconst1tuclona.i! 
pelo Sup-::-emo Tribunal Federal (pro· 
jeto oferecido pela Com1ssão de ::O~ 
tltu:ção e Justiça. em seu Parecer nu· 
mero 121, de 19t)4). 

e 
Diccussão, em turno' único, dó 

Projeto. de Resolução n'l 12. de 1964, 
que .suspende a execução do art. 169 
da Constituição da E.stado de Minas 
GeraiS, nO concernente aos r,.JI-.mici". 
p1os, julgado inconstitucional pelO 
Supremo Triounal Fe~eral (projeto 
oferecido pela comissao de CQn&tl
tuição e JU6t:ca em seu Parecer nú
rnero 122, de 1964). 

9 
DJ"cuss5.o, em turno único, do pro" 

jeto de Resolução n9 13, de 1964. que~ 
suspende G execução do art. 49 da. 
Lei n~ 1.843, de 23 de agôsto de 1959, 
no que se refere aos magistrados, 
julgado inconstitucional por d~1São 
definitlva. do supremo Tribunal Fe
deral (projeto oferec!do pela. Ov:n!s--
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'JLo de constitUição e Justiça em seu 
i-ârecer n' 123. de 1964). 

10 
:DL!<:ussM. em turno único. do Pro

Jeto do Resolução n' 14. de lIlG4, que 
)ú.spendo " execução do art. 6' do 

~
ecreto-Iei n' 1.985. do 29 de j.ne!

O do 19«1. jUlgado Inconstitucional 
, lo supremo Tribunal Federal" (Pro
to apresentado pela Com!.s.são de 
onstitulção e Justiça. em seu. Pare

cer n' 125. do 1964). 

'-
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11 
Discussão, em turno tintco, do Pro,.. 

jeto de !WS<Ilução n' 15. de 1964, QUO 
suspende a execução do art. 19 da 
Lei n< 1.434. de 1959. do Estado do 
Esplrlto santo. julgada InconstJtu
CiQllal pelo ,supremo Tribunal Fede" 
ral (Ji\rojeto apresentada pela Co
missAo de Constituição e Justiça. em 
seu Parecer n' 126. de 1984). 

Está encerrada. !,\ sessão. 
tLeva,nta·se a sessão eis 15 71.0-

ras e 55 .... minutoS) 

Ao SeruJ.dOr Josaphat lI!arlnho: 

Projet1l de Jlecreto Legislativo :n~ 1. 
de 1964, que aprova o texto do Acôr .. 
<lo. CUltUral entre OS Estados Unidos 
do Brasil e a Espolnha, assinado em 
Madrid. em 25 de junho de 1960. 

Nada mais'havendo que tratar, en~ 
cerra-se a. l'euniãol lavrando eu, 
Aracv O'Rei1ly de S<l-uza, Secretária. 
a pr~sente at." que, uma vez apro
vada, será, assinada pelo SenhOr Pl''t: 
sidente. 
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eu,. Neuza Joanna Orlando VerL'i5iIno. 
5etretária Substituta, a presente ata. 
que, uma vez aprovada será sssin<,\d" 
peJo Senhor Prçsiclente. . 

Comissão dos Projetos 
do Executivo 

H' REUNIAO, REALIZADA NO DJ.A 
26 DE MAIO DE 1964 

As dezessete horas, na Sala da~ Co .. 

:ATA DAS COMISSõES Comissão de Redação 
, PllsSÕeS, p.resentes os Senhores SSlla,... 

d-ores Daniel Krieger, Bezerru Neto. 
Barl'QS carvalho, Walfl'edo Gurgel. 
A urélio Vianna, João Agripino e Wil
son Gonçalves, reune-se a COl11~ãO 
dos Projetos do ~·.l.tivo. .. Comissão de Educação 

e Cultura 
a.prova. os têrmos da Conver..ção In" lATA DA -U4 REUNIAO REALIZADA 
Wrnac.ional pa,ra prot.cção dos Artis.. AS 15,(JO HORAS DO DIA VINTE 
tas Intérpretes ou Exécutante6, aos E SETE DQ Mf;S DE MAIO DE 
ProdUtores de Fonogramas e 60S Or- \ 1964. 

De acôrdo com o que preceitua o § 
39, do art. 81, do Regimento Interno. 
a.ssume a Presidência o Senhor S<>na
dOr Dan:el Kl'ieger, que declara 1n.s
talados Os trabalhos da Comissão. 

.. REUNIAO, RBALlZADA. NO 
21 DE MAIO DE 19M 

DIA 

,,~ quinze hora::: do dia vinte e sete 
de maiQ de 1964, rob a presk\éncia 
do Senhor Senador Menezes pimen
tel, Presiden'te presentes os Senhores 
Senadores J"osáphat MarinhO, walfre-
40 Gurgel e Mem de Sá, reune~se a. 
Comissão de Educação 6 Cultura.. 

Deixam de comparecer, pOI' moth'o 
twtiticadas, 06 Sqnhores Senadores 
I»cssoa. dê Queiroz, Padre Calazans e 
,IUllônio Jucá. 
, 'E' di~pensada a leitura da ata da 
reunião anterior, e, em segui-da apto .. 
""da. 

Dos projetos constantes da pauta, 
',tio relatados ~ seguintes: 

Pelo Senador Wnlfrcdo Gurgel: 

- pela aprovação do Projeto d.e Lei 
do Senado n9 3, de 19S4, que institui 

. O "Dia Nacional do GarimpeirQ". 

submetido o pal.'ecer à discuS~ão e 
votaçã.a é aprovado .sem restrições. 

Pe!o Sen<!dor Mem d.:: Sá: 

-- pela aprovação do Projeto .de 
Decre,<.t Lf'gíslatíYo n9 13, de 1964, que 
aprova o Con i'ênio de Intercâmbio 
Cultural entre os EStados Unidos da 
Brasil e o J:;,pá{), a6sinado no Rio de 
Janeiro, aos 23 d€. janeiro de 1001. 

...... pela aprovação do proj~to de Lei 
da Câmara n9 32, de 19M, que altera 
a denominação do Instltuto de Pue
ricultura da universidade do Brasil, 
a qne se refere o Decreta-Lei n9 98, 
de 23 de dez~bro de 1937. 

- pela aprovação do proJeto de De· 
creto Leg"islaUvo n9 47, de 1953, que 

, 

ganismos de RádiOdjfUEão, realizado. '(Or-dinária) 
etn Roma, Itália, em 26 de outubro 
de 19G1. As quinze horas do dia Tint~ e set.e 

, ~ do mês de maio do ano de mll nove· 
Subm~tido~ os p~receres à di.$CW:;6~O Icentos. e sessenta ~ quatro, Ieune...se 

e vota,çao, 1;;(10 apro\'udo.s seDl restn- ordinàriamente, fi ComiS:5ão de Reda
ções. \ ção, sob a. presidénc:a do Senhor Se

Pelo seuador Josaphat Marinho: ' nador Antônro carlOS, presentes OS se .. 

_ solícítando audiência MS M1ru6- sebastião Archer e Josaphat Marinho, 
térios da Educação e Cultura, e da. ... ti 

A fim de cumprir dispositivos regi
mental o S.enhor Presjdente declara 
que trá proceder à eleição do Presi
dente e Vice"presidente. Dístribuldas 
as cédulas o Senhor President,c des g
na para funcionar como escrutinadQl' 
o Senhol' Senador Bezerra Neta. . 

. Inhores Senadores Walfredo Gurgel. 

Saúde sôbl'e .o Projeto de Lei do Se.. DeIxam de comparece., por mo VO 
d ' . h.:.stificado Os Senhores senadores P d' " li( •• na o n9 20! de 1964, !lue aCresce pa~ I'D" ; -H "t Ro"ad Júlio Leite roce lda a elelç"lo ver.lflca·,se () te 

rá.grafo úniCO ,ao ArtIgO 13 da Lel lX UI ~ .o e • guinte resulta: 
n9 4,324, de 14, de abril de 1964. A comiEsão aprova Os pareceres em Para Pl"esidente: Sem l'estrições é o parec.er apro-- que o SenhQr Senador Walfredo Gur- j 
vado. gel apresenta das seguintes redações: senador João Agripino _ 6 vóto.s; 

E<:;gotado. a matéria da pauta, o Se~ 19) Redação final do Projeto de Lei Senador Aurélio Vianna - 1 voto. 
,Para Vice-Presidente: nhor Presidente anuncia as seguintes do Senado n9 169, de 1963, que conce

distribUlçõe6: de post 'mortem. o titulo de C:dadão 
Brasileiro a Jolm F. Kennedy, Fre- Senador Wilson Gonçalves _ 6; t'O~ 

Ao Senador \Va.lftcdo GurgeJ: ~idel1te dós Estadas Unidos da Amé- to:!'; 
Projeto de Di.'cl'eto Legisla.ih'o" n(l 6, rica .. Sena.dor Bezerra Neto - 1 voto. 

de 1964, que ?prOva O Oonvênio de In.. 29} Redação final do Projet.o de Lei 
tercâmbio Cultural entre os Estados' do senado n9 110, de 1963, que esten- São declarados ele:tos, respect,iva
Unid-os do Bra.sil e os Estados UUido8 de' a jurisdlção das Juntas de Conci. mente, os Senhores Senadore.s João 
Mexicanos, a&,Í!lado nO Rio de JQl1ei .. Hação e .Julgamento dé campos e Agrlpmo e Wil"on Gonçalves. 
ro, aos 2,:) de janeiro de 1960, N F1'lb"1fO'Q 

Projeto de Decret", Lcgi;,~aUvo n9 2, ova I;> • Assumindo a Presidência, o Senhor 
de 19f34, Que ap:'ova o Acórdo cultu.. 3Q

} R.edação fmal do Projeto de t:e1 'Senador João Agripino agradece a,seus 
l'al firmeda pelo Brasil e a Bélgica, do Senado n9 82, de 1963, que dispoe pares a honra com que foi. dtstin"'ui
a 6 de janeiro de 196Q, sôbte a venda I:!e lm6ve s a prestaçõe:s:, do, prometendo exercer tão elevada; 

media.nte sortelIo, e dá outras provI- função, em estreito entendimento com 
Ao Senador Mero de Sã: dências. se"Js companheiro.s. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 16, 49) Redação flnal do Projeto de LeI Nada mais hav-endo que tratarQ- en-
de HJG4, que aprova Os Estados do do Senado n9 46, de 1961. que regula cerra.-se a reun:ão, la-vrando eu, Aracy 
Centro Inte:-nacicmal de Estudos para a revenda 'de material pecuárIo. -v~eilly de Souza, Secretária aà~hoc. 
c.onsen~H:ão e Restauração de Bem n d ã I ~_ j •• d Lei a presente ata que, uma vez aprovada, 
Cull:urais" cri2doe por Resolução da 59) e aç () fina uu Pro eIN e será assinada pelo Senhor Presid,ente 
IX!). Sessão de confsl·ência Geral da do Senado il9 19. de 1960, que regula. o e demais membros. _ João Agripino. 
Organização das Na~ões unidas para exercicio da Odontologia. _ Wl1son Gonçalves. _ Daniel Krie .. 
a EAiucação, u CiêllCia e a Cult.w-a j Nada mais havendo que tra.tar, dA .. gero - Bar"os CaJ"falho _ Aurél:O" 
{Ul\"'ESCO) realizada. em 1&56. "'_ \&e pol' eucerartla, a l-eUDiã.o. l.a.vnndo Vie~m". ~ Bezerra Neto. 

'1 

/ 

• 

• 



.;:-. -1440 Têrça-feira 2 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 111 Junho d.e 1 g64 -------
~OMISSõES PERMANENTES 

-. 

.MESA 
,presidente - M.o,ura Andrade CP.~V) 

VlC6-Presidente _ Nogueira da Gama (PTB) 

l' sem-etár1o - Dmarte ~ll.,.lz 'IJON' 
2Y SecretarIO - Gilberto A1arintto \ PSD). 
SI,' -SecretArio - Adalberto sena .tP'D:IJ 
4q Secret,áriO _ Cattete ,Pinheiro cPTN) 
19 ,Suplente _ JoaquUn 'Praente ·(UllN) 
'29 Suplente _ GUldo .Mondim (PSDJ 
39 Suplente - Vasconcellos rôrres 'PTB. 
49 SUplente _ Her~aldo Vieira \8. _legen~ - BPl) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA· 
SOCIAL .DEMOCRATtCC -,PSD' - 22 representantes 

I 
I 

BLOCCSPA1'lTIDARJOS 

BI(j[.LJ parlamentar 1ndepencten't.f. 

PSP :l! Senactures 

Fl'N 11 Se-nauore.s 

PSS 1 Senactol" 

PR Senactor _ 

!\ITR '1 ScnaOol' 

PUC J. Senaaor 

Sem Legencta 3 Senadures 

J"1'é GUiomard - Acre .,1lI. ADLOlllolia.blDo - .. -
LObá.o da SllveJra .... .:.. :Pan\ J,~3. _Jetterson de aguIar - E. sact., 
.EtWêlUO J3.a.rros - .Mara.nhão 14. 'QUbenu 1Vlannhu .- Guanf:to401' .lD senadores 
$ebaSt1áo Archer -- 'Mara.nnã.o 15. MOura Anctraa.e - São i>aUlo 
Vl\or1no .Fre1r,e - Maranllâo ,16. Atilio Fontana - Santa Csr.arUla 
Blgefredo ,.eaClleco -- Piam i'L OUido MlJndJ -' a o. SUJ 
M<;D'Zfl' Plmentel _ Ceará '18 'B,nedlto Val1.d""'s - M. O'mÚ> 
WUson Gonçalves.- Ceará 19. 21Unto :MUUer - ,Mato --at"~ 
Wlilfredo Oursel - RO. 11"'''. :ro. ~_ .1'BllClllllo - GuIAs 
RIll' carneiro ._ ·Pa"'tba /21. o/JlScelWo Subltschek _ODlb 
r.eM .Neto _Sergipe . 2lL pearo .LW1oVico - Golâa 

PARTIDo .TRABA:LHlSTABRA3!J EIRO • (PTR'- 17 ""Prese_ate> 
1, Adalwto sena .~ .Acre 10. Passoa de Queiroz - pernambuOt' 

3 '/lvàJdo 1.JJna _ A.mazoDbs 12. Silvestre :Pé.1.e1es·- Alagoas 
2 Oscar Passos - Acre f11. Jose ErmlriO - Pernambuco 

4 1!:àrnundo L.eYl - Amazonas 13. VareonceJos rorres - R. "de Ja-

fi Antônio JucA _ Cea. â 1(, Nelson -Maculan·- Para.n.é. 
- 5 Art6.ur VtJ'gtl1o - Amazonas I nelrO, 

, LlixtlUltR<lsarlo ,_ iU] N.m.. 15. Mello Braga- paraná 
8 A.rgemlfo de Figueiredo _ Patall>Q 16. Nogueira da Dama - M. 0e.rn.U 
9 Sarros 'Carvalho - pernambuco (17. Bezerra Neto - "Mato G~ 
UNIAOI DEMOCRATlCA NACIONAl' mUNI - 15 retn'!SBntantea ,.' 
1 Zacbarias de AssttIDPção - pcf,.1"â. 9. ps,d..;.-e Cala.zans -' S. .PaUlo 
2 J()B.qwm parente _ PlaUl 10. Odolpho Franco - l?a.raná 
3 Jose: t:ândldo " :P.íaUl 1. lrineu Sr>r.uhausen - S. Catartn8 
4 LJ Darte Mar1J _ R G do Norte 12. AntOnio ·carlos - S. Ctlt'o.t1De 
b J'Jào, AgTlpmO _ Paratba Dame1 ·itrleget - R aô .10 S11l 
6 a'li' [lalme.trs, _ Alagoas 14 MIlton Oampos - Mtna.s Geral.s 
7 gurlÇo aezende -:E Santo 15, Lopes ela Costa - Mato OC\lSGl.l 
8 Af'lllSO ArInos _ Guanab-ars 

: l'ARTIDO [JIBER'I AOOR 'PL) - 2 ·r~r'sentant.es 
jj 1 AIOYSlo de Carvalho _BaJl1a 2. Mem de Sà_ a G. cio SUl 

PAI{ ruh rR.A '3ALH!S'TA NACIONAL rFTN' - a ·representante< 

1 C'tt .. te PUlhelro·- parA 2. LIDo de .Matos - S. 'PauIo 
PAR~'rub SOClAL i'ROGRESSlSTA lE'SP) - II repre.sentantca 

1 Rac!' UlUberU ._ E. 'Santo 2. MIguel Couto - R. de JanettO 

0'UlTllJO SOCIAL BRASILEJ;RO (PSBI - i representantll 
: _ .1: .6urérl0 V1tuma _ Guana.bara 

MOVIMEiNTO TRABAWIlSTA RENOVADOR 'MTRI 
, I. Aarão Stenbrucb - RIo de Janeiro 
i PARfllJO REI'UHLlCAM.l IPR) = 4 repr....,.tanlO 

L Júlio Wte - sergipe 

PAÁTlDO DEMOCRA'IA CR:sIAO ,PDCI - • reprean_", 
~ 1. Arnon de Me-lO - Alagoas. 

SbOl4 LEGE..'·'DA 
• Jooaphat Mar1nl1o - Bahia U. tlerlba.1do VleIro 

,-. 

RESUMO. 

PartIdo Social ~lDocrátlco 'CPSDI 
Pt1rtlQO !'rat>a.LhlSf4. Nac~naJ. U?T13) 

cnlao Vemocratlca /I.Cloaal (UDNI ... 
I Pa..rtJo'o Ll.bertador (PW 

PártidO rra,baUl1St.a. Na.c.ionsJ {P'l'N) 
i PartIda Social ProgressiSta (PSP) 

Pa.rt1do SOCIalISta- 6rasileU'O' (PSB) i!""! 

... 
11 
15 
2 
2 

~ 
1 , Partido Republl...no 11'R) 

:Partido DemOCrt.ta. Cnstão (PDC) 
MovialeÍ:Jl:U l'ra.oaJ.lu.Sta Renovador (M'I'R) 

-. i 
. Sem legende 

Llder do Govtrno: 
'FlJinto MUlJer 

LIDERANÇAS 

V1Ce-LítlBre8: 
Daniel, ~leger 
Mem de Sê. 

Wilson G<mçaJve.t 
• 

.BLOCO PARLAMEfJT-AfI IND'EPEJlJUEIIIH 

z.taeT: LIDo fie 'Matos CPT!\'
V-we L'id-ere-,t 

Aureno Vianna CPSBI 
./ 

n ._ PARTIDOS 

"ARTIDO SOClAL DEMOCRATICO 
<PSD),. -

PARTIDO L;IBERTADOR (PU: 

LIfIer: Fll1nt<> MUlle: 

VICa Ll<!eres: J 

WIlsoD Gonçalves 
SJgetredo PaehO<:o 
WaJtrel10 Ourgru ., 

V_LIfIer .. , 

Bezerra Neto O"",,", _ 

Antllnlo Juct. 

Lt<ler: Mem <le Sb. 
·V ..... LUler: AloySio ... ",1IlVlLllIQ 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 
lI' S p) 

LI<!er: Mtgu61Cotlto 
V.c .. LI<Ier: RaUl GI_ 

'PARTIDO l'RABALRISTA 
NACIONAL IPTNI. ." 

'LI<Ier: LIDo rio Matos '. 

f

:,' 1'1c.·LUler: Catrete PlDheiro 
. ·111 - Parttl!o. d8 um &ó 

..' Repreoentant. 

MOVIMENTO T!'i.ABALHISTA 
, - RENOV ADOl!. (MTR)_ ." 

Repreoentante: Aeri.o St.ellmrut= 
NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA ClUSTAO 
7' -. ,IPDO>, ,-" ~. 

Llflerl D""lel Xr1.g~ ~ 
V!c4-LIflere., r - -

Eurlco EteZeDd& 
AdolphO Franco 
Padre caJaZimIl 
Lopes da CoeIQ 

Representante: ArDon o:e Molld 

PARTIDO RE?UBLlCANO CPR>. 
Il<>presontante: JfJllo LeIto ' 

~I\j'j, P~~.mWoCZ:A 
Representante: Auréllo .Vlatu2cl' 

ãGRICUL TUM _.-/ . -. - -- . 

!'resIden<o = senado&" 8os4 1iImII:I'lO.!i"l'B); 

~~t() =$~ 7i\us8II!4 Borroé '!pSDI] 

.OOW'QSIQAQ 

, Tltlllo .. ,; ) -..., 
I !l]it>I. ---- " . rf. Att!I!o l1'onWÍ!l [lúg(lnfo ElIImlJ 

Joc:J NolaIlO LL-_____ .. .. ~!l.~~1g i~ 
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'l'\tula.r .. 

Jose Erm.1rlO 
DlX-HUit Rosadu 

"l'ltlllarea 

Lopes da ..!osta 
Antôwo CarLos 

'rltUla.res 

Júlio Le!te 

Suplentes 

PTB 

1. Melo Braga. 
2. ArgemmJ de Flguelredo 

Suplent.es 

1. !lnlnJel Krleger 
2. Joáo AgrtpinO 

Suplentes 

8 f> .1. 
Raul (]1ubertl <PSPI., 

Secretarto José Ney Dantas. 
Reuniões - qu.:!J;)oos-feiras. as 10 horas. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA 

Preside..-e _ Milton Campos IUON) 
VIce Pr<l6ldellW "" Wlloon Gonça.!v" 'PSD). 

TituJare8 

Jefferson de A~war 
AnliÔOlu l::Jalblllo 
WUson Gonçalves 
ltuy Carnerro 

Edmundo Levi 
Bezerra Netõ 
Arthur Vlrglllo 

CO>lPOSIÇAO 

Maiona 

PSD 

.PTa 

Suplentes 
1. Menezes Plmente.L 
2 LeIte Neto 
3 Jose Fel1Clano 
, Fllint.o Muller 

1. Argetn1ro de Figueiredo 
2. Melo Braga 
3. Oscar Pft1;SOS 

MmOnct 

úDI'I 

A!Oyslo de Ca.rvalho (PU. 
Afonoo A.rin~ 

1. Daniel Krieger 
2. Joo.o A4ll'lpUlO 

Milton Cam.pos 3. Eurtco t{ezenda 

B P .• 1. 

J~aphat Marinho (sem legenda) Aarão Stelnbruch (MTRI; 
Secreflma: Maria Helena Bueno Brandão. 

l~t!ú ." .t.S - qua.rta.s--felraB, àS 16 horas 

DISTRITO FEDERAL. 

Presldenw - Anré110 Vianna IPdP) 
Vice-Pr"ldenw - Pedro LudOVico (PE'E): 

Tltule.res 

Pedro LudO",!oo 
Fillnto Müller 

Oicar PaSSOS 
Edmundo Levi 

AuréI10 Vianna IPSB) 

COMI'OSJÇAO 

l;1cto11a 

I.I/SD 

Sup!enlea 

1. José Fcl1tnano 
2. WaJfrodo Gurgel 

1. Melo Braga 
2. AntOIUo Jucà 

Minona 

11 ! .l. 

LIDo de Matto.s (P'I'Nl' 

8ecretáTta Juhet. R!beiro dos S.ntos 

Reum&C3 - Qulnt.as-. fe1raCJ~ às 16 horas 

ECONOMIA 

Presldenl8 - Leite Neto (PSDf 

Vice· Presidente _ JOSé Ermirlo CPTBI, 

1 

'l'\tulues 

Leite Neto 
AttlJIo Fontana 
~ J!'ellclBllo 

COMPOSlÇAO 

Jllrllor14 
I?SD 

SUplOZltea 

1, Jefferson de Agula1' 
•• $lge1l'edD Pacbeoo 
8. $ebastlAo Archer 

José Ermlrlo 
Melo Braga 

Ado!pho Franco 
Lopes de COsta 
1rin-eu Bornhausen 

nB 
1. Bezerra.· Neto 
2. Oscar pas.:,""'Os 

Mi1lona 

LJLJN 

1. Jost Când:-<io 
2 Zarharlas de Assumpção 
3. Mem de Si IPL) 

81'.1, 

MIguel Couto IPSP) Aureno Vianna tPSB) 

SecretAria - Arary O·Reil1y 
Reuniões - Qulntas·feiras, â.s 15.30 

EDUCAÇAO E CULTURA 

Pre$idente - Menezes Pl:llentel (PSO) 

Vice-PTe~ldente - padre Calazans lPT13t 

Titulares 
Meneze-s Piment.el 
Walfredo O:urel 

r-essoa de Queiroz 
Antônio Juca. 

Padre Ca:azans 
Mem de Sá (PLJ 

COMPOSIQAO 

J.laloTUl 

l'SD 

Suplentes 
1 Benf'djeto Valladarea 
2. Slgefredo Pacheco 

. l'TB 
1. Eam ull<lO Levl 
2. Vlvaldc Luna 

Mtnorta 

IJDN 

1. Afon.so Arinos 
2. Milton Campos 

8 F.l. 
Jooapnat Mal'U1h .. (Sem legenda) Líno \1e Matto$ (P'TNf 

Se('1 'lá.Ila - Vera A-va.renga Malra 
ReunIões - Quartas~feiras, às 16 noras 

FINANÇAS 

.,.,e#dentc - Argcrolro de Figueiredo )PTB). 
Vice-Presidente - Dantel Krieger (lJDN). 

Tltula,res 
Victorlno Frel.l'e 
Lobão da Silveira 
Slgefredo Paebeco 
Wilson Gonçalves 
Leite Neto 

Argemiro de Figueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de QueirOlil 
Antonio JucA 

Danie! Klieger' 
Irlneu Bornha usen 
El1l'i~ Rezende 

MelD de Só 

Llno de Ma ttos IPTNr 
AuréliQ ViaM. IPSB) 

COMPOSIQAQ 

Ma!ona 

IlSLJ 
Suplentes 

1. Attíllo· Fontana. 
2. Jcse GUlQmarà 
3 Eugênio .Barr~ 
4. Menezes 1?lmenteJ. 
5. Pedro LudoVic~ 

nB 
1. José Erm1rlo 
.2. Edmundo Levi 
3. Melo 9rag:g 

4. Osco.r Pa&sO. 
1!{fnortn 

lJDI'I 
1. Mltion campoa 

2. .loâo Agr1pino 
3. Ado!pho .eTanco 

PL 
Aloysio d> Oarvalho 

: B.P.l. 

1. Julio Leite 'PR) 
2. Josaphat Marlnho IS. legel,dó:. 

Secret!.rla - Cid Brügger ' 
llteuniôes - Qu.artas·feirS4 

lECISLAÇÁO SOCIAL 
17reslãente - Vivaldo Uma (PTB)' 

Vice-:1i'esldent8 - WaJfredo Gurgel tPSDl 

'l'\tul"" .. 
~ Carneiro 
Wa!1redo Gnrgel 

Attnto FontAna 
Eugênlo Barr"" 

COMPOSIQAO 

MatOTUl 

,1'SD 
Suplentes 

1, Leite Neto 
,. JOOé Gulomard ' 
S. Slgefredoo P.4Checo 
4. LobAn Ao g~/eir. 

... 
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; Vivaldo L~,ma 
':AUt.ÓU1Q JUCá. 

',E'JTtoo Reze-nde 
to .õnlc. c~r"os 

PTB 
1. .e:QmlJnao Lev:l 
2. PC.SlSôa de Queiroz 

Minarza 

lJUN 

1. Lopes da Caste 
2. Zacha..:'ias Qe Ass:mção 

BFl, 
~uréoo V.alll111 tPSBl Aarão S~ejntJrucb IMTR) 

~ecre~irta - Vem Alvarenga Malra . I 
Reuniões - Terças-fêlras, àS 15 ncras 

POllCONO DAS SÊCJjS 

Presidente - Rux CarnClro ~PSD) 
Vice-l'resweute - A ~re.!io VUtnna \PSB) 

Tit.ulares 
~uy Carnetr'.. 
Sroastlão Afc.n~ 

COMPOSlÇAO 

41a!QrtQ. 

PSD 
Suplentes 

1· Slgefredo Pa-eheco 
2. LeIte NHo 

DiX-Huit Rosado 
Alrgemiro de riguelredo 

PTa 
1. Antôn~o Jtlcâ 
2. JO,sé ErOltrlo 

I 

J~ãO Agrip!no 
Ja.sé CàndidC' 

I 
AUré!10 Vianna. 

I 
I 

l11i11ona 

lJLJN 

1. Lopes da COSta 
2 AntônlO C::u lQ,:) 

B' F,I, 

Jullo Leite ~ PR) 
secretAria _ Aracy O'Rt'llly 

Re-un!õea - Quarta.s-teU'a.s. as 16 hor9.a 

REDAÇÃO 

Presidente - Olx-Hult Rosado (P1'8J; 
v{c~-Pre3H:fente - AntonlO Cll'los lUIJN) 

TiMasea 

WdIfredo Gurgel 
se~a.stiã(J archer 

DiJHUlt Rce.a., 

\ 

An~nlo Ca)'!os 

Júl'~ Leite U'Rr 

CO.l1POSrçAO 

_Mawna 

PSD 
Suplentes 

1. LObão la SllveU'o. 
2 José Fe12c1ano 

PTB 
Edm undo Ler! 

JJt1iorur 

ODN 
E:1rlcc R.ezende 

BPI, 
JOSll,ptat '-1orinho (e"" legendA) 

S:ere~a - Sara·h Abrs;hão 

\ 
RELAÇõES EXTERIORES 

Pr .. !d~"t. -
V!ce-!lres!dente 

\ 

BenedIto VaHada'e8'(PSO') 
- Pessoa de Queiroz \PTB)' 

\ 

\ 

T!tulares 

I 
I , 

Bene~J feto V1.U'r1'll'e3 
r"Filln MI1Uer ' 
Men .es (;li nente1 
JOSIl Guiom.rá 

I 
p~ de Que!r"" 

V1Val~O LIma 

Oscat, Passos 
\ 
I 

\ 
I , 

AntOtilo Oorl"3 
José Cândido 
RUI i'aIllIwa 

<;OM"O~lÇAO 

suplentes 

MMorta 

PSP 

nB 

1, 
2 
2, 
4. 

Ruy Carneiro 
Geite Neto 
Vlctortno t''l elre 
Wilson oon~ves 

1. All1iOn!o Juc4 
2, ru-g.mlro ão F!guelredo 
3. Melo Braga 

M'"",'" 
1. P8.dre enla.zans 
3. João AgripIno 
8. Mem de SÃ <PU" 

a P.I. 

Aarão S\elncrucb OlITR) Llno de Mattoo IPTN>. 
SecretdTiO _ João BatiSta Cartejon BraJlco, 
Reuniões OUlnta.s feIras, 4:S 16 noras. 

SAODE 

?reSidente _ :Slgerreao pacneco 
Vice-Presidente - JOsé Cã.ndidc 

T!tular." 

stgetret10 Pacheco 
Pectro LudoV1CO 

Oix·riul! Rosado 

José Cândido 

RaUl Olubertj lPSFI 

COMPosrçAO 

J!aloriv 

r::ill 

BUplentea 

L 'V.lfre<' c Gurge! 
Z, EugênlO Barr<lS 

Antônlo Juo!> 

MinOTla. 
UUN 

Lopes da costa 

B 1',1. 
MIguel Couto (PSP>. 

Secretário _ Edua.rdo. RUI BarbOSa.. 

ReuniÕes _ Oullltas. !e!raa, n. 15 horas. 

SECURANÇA NACIONAL: 

Preoldente _ Z.c~arl.. d& A&sUlll)lÇão (llDN). 
Vice-Presidente - JOSIl Onlomorc1 'PSDI 

OOhn>OSIÇAO 

TItular" Suplenteo 

José Qutom'ard. 
Vietorino Fre.tro 

5Uvestr. Pé:!.les 
Oscru Pessoa 

Irlneu .Bornhausen 
Zach9r1a.s de Ass"m pçáQ 

Raul G!ubort! lPSP) 

Maioria 

>'50 

P't'B 

1, Ru?""CâI'lIefro 
2, /l. ttiUo Fontana 

1, JOsé Ermlrlo 
2. Dix-Huit B.osa4o 

MinOria 

tlDN 

I, Adolpho 'i'ranoo 
2. Eurico ~o 

'3 I' .i. 

Aurêllo V!= 
.. Secretário _ Alexandre Pf2ende. 

Reuniõe.t - QUlnta& relras. és 17 no. "". 

SERVIÇO P03L1CO CIVIL: 

presidente _ Aloysio de Camut.o U'L) 
VIce-Presidente - Leite Neto (FSDI 

TItulares 

Leite Neto 
li'1l1n to M !f1lel' 

Olx- '{ui! RosadO
Silvestre. pertcJ,eD 

Aloyrio de Carvalho 

A .. ~o Stelnbrucb Ol!TRI 

COMI'OSIÇAO 

Pl'B 

suplentlo 

\, Vlctol1no 'relro 
A, S1gefredo Pacheco 

L Melo Braga 
2 AntOnlo Juet 

M"l.orta 

U~N 

Mem de Sã 

lU? ,1. 

Miguel Couto U'SPt 

"Secretário ..:... José Ney Danta', 

R.ei,;m6ea _ 3.en'aG-1'~rM .. ~ 16 horas •. 
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. :r~ANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS POBLICAS , 

Titulares 

EugêniO Aal"l'os 
Wílson Gonçalves 

Bezerr;l NetO 

topes Costa 

WIguel Couto IPSP) 
• 

CO~1!'OsrçAO 

PSD 

P"iB 

Suplentes 

L. Jefferson de A~ular 
3. Jose OUlOmarct 

MelO Braga 

M .flOri" 

UDN 

. Irlneu Bornhausen 

a P.I. 

anul Giubertl I!'SPI, 
Secretd710 _ Alexa"ndl'e pfaender 

,Reuni.ões _ Qua.rtas-teins, a.s 16 boras. 

, 

Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇAO MINERAL 
DO PAIS' e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
SUII industrialização 

CrIada em virtude do Requerimen .. 
to n'" 665·63. do Sr.. Senador < osé 
Erm1.rl0. aprOvado oa sessão de 1~ (1e \. 
setembro de 1~63. .. 

Designada em 19 de setemoro de i 
1963. 

Ptorrogada em virtude do '3eque .. 
rl.mento n'" L 159·63, do sr .. 6eo.dAOl' 
Miltun Campos, ap.rovado na sessão 
de lO d. dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partldos 

JOSé Fellclano _ PSlJ. 
AttWo Footana - Pl::)D. 
Eugênlo Barros - P::iD. 
Jose Srtnlrlo (Rel8wn - .I."l'.3. 

.- \ Bezerra Neto _ p'rB. 

COMISSõES ESPECIAIS . ~~~B~:g,::~.~B lTDN. 

A) Para "~YI.ao do Projeto que C) Para o <l'Studo dos efeitos \ ~ton campoS. 'P'es'den\el 
define e regula a PROTE_\ da INFLAÇ/lO E DA POLITI_ . 
CÃO AO DIREITO 00 AU- CA TRIBUTARIA E CAIV31AL Júlio Leite IVlcePr.I - PRo 
oS" BRE S EMPR-SAS PRI Secretàrlo: AUXluar Log, .. '''tlv. TOR • O A c • PL-!O Alexandre Marqu." de AJ.OU-

crtada em virtude do Requerimento I VADAS f querque Mello. 
n~ 480-62 do sr. ~a.aor W1VOD Criada em vIrtude d.o Requerlmen~ I ReunlÔ'es,; óll\.s telrB6 àb 16 bora,,~ 
Ca01Poo.. a.prova.dO em 2U âe )a.oe.lJ'tl to Q" o31-th:S do Sr. Senador QQuvee 
de 1962. ... Vieira,. aprovado na sessA.o de 2 àe 

'Des'gnada em 22 a. novmbro ael.gOSto de 1963. i F) Para estudar a situação dos 
1~62, Designaaa em 8 de agOsto d. 1m. TRANSPORTES MARITI-

prorrogaaa até' 15 a. dezembro de ProrrogaOa em v1mIde ao Requeri- MOS E FERROVIARIOS 
1963 em vU"tude do Requeruneoto nO.. mento Q9 1 161. óe 1963 do SenoOl 
mero 193~62. aprovado em 12 (le de· Senador Att1l10 Fonta.na. aprova..1o 

H) 

Junho d~ 1964 1443 
..... .1 

p,ara o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AO. 
MINISTRATIVA , 

Criada. por tnldaUva da 'Câmera 
!Ds ·Deputados Aprovada pelO Senado 
em'1.121963. 

Membros tIS) Partidos 

, Sena.dores: 

Wl1S0D Gonçalves - PSD. 
LeIte Neto - PsO. . 
Slgetredo Pacheco - PSD. 
Al'gernlro de Flguerredo _ PTa. ' 
EdmundO L.reVl - PTB. 
ActoLPho Franco ~ UDN. 
João Agrit)luo - UDN. 
AureUo Vianna _ PSB. .. 
JosaPhat Marinho - t:)em legenda. 
Deputados: 

Gust·avo Capanema (Presidente) r 

PSD 
AderoaJ JUJ:ema - PSD. 

LaerCe Vle ra - OlJN ISubStf~U!dc 
pejo eputadQ Arnaldo Noguel~a). 

HeJWI fJj~ - UDN. 

Doute! de Andrade - ?TB. 

Arnaldo' Ceràe1J'1.\ _ f'ctJ. 

Juarez fa.vora _ PDC. 
EwalQo em", _ MTR. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUOO OE 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CO NSTlTU !CÃO 

I) Proieto de Emenda à Cons
tituição n9 4;61 

zembro àe 1962. ! em 10 de dezembro' de 1963. -.. 
completada em 4 de 'anetro de Membros '5) _ Part1dOS ' 

Criada em virtude do Requer:mml· 
tD 09 '1bl-63. do Sr. SenaOor Jooe (QUE OISfC'C SOBRE VENCIMEN .. 
Erm1r1o. a.provado na sessã<l de 13 o.E TOS DOI" MAtXtSl'H4.DOS) 

1963. com a desIgnação dOs :3ennoJI'e8 
Senadores VasConcelos "Iorrea e Attil10 Fontana - Pres1dente 
EdIllunao Lev1. PSIJ. 

Prorrogada. até 15 de dezembrO de José FeLtcíano _ (V1ce-Pr., 
1964 em vU"tude dQ aeque.rtmento 00.. PSD. 

novembro de 1963. Eleita ern 27 de Junho de '961., 
De5tgnada em 13 de Dovem.bro Qe \ Prorrogada: 

1963. 
- até Ir, de dezembro de 1962 ])p}o 

PrOrrogada até 15 ele dezembro <1e Requerimento tiOg 61 ap'r. eO). L4 ato 
1964. em vIrtude do Requerunento dezembF() ac 19tH. 
09 1 162-6~. do Sr. Senador Jo.Uc 

mero 1.l98·63 do Sr. SelU\OlU Mell.&
tes Punentel aprovado em 15 .:te co .. 
tembro de 1963. 

Membros t1) _ Partld.,. 

JOSé &m1rlo - Relator _ PTB. 
AdOlpnQ Franco _ UDN. Laelte. aprovaCl.o em lu de dezenl.):c. - atá 15 de aezembro de 1963 !)~IO 

I d.e 1962. . fi.eque,imento 17f)-62, apr. em 12 Oe 
Aurélio Vtanna _ PSP. ...embro de 1962. 

GllberW Marlnl10 - pSJ)_ 
Menez~ f'imeotel - PSD. 
lierLbd.lcto Vie1ta. - UDN. 
Milton Camp<>.s - troN. 
vasconce.LQS Torres _ P'J."'B .. 
Edro undCl t,eV1 .... e»TB. 
A10yslO ele carvalho - PL. 

Secretária: Oficial .LeglslaUVIO, I Membros 15l - Partldo.f - a.té 15 de dez~mbrc de 19-64 pf.>lO 
Plr3. Jul1eta EUbeLEo dOIS S3Dtto_ AttDIO Ft>Dta.na _ PSD. Requerlmento 1 138'6a, apr. em 16 ne 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

D) Para estudo das causas que· 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA e suasre
percussões negativas na eX;. 
Ilimltção " ~.' 4 ......... ~ 

Slgelft:àO paCheco _ PSD. 

JOSé &mtrto _ PTB. 

!rUleu Bomba usen - U1JN. 
Júllo Leite - !'R_ 
Secretâ,r1o: Aux1llar Leglslattvo 

P'L...I0, A1~andre M, de A, Mello. 

Criada em virtude ao Roquerlmell' Cri"". em VIrtude do !teqUelimen-. G) 
to .' 661.63, do !Ir. SenBdor Jeuer· to n' :>69-63 do Sr. Senador JQ3é 

Para o estudo 'da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAU11CA E DA ESCO. 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAÚTICA. DE S JO
SÉ 005 CAMPOS 

son de Ai-War. tioproVE\do em a t1e at1n1rl\). aprovado na sessão de i(l cte 
agôsto ae 1963. Des'gnada em 28 ae agOSto de 1963. 

, 1l1l0sto de 1963. \ Designada em 22 ae 1l1l00to de 1963. 
ProrrogaC18 até 14 de março de 1964 Prorrogada por 1 ano. em Vl1'ttl1e 

, (90 díB.$ 'em virtude do ReQuertmen. do RequerImento 09 1.19'1.63 do fi+. 
to nOmeTO 1 160-63. do Sr. senaoor· nhor Senador Slgetredo pacheco. 
Jefterson de Mtu1ar' aprova.do em 10 aprovado em. lo de dezeJJl.bnJ Ih> 
d~ dezembro de 1%3.. 1963. 

MembrOS (n - Partidas 
Jefterson de Aguls.r lPresldeIlte 

Pso. 

-Membros (6) _ PartldOB .~ 

JOSé Fellclano _ PSD. "~, 

Slgelredo Pacheco (V\cePr. J: -
>'130. 

Orlada em virtude do Requerimen .. 
to n' 768-63. do Sr. Senador ;>&lIr. 
Ca!a2an.5. aprovadô na sessão de 13 
d.e novembro de 1963 .. 

Designada em 13 de novembro de 
1963. Wilson ®ncaJves - PSD. 

1HthUl Vlrglllo - E"I"B. 
~dmundo LeV1 - P'l'B. 

ProrrOlta6a até 15 de dezembro d. 
JOSé Erm1rto lPresldente) - pTB, 1964 em vtrtude 110 RequerlmeOtD ~11 .. 

Adolpbo Franco _ ODN. 

EUriCO Rezende IVlcePretndente) 
úDN. 

Josapbat Martnho - S,I1egenda. 

Secretárto! Ottcte.l Legtslatlva, 
PL·6, J, B. CasteJoIl Branco. 

Lopes às casta. - UDN'l ~I'Í- mero 1.158·63 do Sr. Senador Allt,l). 

Aurélio Vianna (Relator) _. PSD/ ~~ ~~ct96_:~rovac10 em 10 de j,ezem· 

Seoretár1o: Auxiliar LegtstativCI. Membros (51 _ Partidos 
Pr.,..10 Alexandre Marques de Albu
querque . Meno. 

ReUniões: 2~s e 4's !eIras às' 14 
hortu. 

José Felic\ano. - PSD~ 
Ruy CarneirO - PSD. 
An~n1o JUcã - PTB. 
P.cIro Calazans - OPN. 

dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outub:,CI de 
1962, 16 de QlalO de 1963 e 4!3 d.e a.Di·U 
<te 1963. ' 

Membros aGI - Partldos 

Jefter~n de AguIar - PSD. 
Lobão da ·!Sllve1rf. '23 de abril de 

1963) _ PSD. 

Ruy CarI'1:telro - :fSD. 

Benedlcto valladar&5 - PSD. 

Wilson Goo~"v.. '23 d. al>:U de 
1963) - PSD, 

DaoJeJ Krleger -- ODN. • .... , 

Lopes da Co.sta (29 ae outubro d. 
1962) _ UDN. 

Mllton Campas <Vlce-Prestd.ore' 

Heribaldo Vieira - troN. ,.<lIt 

Rw Palmeira _ UDN. ~;;';l",."\ 

Sllvestre eérlcles 123 de allrU ee 
1963) 

Bezerra Neto r23 de abril de ~9631_ 
- P'l'B, ~-.--r,r 

Morr.s<J CeLso - P'l'B. '-""""f 
Noguelra a. o..",. _ na.· 
Barros Ca.rvalho _ PTB. "
AloysiO de CarvalhO <Prestdente)' 

_ PL. 
Mem de Sã - PL. 
Josapbat MarlnbO - S;legenda. 
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) PrOle:o de Em'eilda 
tlttJlÇ:;10 n~ 7 61. 

à Cons-' L) Projeto de Emenda à Cons- - at6 15 d. dezembro de 196~. peJo 
t 'tu'ca- o 9 '61 Req. 1.143-63, aprovado em ~O li. 

Milton Campoo - UDN. 
Herlbaldo Vieira Vlce-PresldeDt<I _ 

UDN. I I. O n· I clezembro de 1963. 
QUi.. ,J\,rot. SuJ1.l{f'; AS l\lATg.. 
i{l.1.~ d)\ cU:.u'l-::·rE;\.ll ... \ 1'ltl\' A
Tí" " OI) ;o)1~."JAUO f~l.,LUINlJO 

. AS 0'1'. p .. t)/OH A ":~()NU:M.;AO 

'QUE 1I1ODlF"ICA O REGIME DE Completada em 29 de outubro Cle 
OISCI!IMINAÇ"O DAS RENDAS) 1962 23 de abril de 1963 • 2l! ~Q Ju-

Menezes Pimentel - 1'80. Eur"'" Rezende (23 de abri Ido 
1963) - Relator - UDN. 

• DU_, ~ IU~#"~~S Ui'4 lH1SSAO Dl .. 
f'J.(I u .. \ j H l (''::Hl\lANE~'l'E E 
AP,~()\ A.~ .. () E::-;L.!\IU.I..ElIMI!;N~ 
Tu {J t:0 u I'I.'\H<~~'J U I'.. O UEt\.· 
\'l'(\ •• tr. YfO UE REI.i\<;Of<;,s IH· 
:Pl.0ji.'\ rlCi\~ {O~.1 l',\iSE:S ES· 
!T~ll·'.(a;Jn()SI 

,Ele,LU f'-m 4 ae oututJr ode 1961. 
Pl'Uj ~v",arJa 

_ ate LI ae :::tezernt:J:-o ae 1962 pP.1C 
·:~qut."U1cUh .• JUj'tiJ. lIP' o;:.m l4 'lt 

JtJelta em 20 de novembro de 1961. 

Prorrugada: 
- até lil de dezembro de 1962 f\('Jo 

R~quermlemo 6u.:HH aprovado em 14 
de aezemoro de 19tH: 

- a t.e lo de a.e:l.emoro de 1963 pelo 
3cQuerlmeuto '11:12-02 aprovado e.m 12 
O detem'O:ro de 1962; 

- ;:i1íe 15 de dezemaro d.e 1964, ~ekl 
:~equerllnenr,() 1 141~63 ,aprova.do em 
~{l de Clezembro de 1963. 

lho de 1963. ' 

Membros - PartidOS Silvestre PérlCl.. !23 de abril 1tJ 
19631 - Presldento _ PTB . 

Jefferson de Aguiar - PSD. NogueIra da OamQ - P'rB. 
Wilson Gonçalves (23 de 'l\.bril de Barros Carvalho - PTB, 

1903, _ PSD. Aloysio de carva.lho - E'L. 
Ruy carneiro _ PSD. LIno de Matos - PTN. 
Lobão d. Silveira _ 1'80. João AgrljJlno 123 de abril de 1963) 

- UDN. 
OUldo MonCtin (29 de outu~ro de I DaDlel Kr1eger - UDN. 

!lIij~) - PSD. 
Milton campos - UDN. 

~~~OJ: ~:;. _- u'b~~· \ Q) ProjE1O de Emenda à Cons-

l,.>Ç>;:Ul<J.l,.i i.l~ WfH; 
- 'e,1.k I;:; aí; Qt'zem':lro de .9j3 Ot'IC 

:eq I jji/.t>J UPI em lU de lle7.em-

Membros 116) - partldos 

Jettel'SOO de A!:Ulár '23 <10 
João AgrIpino '23 de abr1l de \963) tituição n 9 3;62 

abrU _ [JDN 
(AUTORI:Il\\ O TRIBUNAL SUPE

RIOR ELEITORAL A FIXAR DA
TA PARA A REALIZAÇAO DO 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDENDA CONSTITUCIONAL N" 
4 _ ATD ADICIONAL/, 

d,.l ae i!lb;' 
(jurou:;: "G~ eQ) ,!f üe outuoro Of 

dS),! e ~1 >lI: ati'u ae Hlô'" 

Je 19ti:il, - PSlJ 
.\Oiene:as PJIDeot.el. _ PSD. 
J.<>Wn!~ Mmlel - p::)l.) 
UUIUIJ Monllm '29 Cie outui):'() de 

196Z' - ?tiV 
M(":t'.:.Iru~ :tIl - Pí1fl.lOi.1oS 1 Ruy Ca.rne~l'Q \2;) de abtU de lati" 

b .. let:t"tt:' r-'.tut'!J'eJ - t'';>u , - Í".$J.) , 

Wü.~~'u vufl,,:tI.''It"1:i. .~;:. ~I! .ur~ ?"II :::Mn.eJ Kr:f~e! 'Relator) _ OON 
:Jaj, - ,", t'.'>h1eott: - t"::.V BUrlco dczenae 12;$ àe aDru ctof 

l))Oft" di1 $ll .... e,ra - t>.::;,U I ti.iti~1 _ llU1'll 
Etu.\ · ... ailú~lfti .;!:.l ele aQru -:Se 191)~ MiJtun Uatl1p03 _ UJ.)N. 

- t';::,u tienoa.c1D Vleua - UIJN. 
Otutlu Ml,mo"n I • Oeo utJt.U"Jf(l dt Rw Patmelfb -UUN. 

.$6'4. - P:::iu • Amaury StlVa _ J:J Oe abrO da 
Eul ,{;U ~).c,,~nCl.p: '23 ót' l#iJcLl -"111 tU6;j1 _ ~'l B 

<J6l'" 'UUl\. darrQi L)aOi:lLÉlo - PTS. 
Dlilllel Klleger - \,"!UN. A:-geullTO de t"tgueJreoo _ PTS. 
M:ilt~IO 1",.~3nlp:;s ,VI1;e PteSjae~:..eJ Bez.erra ~eoo ;23 01: abrll <lo ,96~ 

- Ul.J' _ "TB 
l1~. ")tIJO,,, \'Ie.ru - 1.11.JN. !Ui>l~l(; de Carvalho _ !'L... 
WpbS au <:O":'u - uu:ol uno de &tatus _ iJN. 
SIlve.". <'enol"" ......•. ) - .. rI' 
VI\Il.Jll<.r L11l1a - r'T8 ! 
Ari1d-Uf) :::I!I~!l; '2i de a.OI'tJ de 'S!b." 

- prB 
V~ga .lo Senauol p.nto perttHrIiI 

··t~ 61; ta,Otll Oe IÍ/O~H - rtetl1 :vl -
.".IB' 

AJt~y3~O aeo CarviI ;hrl - Pt.. 
UQ<" :Ju M6.t.w, - t'TN. 

.() Projeto de E.mcnda 
titulção ti" a 61 

à Co"s 

.S()gJ{~ "X(J"Elt"~',.o fOR PRO· 
J'OS,) ,\ lJU St-~f\UU "Oh cHt.t 1:. 
DE. l\Ht;SAt) Ull"lU.llA 1114 O ... 
(;A)~l' um PI'..Hi\!Al'IENTE,. 

Ele4ta em b Cl'C outubrt: de H151. 
Protl u:.(:..toa. 
_ Jc.e 1~ o.e àezemOTc oe 19ó2 1)eJ.(; 

{equ~:llljl::n!,(; iWli-tiL IigruvltàQ em l.f 
~e JI.IOe;.ro ae tlJol; 

_ ate: i<l Ile janeiro ne 19u3 Uf'J' 
.teQUWUftl:lW .. nu . ri;; d.;J1<J\ltlóc. em A) 

ie áeí,eQl.lito Qe d.lôZ; . / 
_ ~t.e Ib ae ae.:;t:!ffiQrç ~ 1964 1\el(1 

. tequetuuenw I J4i.Hj::l a.pl'iJVH,QC roi 
.0 de ict':t:emoro ele h/6:J 

Ooatp:etâG9 em ;;10 ae tlll:i.fQO CJt 
1962 ~9 de u~tuutQ ae H.lti~. l'j :te 
4brU 4e i963 

Me:l\or\W; 'l1H _ FartlàOl 

Merheí> P.!l~eutC:l - ~~l) 
RwY:CtlrJ.,e.Jlt :.'.:1 ae ,,:>."U Jof 1913J 

- Pr~laeote - I!~.u 
Looap Qa "::iHvelft\ - PSD 
JetldJ::'VlI Oe AIIUUU ,;a::s Clt! .iorU Q( 

19631 1- PôlJ 
OUI"" J).'lund.lQ ~2Y d.e outu~!'o De 

19621 __ PSL>. 
D:ln,t' .. lir1egel _ lJLJN 
Eundo Rezend.e .2a Qe ft;)rU Gt 

196:11 ..:... UUN 
Matou C11mpo.s - UUN. 
Hert~li..ao VIeIra 1 VIce· P're.sldentel 

- UUN. 
ÜJVet <ta Costa. - O UN. 
Vag!:i: do SeuaOof PlOto Fe-..... etrll 

M). Pr()jete de Emenda 
tltulção n" 10, f>1 

à Con.-

,APl.U.,A«;AO U:\S LUlAS uE IM· 
l'OST(Jô u~,:,'n!'AU,\S AOS MO· 
N~l'ti'lt)~j , 

Eleita t:m ~B de dezemoro de l.9~ 

Prufogaoa: 

- !lU! l,ô ae lieumbrc de 19-63 0('1(' 
.-teq ,d:i-ô::S ~PN~âQ.l; em 1:' a.e 011-
lembro :Je U/62 , 

- ate 1~ ce Qeumbro de 1964 p~Jo 
tieq I H~-tl3 aprv\"b.dl.. em ~Q. 3\ \lU. 
tUOJU de 196:i. 
t:ump\et~Qa em 30 de marCo de 

,!Jti'.:!, .!9 ele vut.ubrv ae l!Jti;!: o ;i de 
ilm} de 1963 

Mem:;)~ 1161 - PaHldo" 

Jeltersvll ae S.gU)á.l - P::3l,>, 
-w . .u;,on ÜtJnça..v~ .23 Qa Il.ool ~e 

.Wti:il - esu. 
ltJly t.,;arOeJfO _ PSP 
LooaO UiI! SllileLCfl - k"SO . 
UUH10 Munam 129 ele uututlro de 

,}õ5;t I - j?l:)lJ 
MU!Qn c.:umpos - UUN. 
Herlblljdc \fIeira - UON. 
LOp& Q9 c;..1&ta - UlIN. 
Juão Agnp.no ,~J ae 1l0rl1 de 19ô3\ 

- UUN. 
6.:UrtOO Re'tenae 123 õe BOrU t:e 

19631 - UDt'< 
Stlvestre pt'rlcJes ':t3 ele aorO dt 

,96~. _ I'TB " 
oNguel!"8 011 Gama - PTB. 
BMros CarvJllfo - P'I fi 
Josaohat Mannho \~3 oe 1.?r1l c.e 

! 96:H _ S le~ 

AlOV1il0 de aarUlho _ PL. 
LIDO ae Mat~ - f?TN. 

N) Projet() de Emenda 
tituição nY 11;61 

à Cons· 

(23 de abril de 196~ - ttelat,.ol - (CRlA(.'AO OI!; 1'140\'05 

PTll . \ MUNIlII'WS) Bezeera Neto 123 de :Ibm de 1963) . 
_ E"rB. Eleita em 28 de marQO de 19~~_ 

_~;:ry Silva 123 de abr1l <1. (1161) Prorrog,ção: 

Vivamo Uma _ PTB. - até 16 de dezemlJro ~e 1963 I)P.to 
AloysIO a. Carva1llo - E't.. Req 19t·6~. aprovado ero 1~ 10 .. -
Llnol d. Ma ..... - I"I'N. _"mbrc; dO 1962. 

Eurlco Rezende 123 elo :.b:il de 
Ig6~, - UDN. 

Silvestre PerieJ.es {2$ da n.o~ de 
1963. - P'I'B, 

Nogueira C1a Gama - PTB. 
Ban-os Ca.rvalbo _ E"I'B. 
alOYSiO ae Carvalbo - PL. 
Mlguei COuto _ PSP. 
Cattete PinheJ.1o 123 da atuU de 

IP63) - PTN. 

J) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 1/62 

IOBRIUAI"OBlEIlAIlE IJt; CONCUR-
80 rARA INVKS-nOURA EM 
CARGO INICIAL IJE t:ARRI!:I!tA 
li l'ROlRIt;AO DE NOMl>.AÇõES 
INTERINAS •. 

B:l.eJta em 10 de maio de U)1j!L 

Prorrogi.lda: 

- . ate lb C!e c1ezemtro de 1962. pe~ 
tl,eq Hlà-62 aprvvaaa em l4 dt ~
!:embro ae 196:1 

- at.e I:) óe aezembrO QI! 1963 Dele 
d.eq l 1'H~6;j apruvaOu em lU dI." ae~ 
~embro ae 1963. 

C<lmpJetaa" em 23 ele abrU d.e Ul&, 

Membros':- PliJ'Wdoa 

Jefterson ae AgWat _' eso. 
WUtiun tY .. mçalve.s -23 00 cl.or1l de 

L96;U _ ~t)u. 

ttu)' fJaroe.L;o - PS. 
Menezes t>l.menteJ - PSP. 
MIJ ton CamllO$ - \) UN. 
Herlbalda VIeira - UlJN 
Eunco Rezenae 123 ae l1oM1 

(963, - UlJN. 
d, . 

João AgrIpinO t23 de a.brtl de U'6:': 
- Vu;.e~Pre.::;Jaente _ Ul1N. 

OarneJ Kfleger - li Utlt 
Su-vestre Perlmell '2~ ae abril .:te 

11163' - I"I'B. 
Nugueira aa Gama _ pore. 
Ba.rros Carvalho - PT~. 
Aloys'l.{') de CarvlUno - PL~ 
Aurelio Vianna :13 ae u./J:t1l d~ 

1963. - Relato! - rasa 

P) Projelo de Emenda 
tituoção n9 2/62 

11 Cons· 

.JNS1Tl'lJJ NO,"A vf~n:lI'rll~·\ÇAO 

llt "":NlH"S 14M h\\ UH tJO;) 
t\1UNH·l"lu~l. 

EleIta em 2:1 ae mau; ele 1952, 

Prorr()~açào: 
- alie 16 ce dezembrO Qe llW:J oe:" 

ttequerlmt:nt.ç I~ ti:! I1pru~ !1Qu tom l4 
je dezembro ae Ul6~; 

_ ate lb de Oezembrc de 196" "lrlr 
ftequerlmentQ l J.'\3·~~ 'bj)fo .... a.cc en' 
lo Ilt> dezemOrc de .9G:J 

COtnpletMl8 em 23 de doartl de 
1963. 

Membras _ partidos 

JefferSon De Agutar - PoSO. 
W1.lSQn O\l'n~aJves '2;J ae .i.3."1J a.t 

1963) - P~U. 
Ruy Varneu-o - p,su 
Loll~ ele !:)UVekTa - PSO. 
Leue Neto '2:1 de Ilbrll d\! t9~3) 

;.. PSD. 

EleJta em 10 a. JUlho do Ulil~. 

Prorogaçã,o; 

..., ate lb de eJezembro de 1963 peJO 
Requefunento 787·6'.1 aprovado em lJ 
de dezembro ele 1962. 

- ate lD: de dezembro do 1964 oelO 
Reqaerunento 1 146, aprovado em 1$ 
de tj~?..emoro Ce 1963 . 

Oolnpletada em Z3 de abtU dó 
1963. 

Metnbt<X'l - Partl:ClOIJ 

Jeftel"$(.;D ,de AgU1aJ _ pS. 
WI~~n Gonç&Jvea t23 de &JMl d.a 

1953, - PSD. 
RUl CarneU"o - PSD 
wbáo da SiJvelra - PSD. 
Mene'~e.s ?lD'JeQ~el - PSD. 
Leite ~eto 123 de abrU de 1963) 

psu 
MUtoD Campos - ODN 
flerlbaldo Vlelra - OLJtl. 
João AgrIpino 123 ae abrO ae 1003)' 

_ UlJN. 
(!;Urico Rezende 123 do ~tU 4e 

1963) - UDN. 
DanJeJ _ E{rlege.r - UDN. 
Slh:esc,re perlcle., 12J da D.bMl do 

19631 - P'rB 
Noguetra da Gama - PTB. 

Barros Carva.1ho - Pl'B. 
Mem de Sà - Pl... 
Aarão Ste~Doruc.tJ _ MTR.. 

R) Projeto de Emenda à 
titulção nq p/62 

Con!-

IDISPOE ~OllRE li ENTREGA AOS 
.. UNICIPIOS OE 30% IJA ARRI!
CADAÇAO OO~ ";STAIJIJS Q\lAN-
00 EX("EUER AS RENOAS MO
NH;II'Albl. 

E1ejta em 13 <li: setembrtl de "pUl. 

PrufT'Og1:tC<l: 

- a tê lb ele de~tnbr-o de 1:9'33 pelo 
Heaut:fummf...O n" I H{..Q~ dVfV\-bQQ 

eur 12 ne ae-zemlJro cle 1963: 
- tlLe lI'> Oe aeZetnOft; ae 19fH oe~ 

f(e~Uf:'nment.ú , 147-fl japru'.a.Jc ~a 
~IJ 'l(' <le'l.e:noft. d.e 1963. 

OOmpleLOa em <!3 ae abrt de 1~:S. 

MemorUE. - PltftlQL16 

JetrerSlJ!' de Aguiar - P:::Il. 
KI..:) '-'tlirnero - p~ 
woac a9 ::;lvera - ~~O. 

/ 

Wllsoo U()r:çI:l.1V~ ,23 de !lorU de 
i.9ti~~ - J:I~1.> 

LeIte "ek ta f 631 - l?SO. 
Menezes P'mer.teJ - Pr'C-.,)luante. 
MUwo t:ampoo - UUN 
HertbruQo Vlelra - UUN 
JOOaphaf _\1annl1o - '2;J, 63) 

V;cP.· Presld.ent~ - UDN 
Danle. Kr1eger _ UUN. 
Vaga ao SennQI PUlf.(J FerreIra 
Eurtcf) Rezende 123 4 631 _ UON. 

'26 • 63, _ PTB 
N{)~uetrt\ dfl OatnD _ P1'B. 
sarros. OIHVIi.ho _ ?Ta. 
Mem de S. - E't. 
.\l1&ue~ Couto (23.4. ISS). _ PSP. 
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S} Ptojeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 

U.V1\-lEN'l'J\ PA.R~\ QllATRO o N"U-
1\o1EItO DE lU~Plt":St!:N'l ASTr+;E 
nos ESTADOS E 00 U!S'fltlTO 
Jo·ED'.I~RAL NO SEN.\OUJ. 

Ele!1a em 13 9 62 

Pror.rogaaa: 
- ate lô: 12 63 pejo ReQ'lerimento 

'l90~6a. aprovado em l~ 12 ü'.!: 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Argemlro ~. Flgueíre~o - PTB Y) Projeto de Emenda à Cons-
EurwD Rezende (23 4,63) - UDN' t't . - o 5 63 
Milton campos _ ODN I Ulçao (1. , 

Danjel K.rlege.r - tIDN (DISPÕE SOI!RE O UIPOSTO DE 
Josap.har MarU'lho - Sem Legenóa VtNDAiS E CONSI(..i~AÇÓtS 
Aloys.:o de Carvalho - PL.. -, Des1gnada ClJ'). 31 5 83 

. • Pl'orrogada até 15 12 61 pelO Re-
V) PrOjeto de En1enda a Cons· Querimento namero 1,154-63. aprD-

vado em 10 12 63 . tituição 119 2/63 
IDIiUlITO DE PROPRlEDADE\ 

_ ate lf> 12 64 pelo Requemnenw DeslgO:lClOS em 23 4 63 I 
MeUltJros Partidos 

Jeffer~ll a.e Agu1ar - PSfJ 
Ruy Carneiro - PSD 

148 .. 63 aprovado em 16 12 63. Pronoga{la: Lobào d,ii Silveira - PSD 
Complet.ada em 23 4 63, - ate lo l2 84 pelo ReQuerimenw Wflsun G\)m;-al\'~í: - pSU 

,Meneze& Plmentel - PSD 
Leite Ne'{) - PSO 
Amaurv Si!\I~ - P'l'B 

Membros _ partJ(k)S L151-63 apratrado em lO 12 63. 
Membros - PaTUaos 

Jefferson de Agmar - PSO JelferstJn ele A6'U1ar - t-l::3D 
Ruy Carneiro - PSD RuS Cu.I'OeH'o _ Presldente PSl,) Bezerra Neto - P'tH 

Junho de 1964 1445 

J03é Fellel.Do ~ PSD 
Wtlson Gonçalvet1 - PSO 
Bezerra Neto - PTB 
Edmundo Levi - PTB 
Argemifo Figue1redo - PTa 
Melo Brãga - P'TB 
Eunc-ç Rezende 123-.4 63\ - UDN 
AlOYS10 de Carvalho - UD.N I 
Afonso Arinos - UDN. 
Josaphat MarinhO - Relatçr 

Sem Legenda. 
AurelJo Vlanna - ?TE 
Júl:o Lf'jte - PR 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQU~~RITO 

Lobáo da Silveua - Re.ator Lobão ela SlJVe1la - PSO '" Vaga do senador 8'lmbertc CRIADAS DE A(:ORDO CO'" O 
AR'!' 53 OA CONSTITUIÇAO K 
O AR'., 149 A"'!'\F.A Il 00 nE
lili\'ll~NTO rNTEr~NO, 

P:'..lJ WI • .sun üulH;~..)"'es - P::5lJ 
W~~SOn Gonçalves (23 4 53J Menezes pnneotel _ PSD 

~'::LJ Henba.do V:eu-a - Vlce-prestden· 
Menezes P:mentel - PSU ",e - PEl) 
MtJ,toD Campos -UDN Amaury Silva _ PTB 
Herlbaldo Vl'?!ra - UlJ:'J Bezerra Neto _ P'l'B 
Josaphat Marinho - j:J3 ~ 53} ... '. \/bRa de Senador ptn·o Fer· 

ODN _ I ~eira - PTU 
Damel Kfleger - UDN Sllvest.re Pertcle.s _ PTB 
EWlCO Rezende - 123 4 63) - Vl~ Artur Vlrgllio _ P1'N 

ce-pre."olt1eme - UDN , EUrl(~O Rezende 123 '1 ~3J _ UDN 
." Vaga do Sen~dor Pmto Ferreira Milt.vn Campos _ ReJat<lr _ VD1\ 
(23 ;4 6al - P:-e.sldpnte - PT8 João AgnpIno _ UDN' . 

NogueIra d$'l Gama - p'ni JOMIohat Marinho _ Sem LegendA 
Barro~ Carvalho - E'Tli A~oY:sJ.o de Carva .. ho _ PL 
Mem de Sá - PL ' 
Júlio Le,lte t23 4. 63' - PR 

W) Projeto de Emenda à Cons-
T) Projeto de Emenda à Cons- tituição Ilq 3/63 

tituiç1lo n~ 7/62 1,0181'0.: SO"RE A ADUINISTRA 
" . ,. ÇAO 00 U1snUTO n:m:UAL ~ 

(Rt.\ ObA A EMENUA CO~Sl JTU~ 10'1"'\""111' DA "O"P"'T"''''''I'J '. 
~IO:\Al NU '" Ql!E lNSTIT("lJ o .. ' " ai ': lU. .. ~"'l'''' ~ 
~IS I EMA P.'\RLA~«;N'I .. \N lJE NU\ A fn A 00 SESADOJ. ~ 
(;.OVf;lU\O I!. O !\KI iH OA ( ()t\S· lJe.s!gnapa em 'l 5 63 
TITUIÇl\O FElUi:Rl\L. OE 18 lU. Prorrugada a'e 1:' 12 64 pelo Re· 
SETl':MBHO DE (946). qut.>rlment-c 1 15:.J.~6:i aprovado eIn lL 

Prorrogada. : 
- ate lil 12 63 pelo ReQ'JerimeDto 

'l91·6~, apro\'ado em p 12 6:!; 
- ate 15 I::' 6~ DelO aeQ1Jer.l.menu. 

1 149·63 aprvvada em lO 12 6:f.. 
CompJet.ada em 23 4 63. 

Membros _ partidos 
Jefferson de Agmar _ PoSO 
,Rul' Carneiro - pSp 
:Pe<1ro LudoV1CQ _ PSlJ 
Wilson Goncalves .23 4 83) 

PSD 
Benedito Valladarea - PSO 
Meneze~ Pimentel _ P8U 
lvl1;ton campos - UU~ 
Herl~a,d.o Vielra - Ul'>N 
Euneo Rezende .23 4 ti3, _ OON 
Dallle, Krleger _ UDN 
João Agnpmo '23" 63, _ UDN 
Amaury Silva 123 4 63. '- P'l'a 
No'=tueua da Gama _ PT8 
Barrm Carvalho _ PTB 
Mem de S. - Pl 
RatU GlUtJertl - PSP 

li) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 1763 . 

(TRAllAUfU Uf: MuuumES ti 
NORES li: fl-tAHIlLUO eM 
nUSl (UAS INSAI.l'U~li8). 

peslgnada em 23 4 63 

ME· 
IN· 

Prorrogada ate 15 12 64 pelO Re .. 
,querlmento 1 150~63 aprova.dQ em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros - panJdQs 

Jefterson de Ag'.llar - ~SO 
Ruy Carnelro - PSD 

. -LoDào da S1I vetra PSD 
Wilson Gonçalves - Rela'ot 

le dezembro àe 11:163, 

Membrus _,' Part1àos 

JeffersOn de AgUIar _ PSl) 
Ruy CarnelfQ - eso 
Lobâo da SUvelTa - PSO 
Wü .. "'OD Goncalve$ - PSD 
Mt'neze~ P~mentel - PSD 
Lelt-e N~to - P5D 
Amallr" SlI'Va - PTB 
Bezrrra. 'N~to - p'n~ 

" Vaga do Senaóm Plnto Ferrelrl' 
_ P'I'B 
" Vaga do S~.nador l!Id!Jardo ce 

t,a.lào 'VIce-Presidente, - PTB 
,,' Vaga do Senador Eduardo », 
'S.mar _ PTl:i 

Eunco R~7,t'nde - Prp' i: :lte 
Milton Campos - ODN 
Oan,e; K:-1P2f'r _ UDN 
AlovsiO de Carvalho - P'L 
.Josapha' MarUlho - Relator 

:~em Legenda ~ 

Xl Projeto de Emenda à Cons
tituição n? 4, 63 

(CONCEDe (:'!UNWADES AOS 
\:ERI':AUORF.S~ 

Designada em 20 5 83 

Prorrogaa-a até 15 12 64 De10 Re, 
~uerlment,.ç numero .1.153~63. aprova
do em 10 12 63. 

Membros _ partidos 
Jefferson de Ag1.ltar _ f'SD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da SilgelrA - PSD 
WilSOn GunçaJves - PSD 
Meneze~ PlmenteJ - PSD 
Leite Nbto - PSD 
Amau" StIva - PTB 
8pzerra Neto _ PTl::S 

\ 

~ede, - PTB 

Argem\ro de F1guelredo 
EUTleo R.ezende - UON 
Milton Campos _ UDN 
Daniel Kr!eget _ UDN 

PTB 

A.oys:o de Carvafho - pt 
Josaphat Marinho - Se: tnLl"genda 

Z) Projeto de Emenda à Cons
tituiÇão nq 6 163 

\ 
.INELEUUlILlUADEI 

Deslgnada em 2 10.63 

~rorroga.d.o até lõ 12 601 Delo "e~ 
querlmen~ numero 1,156-63. a.p~ \,Jva~ 
do em 10 12 6:1, 

1a ) Para apurar a aquisição, 
,pelo Govêrno Federal. _dDS 
acêrvos de concessionárias 
de serviços püblicos e a 
'importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional. 

Cria0 a -pela ReSOlução ndmero li. 
ele 190::1 aSSInada pelo Senhor NelrolJ 
M"cu!an e mais 28 Senhores Seoa;'"' 
dores ,apresentaoa em sa de mau de 
1963 •• 

Membros - ParUdoa 

JeffersoD tle Agu1ar - PSD 
Ruy Carne.lro - PSD 

Df'slgnada em 31 de maio de 1963 
.. - Prazo - 1:.'0 dias, ate :.!S de se

temorú de 1963 

Wtl,sun O<lnçalll e,s - PSD 
JO$e . fi'eHcl.Bno - PSlJ 
WaUredo Gurgel - fSD 
Argem1rc de FlguelTedo - PTB 
Bezerra Neto _ PTB 
Silve.!iLl'e, Per1cles - P'I'B-' 
Edmundo Levl - PTU 
Euricu Rezende - UDN 
Mílton Campos _ UDN 
AlO,VSjO de Carvalho - Ul)l\ 
Afonso Ari.nos _ OUN 
Josaphat MarInho - $em Legenda 
Raul GIuberU - PSP 
Jose Leite - PR 

2-1 Proieto de Emenda 
Constitvição n9 7/63 

à 

,TRANSVI<RF.NCIA PARA A RE
SERVA DO mUTAR DA A!"IV" 
QUE SI! CANDlDATAIl A UARUO I 
ELETIVU •. 

Deslgnada em 2 10 63 
Prorrog&d.a até )5. J~ 64 Slelo RI· 

quenmento Ql)mero 1,}:;6·83. IJ)rova· 
~o em 10 12 63 

Membros _ parttdos 
Jefferson Oe Aguiar - PS]) 
Ruy CarnelrQ _ PSD -
Wilson GonçalVes - PSD 
JOié Feliclano _ PSD 

'Walfre<lo Qurgel - ('5D 
Argemtro de FigUeiredO _ PTB 
Bezel'Ta Ne'o _ PTB 
SÜ"l'estre E'értcle.s - PTB 
Edmundo Levt - PTB 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Campos - UDN 

Prorrogada: 
- Por mais 12Q dias, em virtude 

da aprovação do RequerImento nO .. 
mero 656-63 do Senhor Senador JoãO 
AgrlplnO, n~ sessão de 18 de se em .. 
bro de 1963 '21. nOrai), 

- DO! meis !.m ano em virt'tde CÜ\ 
aprovaçâo do Requerimento nú;nl>-rQ 
t 173·63. õo Se:-;'or ~jenador Leile 
Neto. na se.~.são de 12 de dezembro 
de 1963, 

Membros - Partidos 
JetrerSUD de Aguiar _ f'SD 
Le!te Neto tPresIdent.e) - PSO 
NelSOn Macula0 - P'rB . 
João ~gr1plno 'Relat<lr, - UON 
JosaDhat Mar1nho - Sem Legt'u'da 

Para a~ura, fatos aponta
dós da tribuna do SenadO 
e outros. relacionados cóm 
irregula).idades grave$ e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

Cr1a.da Dela Resolução nOmer!' 32 
de 1963, asslnad,:t "elo senhur Jet· 
rerson de AgUIar e mau 33 Senho"e.s 
Senadore! ,apresl:'n'8da oa sessão dt 
ao de outubro de J963 •• 

Pr.szo - ate o (1m da sessto Je-gta ... 
,attva de 1963, 

Prorrogação por 90 diAs IAt,e 15 de 
março de 1964 1 em vlrtude do Re ... 
querfment,(· numerO 1 lfi3 6:{ 10 ~e
nhor Senador W:J.c:nn Gonç;t '-'''. 
aprovado na sessào de 10 de dezem
bro de 1963 121 30) 

DesIgnação em 6 de dezembrQ di 
1963 

Legenda Membro.s fi 1I - ParUPo~ 
I Jeffersun de A~UHll -", 1"'50 

LeIte, Nero _ PSD 

Aloysro de Carvalho - PL 
Afonso Arinos _ U.DN 
Josaphaf Marinho - Sem 
Júlto Leite _ PR 

Z-2 Projeto de Emenda 
Constituição n? 8/63 

At'1lI<., Fomana - PSD 
'V Wil1'on GonçalveS '- p~eSl{1eo(e -
I P,sD 

Artur Virgílio - P'l'H 
Bezerra N eco 8 II 6:i - V1.Ce P,e-

PSD 
Menezes pimentel - PSD 
Leite Neto _ ~SD. 
Amaury Silva _ l?TB 

. " Vaga do Senador Pinto _ I'TB . Ferreiro (AUTONOMIA DOS MUN(JtPIOS, ,,~dente ..! PTB 
M!l1o Braga _ P'I'S 
João Agripino - UDN 
Daniel Krieger - OUN 

, BezerrA Neto - Vice .. ,Pre.sJdente,_ 
PTB 

,Vaga do Senador Pinto Ferre1r. _ PTB 

a,uvestre per1cle.s _ ~ 

\ 

Silvestre Pér!cles _ PTB, 
Ad81berto SeDa _ PTB 
Eurico Rezende (23,t 63)' _ UDN 
Milton Campos - UDN . ' 
João Agriplno _ UDN ~,;'1>' ' 
Aloysio de carvalho _ pt; 'i!j.--r 

Josaph.\ Marlnho - Sem r.egenda 
\ 

eslgnad,! em 22 10 63 ' 
Prorrogada ate 15 12 64 pelO Re· 

querjmento aCzmero 1.157·63. a.prova· 
do em lO 12 63. 

Membros - Partt~OfI 
Jefferson de Aguta.r- - liSO 
Ruy carneiro - PSD 

Eurico Rezpnde (23 4 63) _ UDlf 
Aurplio Vianna - PSB 
Secre'.áflO' At1xiJ!ar Le~!'i!au,~ 

Plr-9, J Ney passas- Dant.aa 
LobiIQ da Suvelra - pSD 
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ANO XIX - N6 98 CAI'ITAL nmERAL, QUAR1:A-FEIRA, S DE JUNHO DE 199' 
-,. 

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO LEGISLATIVA ORD 1l\lÁ!UA, DA 5< L~GISLAnnL~ 

ATA DA ",,~ SESSíí.Q ErA 2· titulda pela Resolução n' 32, de 1963, Me,-""e, ainda, re~iswo especial "I"ubm,tidas ao pehlrinho da o1""lão 
1\ ~~ .' H (Q.ue mvest1ga ll"l"egulundaa.::s no De_ COOp:::2.Ç'\O d :::ptmsad.a. Ó. Comu:,s.w pUb!ka h:d~calI:t.a,a:.l. 

OE JUt~HO DE 1964 part-Ul1l:nto dos Oo1':e10::; e Telé:,ra ... p~~o~ !unc:cn:h'io::; JC;ie l'mto C~U'n:Jl.. N,~D vemcs pCr que rl2Sc{]nh('c~r o 
_ .. ~ R GILBERTO fC37 venho trJ.z~r ao coahcci~l.ento de tO L~C:2rda e Jo.:;e N~y P.;;-:;os D~n- papel p~oneiro e ÜE'cí,i\'o u-a.s: cni.1' e .. 

t"RESIDLNt:!à DO S '. VOSS3. EXcelênc:a. c da Casa, o re-ul. tnl> QU~, n:l qu~l:da::.:e de As.se,.;~or e :;:Q~ C'Jr...ce:-;.o,lon';;,ót.s de t?r':íç'o..! d: '-:!-
l\lARINlIO I tado des trubalhos da refel'ldn, Co-- 8ccre .... ~r1C> da COffi!o:;sâo, descm'olvl:'~ lriciCbde de c'1J!'tais e.::~roa~p,ira~ n'·, 

As 14 hor,as e SO minutos mis.são, r:>lllzada na Cidade da .Ivo ram grande ~ttv:dad~ nD cUmprL'11.m ol'hnórdios de nC$S? ... md:1t'ii',~,::a .. 
acham~se presentes os Srs. Bena .. , de J2.nei'.·o, p:ma onde se deslc~o:.l to das mi.<;só';:!s a el:!S .... ,tr:ouldê:s, pr!n- ção. 
<larcs: confç:.'lne C01Uullicaçâ.o E\ V. Ex'(\ da .. crp:\ln;ente l19. ~rt,e rdcren,te Zl. p::'e- Nr.que1es anos do dê~n~rt[l.r d~. "U:L1l\ 

, tado de 24 de abril do corrente fl.;).o, püraç8.o c;a ,phUta UO~~ trabalhos, l'l.S'to ccnCeiên-cl$ 1);1tion21 n(, tinl\-:l o Co .. 
Adalberto Senn, A Comissão realizou 20 (vinte) 1'f!U~ Qtte. o~ or:~lO"), r~:nctl ... "S tom bastn~~ ,'3rno cmpl'N8rit..3 b!':l'>ilc~I'oS C~ '-, m ... 
GOldw'!\sscr t'antos niões, sendo 10 (dez) matutinas e 10 t,e Q11.ccc-Cenc!n,.. às t~3~,Jmtmhas. a... peti'!ncla e eomi1nóes J:lra Se 12.I. ~3! 
Jose Oulon1:1rd. (dez) vespertinas,. sendo ouvid3S 2".'. as" "Vcspel'c-s d?- ~l1!>tal~ça() dç-s t.rab,'-Inos emore8-nrlim~íllos de in!ra-.:':'.!a .. 
Edmundo L~Y\', (v:nte e du:lS) testenmn:1~s, 11 saber: n'"'S da C"l1ll""'-l.O nao hn'·l r1m s do· d 
Ca.ttcte- Pinh2'\l'o. .- " ... (1'" ~'. "':' :- I ',,".~ ~ I ttU'1t que por .sun ccmplexi 3.d~ e t:ltel 

Aquilles DiH Gemes - JOrllali.S'!"a r!e~ enLe",ue.:::, acs d .. stll1at.M.o.'S lJ.;l<,~ Qpr_ caplt'a.l1zaçàO requeriam tt~ntca e r 
:mugênio Barres, tio FernanÜe3. - Coronel Gust.::'.vo ~'e81Os, d" c< ~ ~_ ... " d '.J, .01 'C:lrsos dos paices da ci"tlizaçfio a(aJ.n~ 
Jon.qu:m Parente. Bor~o _ Deputada $inval SampllO 3.~ n" ..;':."st> .... S, em;::/ a ma.o ue tada 
Slgefredo Pacheco. _, Dsputado Lima. Telxrjra ~ D.:::PU. 1964, - Senador Wilson Gonçalt:eS~ IgÚ'bncnte, retonhecemos o t::'l'CJ 
Menezes Pimentel~ tado Ad<.\l:;-isa Nel'y - Rngo de Aguiar Pres!dt:nte da CP!. educac!onal que e..~9..3 emprlLas tl\ e .. 
W21wn Go.."1ç·:;lves. ti:t CC.3.ta .Pinto - S~1:1vador T6.vora - tU-Ja.túrio 1'i11:11 da Comí'3.são ParIa • .r.9.m no cenártt) técnico ... ocen~~:::o 
DlX·HUit Uo;:;ado. Tenente Corollel Carlos Filgueiras - mentar de lnr'uerito. crlad'J.. pela ne- bras~lelro. 
Ruv cameHO, 'I'rl.rgmo Mac;el _ Pedro Dória _ '<I 

s.al'vjano Leite. Loun,nco Ferreira Bastos _ Robert::> sDlução DI? 11. de lOG3, 'P lrll avp.ri~,:üar Entretanto. de1i·emos prDC!~1nÜt c:-::m 
Argemiro de Figueíredo. 'I'ha:'l=--; Filho _ Jo.:::c Alves dos San~ a aqUIsição, p~10 Go\é;:n() Pedem1, .Igual clareza, que estes e outros ser .. 
Pêt',"oa de Queiroz. tos _ ·,7ose Tristúo Fernandes _ José dOS ncerYOS (l.e conccasiolló:!'ias de ser- viçoS a nós prest!!dcs fotil.'ll. tn ':.:a 
Ern:.lrto de Moraes, Mag~lhãcs da Cunha _ Walcer Nebe ~iÇD3 públicos c importação de cha .. (;;oca, pagos e muito bem p.bgos. V5.Q 
Leite Neto. _ .s::bino Trecolli _ Humb2rto Ole- pas de a.ço para u. Companh!.a Side- I;;l.bemos e provà.velmente p.ul1ca ::'0. .. 
Alo:jI~lO de Carvalho. g~l'io Dantas _ Anibal Maia PerE'iro túrgica N~t:ional. c·omo se segue; t::eremas a rentabilidade das gr~, ;::..zs 
Je~o.phnt Marmho. e mais os S~nhores Luiz Coluc-ci e emprêeas eonccssionárias uM pl·ime1 .. 
:f\n""uel CO'!.lto. Coro!)l'l Gmtavo Nilo Romero B~n- ros décRd~.'5 ,dêste século; cp: r: IS. 
Aurélio Vianna. deira de ~J:el0, cujos depo:mcn,:o;; COfyl)SSÃO PARLAri1ElJTAR quando CO.:'11'rcn~.amos as iz..r.r:'s te 
G:lbêrt') ~1arinho. p;:"{~::nchel'am, respectjvttm€nte, OS tra~ DE HJQUÊ;~ITO ·então, d:ov:damente re!:.Justa'iu-:., c:::.1 
Benedic.to. VsHudares. balhos de duas e tres reulllõ2:;, Os as que hoj~ p:,(v:tlcCCU1, iene.,: ao 
Ftlinto Müller, t.!'ab!ilhos destlnt!.dcs a tcnu:.d.a dcs ntr8C!..L'ç.:O N° 11. DE l~GS o5t~nt~çJ.o de um peri()ôo d~ :(<.:.·~.;to. 
Bezetra Neto, d::po:mentos mcnclOnad'J$ duraram, Rriat-cr: Jo:~o N;r·p1Uo: Ocorr~-nos. fI~or.a, n.. im:p-l'c,s<::5ü ni .. 
Nel;:On l\1ac~T·:1n. 1.Y)rexima(,3.men' .. e, 'i0 (setenta) horn.s. RELJ\rÓarO N9 1 (c, P, I.) tida c,:ue úS n~sos pro.blemt.s dz h .Je, 
lr!ncu BO~l1n::'lst:n. Forem anexados ac::; autro 929 wo- no setor da. ['n~:3ia cléJ:l'lc2, Ci.·~: ~m 
Antônio CarlG" veczntos e vinte c nove documento'; :E.~ta CC:11i~::,ã, F'-l':':,llU;;ntar de lu .. a l.;nor.lnC!a e a 1n~('nuidJJ.d;) li::::,:,;; .. 
AtiUo pontal:,). lOtam cxp('didcs 9 (nove) oficios e n quént~ foi. ccn·;'...h"u~da pela R..::..;oluÇ'2.11 1coS que lle:;ocinram pelo IÍ:-'::!·· 1 a n. ... 
Damel Krleg~r, (dez) ccmtm:'ooções dive:sas, 219 11-63 para "averi:;ü~r, no p~::zo d<:' troduçâo dos serviços públko~ d.~ l"~e .. 
Mero de Sá, (29). Os peT1to.s, do ~l1nl.5ttrio ela E'a~ 12~ dia~, .. s~?l'e u ~aq.u~icu~, P.!l? ,.qo-' t";rlclCÜl.Oe. 

O SR, p;tESrDENTE zcnrta colocadc- :>. d"po '1"- Q ..l ... Co vêrno 1 "de.UI. ac"f'lo .. Q. ... con"c.ss.o- A indefuJiç'o de autorlooA,' f', '"" 
' " ~';:;' i:!o •• s..,..a \.Wo ~ náru\' d servicor.'{ públicos imrmr _ U"'~I_" 

miss&o p.1Yt à1:~~nhor Presldc:ntl: _' se:. ~ ... " e ~J ~ Üz.adore, a. cah1pleXHi~dc e D d <::0 .. (GIHJ-ti.l:.to Ma:lnho) _ A lista. dt' 
p:-esent::fl, -g~O_ .cc:Ilparecimcnto 1c 
29 Srs. Senadores,"lJavendo numcl':) 
le!!:aI, deelaro aberta a. se3sãO. 

Vili ser Uda a ata. 
o sr. 2" E,9c'retário procepe à 

leitura da ata d!;l sessão ru"Jt.er.io!', 
Que é aprovada sem debntes. 

O Sr. 19 Secl'etário lê '() se
guinte 

EXPF.D1EN1:'E 

d h, -b'l-a f 0- ~ m'''"''do t!r:S{) de chap3.s de .... !V~ nhp-Chne'lto d • In ,-a n _pu • l', " ~.pro.., ,.... S V- de e)ii'l1l.;U9.r sU' 5Lancla.l '.Idos~ - ~ ... u ~ .e . um .ven!l:->;) f2': I 'te; 
e reC~berRm suas ttlretas"'--às- acôi.'do. . ~m ... "";) 0.;, - Q. clIma de Slgllo e mlstét .. o cu:' r;.>r ... 
com os queSitos formulados pela -Co:..,. !:>lCl' .. ~~ de Dl.~~"" <!cp'1.mCll,Os.~ atf'~~~ .00"& fLOrrel'açnp deL.?...5 eJi1p!'(;·'::'" <,' O 
mi.~sao. . • ~ Z'ltlo" ... OOTe ~i ~~~" ta~ da C'O~r',,·a py~: a~rftso cultuml e, s!)bn~,;u,Uo~ t:t''', ':ó'" 

Graças a cr..cp.eraçao e boa 'vontade G~~~, n",ow ~rM I ... lfO d ,s em:pr]': ,,$ co n ~ICO do melO nnc1.:m!lJ. tt~a.o CC11:-v' "ia. 
dos SenhOtcs S2nado!ES João A'];l'ipi~ i;€'~i'{'r;, .• 1...0; de S:-11l"1ÇQ p~bi l~" co; para que e~:;,a atl~'!dl1je. qu.e- ho;·, "',a. 
no, Relator-substituto, ro.1elo Braga, tro.a,~"s pelo Gr~tPIO Am r.,c .. no ,. d temos tão ftcil de ent;rlder. t,;~"-.e 
Vic€.'~P.re~j(1ente. J::;ffer::on de A3uiar, Amencar:, an1 ~~ (! g~ Pow~r In",." efda e h.1'vidn como 1ll1~ minD dz !JUrO 
Júlio Leite. Atnio Fontana, Leite Em nc~sa,po'Slt:;f!O "L Fcl:.ltor. C's~"'~ e pOI'OMSe de pe~adê:..):;'~ I!Gn~''''l1 .. 
Neto, Daniel KrieJer e Qscat' P(lSs{)S n..os ft !lpreclal;:~âo dos f!'l.tos e a emls .. cia dos brasileiros que. nco!'d:'lvam 
os trabalhos desenrolaram-se a con~ ~ao de t'.o~ceho':.. ~entoo.. Preten~3" para. as lutn's da nuancipação eccnÓ .. 
tento \enrla sido inte'l'l'al111ente ,Ctml~ mns aSSUfi,r pJ,I<,'n'J de mdeprnden~ in~t:o.<'oc131 do Brasll 

OflcIO. õe 29 de maio. do et". S~ .. pr1dl),' I), ta"et~ a que ~e~ dL"'pôs a Co .. -cta. total à mU!':r!"m d?s in~er('!sscs e " ~ . 
nador WHson Gonçalves, Presidente tui ~ao . . preconceH.os objetivandO O atr:ndlmen· E a evn!\lç·\O ineXOl'éh'e1 da blstéda. 
(la. Comjssfio. Pq:-'.lmentar de InÇ!ué- s.s • ,t-3- dos sup3riofe$ mt?rê5s::s do- pais e prO"1lQcll !íôn!cs-mcnte uma 1m ;., ~ã() 
rlt.O', criada peh Resoluçl\o nO 32, dei E' de rez.5nltar A aten{:tto e a. soU .. ElO3 reclamos de uma COIDc15ncla "01- dns po.siç'õ.e'l relativas:· p:'Dcu::nn, 
\963, nos segu1tites têrmos: cltude da Dll'etOl'a do Quadro Anexo, tada- a longos Rno;; pn-rn a vi<1a pú· hoje, as COllce.s:;1-cnarias con','er.";· () 

Em1o. SC11hor presldente do r:",_ senllora Mana Coelho, bem 001110 a bllca, Ndn no-!! nme-dronta sItuar os Govérno brasIleiro do bom n~·~ócio 
nat!o Federal: >:l~ p:Ieãl{~ação do funcionalISmo daquela fato" que contl'arlam, Q. orientação qUe éste faz em comprari-lhes A'> pro-

! CtMll. especialmente Q Taquigrafia., do Govêrno. nem t.ampouco nos {l.CO- pl'iedades e verificam estial'e-m as au
Na quaJ41ade de PresIdente da Co~ I que lnuHo contribuirrun para O êxito "at'da re-conhet'er direitos legitimos c toridac.es suspeitas dessa. a·firrn-:1tiva.. 

IIlLsl!ão Parl!l;lllentar de Inquérl!<>, lUIl- <1os tr:tll~Jh03 da ComissM_ " respeitar wntoo de vista de emprl!,sa,s I talvez, os alunos tenham aproveita"" 
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as lições dos mestres; te:lvez. tenha 

!lido sÜIlple..s obra do destino, mas o 
tato ê que, se repete maIs uml1· vez 
e. história bíblica dM vacas gorcl.as e 
tias VRcilS f1agra.s, 

Por outro lado, o atraso cultural e 
trr::no1óg:cü que, nos idos üe 1 no a 
1920, criava o comtrangímento }>si
cdógjco das autoridades go,rerllarnen~ 
t(l.~! e as fazia aceitar, sem compreen
d.el'. prcc?Ssos e critérios financeiros 
Pr(.1pl'1QS dos ambientes adiantadOs, 
fa<\ COm ~'lle hoje a reação de humil
deS e complacência se fu.-an.sfol'nle 
t:ll~la recusa linünar. não s6 pelas 
a uoc.:'idacle.s: como já. também pela 
Cpl~,âo públim, de tUdo aqUilo Que 
lJiia pe!'-cêbe-. 

.Mal$ ainda, COn1 o desenvoWlmento 
tia consc!ência nacional, nenhum. 33-
tunlo tem, hoje, em dia, possibilida
th.' de conclusão ~em p0rt11enorlzactas 
f:xpllcações ao Dúblico e amplo de· 

- batel. 

M\lito ao cont.ráriO, como 'bem evI
t1encia jUstamente o caso em pauta, 
(lS o.í~untos qUe se iníciam nos gaói~ 
heM terminam nas praças publicas 
e núS debate:; a·berros e nestes tribu· 
naiS .populares ~rão finalmente JUl
gadOS: e decididos. 

OO~iste assiln, a nosso ver. êrro 
psicológico dos lllais elementares a. 
tentat.ive.. de contluzh' um assunto com 
a potencialidade demagóg~ca do que 
esta.l1l;o:i tratando, em' nível de gabi
nete, . atraindo por .sua reclusão, as 
atençÕes daqueles que se consl4el'am 
5entmelas do s interêsses nac1onats. 
?erat4,e êstes e a. opintão públic,\\.. 
mais ).mporta o exame das possibiU
àades de ação excusa e oontrána aos 
i11terê$es nadonaiS do que a efetiva 
.exiStêDcia. de mácu1$,. desonestidade 
(lU real inconveniência. para o 'Pais, 

Ao observador da reaUdMe na.eio-
1'lal. n40 escapa a importância d.êstes 
flrgumantos para 60 oonduçao de ne .. 
góc10s do vult.o do que fCi prOpOsto 
pele. AMFORP, 

t A sinrples existência de uma faceta 
desconl)edda numa operação ,finan
ceira tão. complexa e- envolvendo va ... 
lores deva.dos ê o bastante para um 
p1'1é~ ju1~alUento face ao estado de 
espil'ito, vigente no pais. 

E ne4tas considerações não devem 
:;er rnetJ.o~rezadas aS' pOSições ideo
lõgica.s e as radít::alizações de a.titudes 
Que vêm carocterizando o momento 
B-tua.l. 

A evidência do <ltI.!! dW;emos acima 
está demonstrada nos depoimentos 
tomadoS: ninguém. OUSOu aEstunlr 
.a,ualque:li I"eSponsabilidelde e, muito 
menos, qualquer paternidade por 
para Un1~ aquisição óe empl'ês:\s de 
cletricidâôe isQl-ndss umM das outra.s 
por centhr.·?'s de kl1l, A"P~S uma, ao 
CâL paulista de Fôrça e LUZ, ','epte
.senta o Que Se poderia chílmar uma 
>€mpl'êsa.,tipíca de serviços públicos de 
uma cel't.:,\ região_ Ademais, essas em
prê~as áfertadas já estão em 5'4"
ma'o.' parte integradas em Têdes l'e 4 

giOlJais ue propriedade de Ol'gl:ll)1.za
Cões ccntroladas pela. união Cu })e;k.s 
EstadoS. , como, então, integl'a.r est<l3 
unidadez operativas a fim de usufrlttt 
das vantitgel1s reCOnhecidas pelos téc .. · 
nicos: no" Mf:unto?, :Qomo ignorai os 
'Vínculos 1i.sicos ~e·· jà indissolúvei,s Que 
unem esttLs emprêSas a.o.s <>l'gt\n\smos 
do.:; Estados respectivos? Como Õ:6~ 
social' J;sEflo Horizonte do sistema 1$.'3 
CEMJG paTa.' um-lo ao Vitória ou ~i
terói? 

Pelo '\listo, a única,. mtegração re0.1~ 
mente Por fazer será a da eia. pGu~ 
lista de, Fôrça e l.uz1 não pela. inte,o 

«ração prôprjamente dita, _mais pelQ 
que repre.senta a sua. usina de relxo
to em tê~mOs de produção a.dicional 
barat.a mediante instalação de r.OvaS 
lnáquinfls,· - <~ 

DI.~~IO DO CÓNGRESSO NACIONAL (Seção 11) 
---=-- -

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

OI~ttTOA, G!IIR .... L 

AL-EERIQ DE BRITO FEREIRA 

CtUlf"a DO GEFlVIç.C 00 PUDLtC'AÇOt;:d 

MURIL-O FERREIRA AL- VES 
CHe: .. E D .... s~ç.t.o DU RGOAç.Ae 

FLORiANO GUIMARÀ~S 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL. 
SEç.ÃO" 

lmproBfio oa. of iciotlo do Oeç,e.rtamon1o Of Im~re.nSa NQclofl8J 

BRASíl.1A 

ASSINATURAI 

E\EPARTIÇ/iES E PARTICULARES FUNClONARIOS 

Ca~l~al o Inter!or Capital • Interior 

Semestre ••.• fO,. o.... Cr$ 5Q,Ol) Semltstflt ....... ...... Cr$ 39,GII 

Junho da 1964 
----_..-:::....,..~ 

exame de alternativas, a nós OcOrr~ 
que mais algumas me:cciam sel' exa .. 
mint1.das antes de el1~frenW.r o !lt'ob13-
ma maior da SOlUÇa0 pela comnra, 
E a nós ocorre menclonar O fato pOl'· 
que não nos crmvencemf,s QUe se d;s
cu te um 03,80 de tese, 

Julg-amos, ao contrário, estar c~n
trontando uma situação ,t>J. fat-o em. 

l
oque empresas já 'idOsf!.5 e de baiKu. 
lucratividade estão tendo tl'ansac On9.
da-s na oJ)Qrtunidade de um jnter~.s~ 
po1ítico, .Não conseguimos afasta,: de 

J nOSSas cogítações as incômodas cotE
. ções da. bolsa para Cs papéis em ne
gQci.Qção. 

Dir-se-ã, que êst"eS papéis es.tão ('11""' 

fr~Quec;6Qs ou o fotam pela dt:HbC' .. 
rada atuação do GovêTno, Que c..:y'" 
ceou ao rentabilidade dessas emj)resas . 
impE!dindo-as de se apresentarem ~ 
venda melhor amparadas. Entretanto. 
c.Jr~t;ideração de explicações juríJiC.l:i 
p~ut. fatos ecOuômicos, longe de me" 
Ihm'ar a. posição da vendedo:,a <t eD'! 
fraquece, pois dá ênfase a6 desclJm .. 
primsnto das obrigaçóes de con.c':::s
S:onárifl.. pública. . ..... "'"- ~ ........ . 96.00 AM ~ ...•.......•... Cr~ 76,00 D:sEemos que e enfraqueCem pois O 

,seu oponente na tJ;;'(\nsação ou ;se ã 
, .--., .... urna emprêsa do tipo €odedade mista Ederior Exterior 

Ano <10:"' • .,............... Ct3· 13&,00 Ano .......... "" ............. ~ tr3 10800 estadual. que uRda tem a ver
t 

(:;,)~ a. 
, política da Un!ão, qlle a ela- 3Jllw::m 

----------------'~--------------- faz sOfrer e. assim, não poderá cCm
- Excetuadas as para ,QJnterior, que serão sempr6 anuais, ou 

asslnatUl'as poder~e-ãQ tODlar, etn qualquer época, por seis meses 
ou um ano~ 

_ A fim de possibHitar a remessa do valores acompanhados de 
esclarecimentos Q.uanto ~ sua 8pJicaqão, 8oUciUlDoa d6em prefer~ncia 
ti remessa por meio de c.hequQ oa vale pOstal, emitidas a favor do 
T<{'Qureiro lio Departamento de Imprensa fhclonal. 

- O. suplementes t. edições d., órgão. oficl.ls (}Orlo fornecidos 
.oa assinant •• somente mediante .o1!cltação, 

- O e\1sto do número alr.".do Berã aorescido 40 Cr$ MO o, por 
exerclelo decorrido, cobrar.se-io mala Cr$ 0.50 .. 

'Pem:aY a hlta jmptÜgd,g. à dite. União, 
Ou o oponente na transaçáo ~erá li 
pró'Pl'ia Uluão que _ sin1ultâneamen~e 
deverá al-VOl'ar-se em juiz de })r6pr!R , 
caUSa e conden::lr~~e e confess<;\r Q 

êrro e cOmpen.sá~10. Qualquer des!as 
alternativas, independente de oons~· 
del'Gções lógicas ou emocionais, se nOs 
afigura d:fieillmo Óe consumar-se na 
prática. 

Por tais razões e dentro da inde
pendência a que nos propusen1QS, en
tendemos que .. o preço da aquiSlçà1l ua 
base em que foi diScutIdo de\'e te;..' 
têrmo o valor das aÇões e náo o do 
patrim.ônio doEIS emprêsas, ' 

outro aspecto de simplificação que nosso ver, motivo suficiente para um Neste pont-o do noE'SQ relato, toca. ... 
. "d· ·t' mos no- que nos parece .ser o tMp~ctO 

nOs parece preocupante é a. liminar acurado estu\o 1.10 ,j..'ipotl WO gcvé1'- mais sétio de tôda !l questão: a de. 
de competência da ELE'I'ROSRAS namental a .':oer tUSado para! 'l'ec~'oe:r c'são ul1ilatcl'lll do Poder E.."(~Ct1t!vo 
Para adminiStrar o complexo de em ... ns emprêsfls ofer adas e ser a e"ll..l.!l.o b 1 ' ü de resolver sózinho e l'àpidanJente prê.!.as a serem adquiridas, Não crc- pretender o eSL!l. e ecmH~1')to e :.nu que:,ião altamente s'Cn!..;biliz,:lnte de 
m06, em têrmos práticos. na. jJOGsibi· f.ato consumado Jlilr{l. poste!~Q.l" acO-
lidade da uma preservação inte:;r.a.l do modo.ção à. l"ealidade. âmbito público, 

dispositivo de administro.ção e1Cisten~ OUtro elemento de preocupação é a Acreditamo~ não ialal' em têrmos 
te nO Grupo AMFORP. questão do rEgime fiscal e jUl'ld~co politicos mas excttlZil/amente exte!'nar 

Nátl "lemOs, per outro la.do, Ilstaf!" eSIlecial que seria. estabelecwo para a o que o nos€o bom-senso nos uiz !W 
na. ELETROBRáS capaz de '\Esumlr AMFORP, mediante n iseI1çáo ti') hll- mencionar qUe um assunto desta na
a adminisúra.ção integral de empresas pósto de renda, o pagam~nto em New tu;-eza. deveria ter nlerecido 9 &."iJre .. 
hOje em dta nuus vmculadas o.os in- York e o estabeleCImento le fõro na- ciacão do Poder LegiSlativo, que. llla!s 
tel'êSses dos Estados :respectivos, que Quela cidade para as questões ,,,,.l~h- pút<l <ia o1)inl.ãD pública, nOderHl 
subordlnadas a uma. programaç10 VM à, transacáo_ EstabelecIdas €hâs 'Proporcionar~ ao .. nec~ãria co~~erture 
centralizada e racional. prerrogativas e consumada esta. tran- paJ:a a sua Mtlsfatóna conclu"ao 

Resta.ria., ôbviamente, -:1 alternat!"a ss.ção (f!:I!l que um maU negócio se!'á. Tanto RS.3im Que \) assunto nlWCir!o 
d ' . - t - , pren-ogativas e consumâd~ esta rp.h- nQs n0.binetes do ExecutiVO e evOlUi· 

de elegar aIS orgamzaçoes es a~U:ilS transformado num bom ,1l?Vesti?l~n~ d,Q e~t l'egim~ de eegrega.ção, nqul cS" 
julgada.s com1Jetentes os encargos de to). duvidamos que ? ~s.plntQ p'.lbl~co tA nesta CaBa por ela avocado, não 

at.:sünna-çã.o do espôl.'o de: A..;."\aFORP. dos dem'J,is empl'esar!:os de se~'TI;;O pa,ra sa~isfaze; uma vaidade mas em 
Ne.ste ca.so, como se sltuaJ"laItl a. ELE- concedido vá ao ponto de cano Io:-m, ",1'- deco,.,.e'n'c.,· o da reação da cp~nlão pú-TROBRAS e o Govêrl1o da UníãO no t • , - t se em premauecer na.s a ua,1S ,(nQl- \...1"ca E êste fato oCO::l'e nao apenas 
esquema? COmo as empl'eSl'ts .e~ a- ções, vendo C) trntarnelloo dlspemado nU 1 B·l.O"·'1 COl110 bem o dernOl1Stl'a o 
duaiS atenderiam aos encargos 11- h i d 'f () C".L> 

l1anceirQ6 dent:o da legislação vi- a9 ~eu a.nt,gQ co~pa~ e ro, e 11J el' .. recente desenvolvimento na Argewj .. 
~ .., turuo~ Como ent.ao impedir que tô- <! stã do contratos de Pe-

gente? C-omo estas em~:'e.s~ e-!m- das ()..tj dernaLs emprésas cQncess\oo.Á- na .<3. que {) 'S 
duais, &.lg~as delas p~ospelas. p~~ rias venham solicItar, pGJ.' eqmdade, ~.r~~eo, ~ . -' .Muito aO ccntrã.-
deriftm explIcar ou BcezUir a hqUl- taJ. • t? O d ~t-er' CU ldeni's ou t .. HetWS, 

, I!.{) d aAÁes de. 'CrS 200· ao mas tra\.>amen ?, ,n e.--Q ~ o .- l'io o ~xame dos depoimento.§.._!:evel:.\ . 
SIÇ(l ~e ... ~"" _. - - , nlte-iro nec~árl~agorG nRO maIS ' , - d tod~depoentes 
atua!menfe cotadas ent1"~ Cr$ ,W,OO e para. a. parW1lrianceil'9. mae tão só~ a pI~cu1?açQ..o e Ufuridade a ques-
Oi'S 20,00 por preça mUlto acuna do ~ ara sinal? Isto sem falar ~e m~IElzaT~1frn:U ,rI e n _ 
par? COmo seriam eI.!fren.tados OS pro .. _: con8'0~ér~a jUl'ídicQ. Que fatal. t,ãtl"de ;restr\n;l1' sua

t 
.reira de ~tuaçtao 

belntas de integraçao dlante da d.i~ _ tab 'd "'~b _ e de 1v1'ansfenf a ~ce 0<;, 05 an e
vetsidade política e admin1st;ratzva p~~~~/~ed~ ~xecJtfS~ ~~~ r:O~c~i~o cedentes e as ~oncl~l}es àos\ ff1

d
WS

d
· 

apl'esentada. pelas nUnlel'OSas emprêg. ,a,. ti Comtn'eenden ,_ esta atHu e os 
sas governamentais jã existen';es? \ óeAsta:mp:~~og~o V~rupo AMFORP dignos del?~e~tes pai .. bem. sabemos 
Vale acentuar qU€ o veJor de um pa- v"m .aufe~indo lucro anual da. ordem como é dlfrcll S.er h.on.esto e poder, 
trimônio de sociedade Rnônuna se : 3 5Cf Pl'etel.1de~<:e pagal'~lhe iiJ- .simultâneamente, ser t:do como tal: 
mede pela cotação do _valor de suas r~ de'°6' 5% em dól'âr sôb'~e o vr.lor ainda znals. tr~tand0-t;e com_o 110 caso 
açõeS. O valor das açoes representa d d'vidà. resultante da o.quls.1 .... ãO o vel't~nte. de uo:. ne9"0cio nuo apena~q, 

o dO' patl'imôn:o em função, da reu· $ ~.1J esenta o dôbi'o do lucro q\.le ceU1plexo mas, tarubem, bastant,e ,con. 
tabn~dade. O preço discutIdo })Q!a ?~e l~O r OS encal''''OO: de o.dnlln~;!'o.. tl-cv~r~o, Nos, est.udos, relato~':os.e 
a.quit.llção do acervo àa AMFORP nnO ã U' n1., depOImentos nota-se .a consClenCla' 
teve em conta.. o valor de suas' ações, ç o. voltada. para0 um problema essenci-aJ· 
Ao contrã:rio, repl'esenta dezenas de No que pese as declarações do naS- ment.e político: conveniênci.a. da ma .. 
vezes mais que O valo! daqu~\M. Es- tl'e enrb9.ixador ftoberto Caml.)OS em \ nutenção de boas. relaçôe,c; entre o 
tas e outras pel'guntas COIlBtituem, a' seu esclarec:do depoimento, quanto g.{) 'Brasil e os E,stados unidos pera pos.. 
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'sibiliwr a continuação da a·juda que ma" col~a.. Entretanto, a. Eletrobrâs él Concluindo êst'e relato, que nenhu- projeto de lei que assegJra aos saI'f.Jca.
'vimes recebendo da grande democro.-' uma err:.prêsa. concessionária como ma pretensão tem além de ana1!.sar tos das Fôrças Arn1\3.das direito de 
cia. norte-americana. Por natural re- outra qualquer, não lhe cabendo nem com frieza os fetos, submetemos à prerooção à graduação imediata. 
flexo a consciência. de interésse po1í~ pOdendo, ser dado por iniciativa. de apreciação dos llustres senadores, 
,tlco condUz à aceitação de um preço Executivo, isenções de todos Os lm~ membros desta douta Comissão as 6e~ 2. A vantagem preconizada na propo--
,político pelo qual compmríamos - postos. taxas etc. As-.im, o acrésCimo guintes conclusões:' siçao está condicionada à inex:sténc:a 
admite-se Q eliminação de uma de tarUa tmha que ser dado de moela 1) O Poder Executh'o deverâ. re- de transgressão disciplinar e â ocorrên~ 
área de atrIto entre o .. dois paIs,es, SI atender aos encargos da. operaçã-o examinar todo o assunto à luz dos da de aptidão física, atestada através 
ccmstituida pela. impopularidade das proposta pela A.l.\fl.i'OP~P acima. de to- substanciosos elementos aduz~dt.>S pe- de inspeção de saúde. comprovada ca
err~pl·êss.\S americanas concessionárias I de::; os result.ados nece<.sários para. eft- las Comiesõe.s Parlamentares de In- p':h.:ldade profissional e curso de aper .. 

Nd~ s~rviços ~ÚblitC!OS de eletricidade. frentar os pagamento,'; de imposros, querito e pelo deba.te no seio ia opi- feiçoamento ou equivalente. 
ao remos dI"CU r esta premis.sa. no taxas ágios, ajustes e tudo mais quan~ nião pública e atiniuoida. a fÓrml!!a 

q.ue pese a sUbJ'etjvldade da afirma-- "-~ existir" ou vier a. existir sôbre ta.... 3. Prevê ainda o projeto, no C'scak)~ 
lU _ julgada mais satisfatória, encamtnhe d çao. Estranhamos que um país sub .. ' rifa. Resta, ainda. explicar como ser1a namento as promoções, o uclvcntQ du:; 

I 
,mensagem ao Ctngresso a íim de que· d d f 

des€nvolviào deva pag':1r lJm preço feita. a escrituração dessa. receita. pa~' ne.$te seja. c:Jusubstanciada, em lei o se-aUJP~es perio os e servIço e etvo: 
~oltt~é:O para ser amigo de um outro m pagamento Sl A..\iFORP.. que fór jUlgado do maior eonveniên- ...... . a) 8. ~os. 'para o terceiro so.i("~ 
industl'iali.õ3.do, quando êste tem na~ I· t 'd d e'a e 's'- se "M],'Z' d a -quele uma fente permanente de con~ Permltimo-nOt,.!la opor unl" a e, ' J ao.; ........ V"" n o 'Nrua- gento: 

. 
".umo para o .... seUs produtos. Mas, a!ertar as ~!,ul.fond0.d~s 1 compet~ntes deira harmonia entre Os podêres, me
alnda. que aSSlffi não fõ:se, p2r~unta- sobre o ex? ... .,so de ot.m:sttlo ;quan~ diante a equitath'a divisão d.e ônus 
cemas apen::'s: como nos serão asse- ao equaclOnamento. !manc.e .. ro do.-:. e direitos. 
gurado; o... beneficios comprados? p:·Qblema.<> de len~r~p.f''' elétrIca, n:.e- 2) Quanto à aquisição, devem. sa 
Que a::cntecerã caso as relações ,entre dIante ajUsle t..anfatlo. De uns tem- propostas as três seguintes fórm'l:u6 
()s. dois países não sejam influenciada-s pos pam cá, parece que o aume~~o para opção da AltF-ORP e Cia. 'I'e~ 
de fato peh eliminação de..<:&'\ área de de.,.. ~rHa tepre"enta ~1~ p~ac,:'''~ lefônica. Brasileira: 
rutrif.o~? Vamos dar um pouc:J mais pa.ru Os rna~:~ fm!~n~e ~ ~d~ llldüSjs a) Ace:tação do valor em Cr$ que 
de objetiVidade a e~G.5 no<:"s~s per- I fria de enelo1a. e etllc~. Na",a ma. f 1 
guntas. I ral~o do que !:uPQr tegll~~e de autiJ!r- Oj ca cu1ado pelQ Co.."\1ESP pürém 

nanc~amento para empres-l. de Sen"lçO com. pagamento à. vista, mediante 
. - , I público n. menos que suas tu'i!a" venda. simu1t.ânea pela União à 

L:Quidada a que.<;tao com a A1-I· atlhjam. nív8is a.bsurd.1. AMFORp de um port-folio de O:lpéis 
FOR?, te~·.emos a<;segurada. a tran- de sua. prop:jeda,de em emprês9.s fS-
t]uilid2de nas no~sr.s relações ('om o I T:'lllto isto é vcrdaJe que neste flJ.~:1.1 tatais de seu contrôlc. Tais plPéis 
Olpital estrangeiro, particulal'mente de 1963, COm anievisã<l do emprés,t,l. seriam alienados mediante' critério de 
o americano?' Não podemos responder mo compUlsório sôbre o pl'eço do avaliação igual ao aplicado nas sub
com convicção a estas no~8.S proprIaS i KWh, ;1 ... t]dfa~ de energia elét.:rlca s:diária,s da A..;.'1S0JlP e seriam ne
perguntas, quando vemc~ Que re<..ta- dob:aram rm menos de um C-'l10 e se gociadas na proporção em que não 
rão nm'i'~ Light e uma Hannrt no ce·lconstituem num tlutên'jco bó10 de eDmpromete.;:sem O contrôle da Ulllão 
:nátio poHticc naclollal e que, talvez'l c:1.ill-ldas em que entram ajustes de sóbre Cl.s emprêsas estatais. Entreran
tenh·am Eua si', 'ação 19:'avadn ('~m tõde. natUl"e>::3, cota de previdência, to. nenhuma restrição haveria q'lan
() precé:'dente pstabe1ec:cto p.na o C:tSO \ ágioS cambilÍs, impõsto único, em- to à negociabilidade t.otal ou pa,rc:al 
AMFORP. IPréstimo ccmpuls6r;o etc .. tudo cOns~ do por follio pela A).!IFORP. 

tihUndo po!";::enta~m<:, sõbre a, tarifa 
b·· A' . 'd" b) Tl'ansformação das subsidiárias N:io n03 parece cQ!:reta a' impr<;s~!\o MIca. ~slm. se a nova me! e!)Cla 

. 'b t d -.' F RP da AlVrFORP em emprêsas de ec mo-de yUC o Govêrno No~ te~Arnenca!lO p-ara Cc; el' ura a .... pel"uça,) •• vI O . 
esteja' a nos exig1r um pagament.o entrar na b1.Se :.:t· ~e bõlo de camadas, bia. mista. mediante aumento ,]~ cu
aMm da justo oU leg<ll 011 um preç.o Os vr.'!o:es a nt'em i>agos pelO", consu~ Pital, subscrevendo a. União, os Es-
q ue atenda pleIW.rr..ente :\'l,. empresas miàore,s atin-;.rão níveL: insupo,tá.eis. tados ou amb06, quantia suficiente 

para a. aquisição do contrôle. Cone!)-
daquela naejon~,1idade, porque isso, mitantemente seriam asseguradas ao 
além de inaceitável, seria um estimule Acreditamos, mesmo. quP. a p~es,.; capital minoritário condições de ren-
às demais ~ociedade..<; amerioJ.nas que supo~.t.a ('lastidc1dde da.."- tarifas de tabilidnde máxima dentro da legisla
queiram deixnr o Brasil. a nOs cobrar energia elctr~ca e3:ej."l. atingindú seu ção Yiúnte, possib:1itando a :llieno.-
preços acima. do real, «ib pena de;;.'J limlte H~ não o -ditado pelas leis das ~ 
criar áreas de atritos. Por ouno al- finrmças, ..:>=10 m2no.s o estabelecido, ção progressivA. dos papéis, ~3.30 de 
do. hwendo. no Brasil, leI '-lHe dlSCi M de f3tO, pela. p-JC;t!::1cin. dQ público. sejado por .seus detentoroo. 
pUna a remess,a de lu ~ .. , s ou re:O!'no Não ye:rnCs como de.:conhecel' a ~en- c) Pa.rticipação dos entendim\intns 
de cap!tal est:'Gngei!·o. ess::-.s Opel'RçOe'" sib:jldade do PojE'r púb1ic .. à atitude po: emprêsas isolt.damente em fun~ 
nQtmalmente se processam nS! fO~'ma dú povo, ::.alJ:do c:rr ... o c que as em- çãO dos interêsses dos E&tac'os res,;, 
dcs~a Iegislação. I p~êsas go\'ernamentais. rrt:"amente têm pecUyos cOm o apo!o e supervisão da 

- . condições políticas parZl CJbl'atem de União. Caso fôsse esta a fármula 
Face a jeclaraçoes erú~st.a~te .. n~ seus cliente ... os preços a que estão inicialmente adotada acreditamos que 

d9cumer:tos de Que ~~ t.a .. a dw. opera .. legalmente condicion:.d03. . "]'oum'8 tra~'aço'es já tivessem s,'dO 
ÇRÔ cUJa econOID1CJdaGe é obV'!a e, ' "'= 
tranquila talve7. pudé.2.semos atestar F3!ando sôbre ~te assunto o dou- satLsfatànaIDente concluídas, pois, as 
melhor sua ::onvetliênci~: fnh'etaDto tal' Paulo Richel', mui~o digno PresJ- dificuldadoo são funções exponellciaís 
esh ecünomlcidade r.ão nOs parecI:: dente da Eletrobrás, teve ocasião de dos montantes envolvidos. 
tranqüila. I afirmar em seu depcimento perante 3. Remeter ao-Sr. Presidente da 

. . esta Comi"'são que não vía corno reas- . A"t R] t6 I 
De~1n.ra a propostu ~:-lgmal. nurte- justar as tarifas das> emprê.sas do República cópla dt;.:) e e a r o, para. 

am:.r:cana·. e tal ra~ ~ /~peÜdo "u~: Grupo AMFORP e não reajustar si- os devidos fjm. 
ce~,lVamcrjte em relatóllO. e depol- multâneamente :.s ''lrifas da LIght. Chapas de Aço 
IDwntos, qu; ~pee~a~. um a.u~~e~to ~a Parece~nos, a,~sim. leviano e preci-
or~:~n ~~ .• O,f, ",?b.e. as tallf\l:>~ P.IO; pitado o pressuposto de que t<>do o Nãú pretendeu 
po~,-lOn.(li·a.m 0-" l.ec.ursos nec.:~.ár!O~ plOblerna financeiro da operação AM- Ne.ciona.l, importar 
1l.~.~ .s:;.v~c_os ~e }~lOS e.~ ~!U~' t.~ac;,t.o PORP.se resolve com um pequeno au- Nenhuma. operação 
d·" O'.L,8._aO p.op)::;Ea ... ,lC v,mo~ .ne~ mento de t.arifas nas úrea,3 de conces-

Cia. Sid ~rU1'glca 
chapas de aço. 
foi sequer m:eiaw 

nhnma demonstraçao des':l a.s.ser t.,'i3; sào das elT~prê"as adquiridas. da nêsse sentido. 
apel::J.'; COl"1st[ tamos que a prupo.'~ta Sala das Corníssõcs, em 15 d.e de-
ori~':'mil da AMFORP declara que ;::us Em a·;gnns documentc~ enviados; a 
câlculo~ permitem a.d!r.::ltl1 que .ml esta Comissã<> de Inquérito, fala·se zemly·o de 1963. - Leite Neto, Ptesi
aunH'nto dE' ordem d\... ' % na~ tan-I sôbre as vantagens tecn~.;;a~, eConô- dente. _ João Agripino, ReLltur. -
fas vh"e:ltes em 19"52 po,-sibilita:'ia micas e f:nanceira., da. integração dos Jefferson de Aguiar _ Josaphat Ma-
uma rer?:t::: liQlljd~"l cap,u' de sUpOl'taJ s:stemas de energia elétrica e a,pre~ I 
os enc:nÇ{o ~ financeiros da OlJe, rr,~ã·) I senta-se bem fundamentados parece- rinJlO. 
exclusive o :::lnal. Djz mais a referidfl re<:, de consultare!> norte-americanos 
prclJ')sta que, sendo o próprio Go~ abordando Os fund.1mentos sad~os des- Pareceres os. 260, 261 
vêl'ro o C;)nct'.5~jonãJ·:o, a rece1ta 11- sa. t.ese. Je outra ps.'rte s;e nos de- de 1964 

e 262, 

N' 260. de 1961 
Da comtssão de som;tituiçúo e 

Justiça, sóbre o projeto de lei do 
Senado n.9 60, de 1962, que regu
la (si promocão de sargent~ das 
FôrçaS Armadas e dá outr.., pro
tt"idências. 

quid~ .. n'1O seria onerad., c()rr~ taxas,! _ Pu!'ece-nos assim que, uma c-pem
i~lJost.{'s ági~s C2mbiajs etc., Ora I' çao d~ vulto e da complexidade da 
U:l~ f'~C'~r'Z'O" a constituem re.::e!ta da que fOI proposta pela AMFORP, com 
Un!ih, f' ~ua alenação de inícjo já implicações prOfundas que altamente 
con~t'hli 11m ônus. ACl'IC..$ce auf' as sensibilizem as extremas íde<>lóg[cas 
reIa"':1~S: intel'C1f'part{)mt'ntuis do GO·. e que, par(l, ser condu.zida num ;:llma 
vP!'no o~l'h:1m ao respó'ito reclprocol ~e ~ radicaliz::tção Pl'Dgl'essiva ~as nc
de ~""'J<." J·?~·ulame.'tos e a imorn.,tlca.bj .. slçae.s, eemo 0. atual, necessItava e 
Jj(h(1o. rJ" lI'encõ2S dos t:P05 meneio. necessita a'.nda da. cooperaçãO firme 
TPct,." yr'>:,-, ginàa. fn.a-se no.~ depo!- e desassombrada do Legislativo pe .. ra Relat,()t~ Sr. Eurico Rezende 
n''''!'"I'''~ ,,"'h'" C) :F"1.lt1tO r>r·1. em Go~ \ que venha a. eonsumar-se m~d!a.~te 'C 
"..A,...., .... 0"1 r ..... :ft.., ora elU El'<>:.l'obrá . ." ~olu(;ãG de reconheCida can\'en:~lleia 1. O scnhor Senador Barros de at~ 
ermo se 3nlJa.3 fô".~cm 1Jm ,,'6 e mt> . ..,·· para 05 iSuper;ores interêsses do pi~is.' valho submete ã apreCiação da C~~a -- " ---

4) 8 anes, poara o terc;;iro sar .. 
'iJ t::uto; 

• c) 20 anos, pôJra o ptim;:-iro sar~ 
gl:llto, que. nesta hipótese, ;:lt~n';(lâ 
Q posto de subtenente ou subo1H~t31. 

4. Depois de fixaI: interstícios obritla~ 
tôrios de 3. 2 e 1 uno nas grôJdllpçõCS 
respectivas, dispõe o projeto que os sar~ 
gentos que não possu:relll o cur~o rete~ 
rido no artigo 19, IDas que sejam porta
dores de «diploma dc Curso G,o,J.sldl. 
serão matriculados no CAS - Curso 
de Aperfeiçoamento de sargentos - in. 
dependentem.ente de exame de sekt,'jú;.>. 

5. Cuida a proposlção. também, dJS 
datas eIh quo> deverão opcrar~5e tiS pro~ 
moções, bem como de pcrmitir D!)$ sar ... 
gento.:> d:plomados em Medicina, f:a;·mâ ... 
ciôJ, Odontologia, Engenharia, Veteriná. 
di> e Contabilidade o, ingresso, indcpen ... 
dentemente de exame de selcçEio, t1JS es· 
colas. de oficiais, de acó~do com <J,S H'~~ 
pectivas especialidades. 

G. Fin<ll;nente, o projeto a$seguta rIOS 

cabos das Fôrças Armad<ls dir:-eito a 
promoção Q. terceira-sargento, desde que 
pOSSuidores do curso de sargento (' que 
contem ou venham a contar ma0uc tO'· 
êlnos de serviço efctiv~ . 

7. Em ...§J.ill.-jUS~ãO, o nobrQ autor 
dél. pr.opasição argumcnta que as novas 
normas propostas visam n sanar '1OOO1a· 
li3S existentes nas Fôrças Aramatbs no 
que tange à promoção de grJduados. 
Apbnta e co:ncnta casos de injustiça nas 
promoções d~ sargentos, uns obtendo 
acessos sucessivos, em prazos curtos, e 
outros CaIU a SUa progressão exeqüível 
em períodos maiores, ~ que é discrkni' 
natôl"io e, por isso me:. .. (lo, pas.sive .. de 
co.-!.ff>'ião : 

Ao estabelecer que a úntcn circuns~ 
tância impeditiva da promoção dev(' !iel 

a nota de «mau comportqmento:~, o i!us~ 
tre sigrotário da propositura tece <..Ol1S.~ 
deraçõe); em tôrno das variações do com
portvJnento dis<:.lplinar, ocorrentes de 
acãrdo com o ambie:ote cm q"lC. :.;er\'Clll 
os militares. 

Salienta, outrossim, a necessidade de 
se outorgarem e.stimulos à classe dos 
sargentos. um dos objetivos primorJiais 
do projeto. 

No ângulo da competência deste 6r ... 
gão técUkõ, -nada impede o aç61hilll('n~ 
te da. proposição. eis que consentido sob 
O ponto de vista constitucional e jurídi~ 
dico. Quanto ao mérito, conveniência e 
oportunidade. di;ao as Comissõe$ de Se~ 
gurança Nacional e de FjDZlnças. 

Ob}etivanáo, porém, imprimin melhor 
brma, propomos que. no artigo· 3°, seja 
a p'aIavra diploma substituida pelo VQo> 
cábulo certificado, dCDo;1:inaçáo pr('\,jg. 
ta na legislação do ensino médio. 

Isto pôs to, fi, comissão de Constitui .. 
ção t Jmitiça opina DO sentido 8a apro' 
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vaçao do projeto de lei do Senado n9 60, 
df 199.2, respei~~da ~ ell!~!ld,a p'roposta-. 

;:5a1a 'das C~m;s~ões, 6 de dezembro 
dJ 19&3: -- !ti.'::Ôtf CampoS~:'Prt's'1Uei1te: 
--- \ Euico I~ ~~".{e, ~.elptor. - Araemt. 
~ f.'i.r'J",ire~o ...:... 'Wt1son- 'Gpnç:Blv~ -
Lt&50 da Silveira - .1lpcrra Neto. .. . 

N' 261, d,e 1.90 
Da Comissão de Seguámça Na

c:u,wI • .sôbrc.o Projet~ d~ J;,ti do 
S.:;/ado rir) 001 de 19:62~ que reguls 
~ p.anloção dos sa.gcntos das l~ôt ... 
fas Armadas-c dá outras providên-, ...... . 

kdulm: Sr. Vltorino Pr~ire 
l?d'O"prcs~nte projeto (art. 19 ), ~icam 

0:0" s . .Ii'gentos das ~õrças Armadas com 
" ~iteilO de ser promO'lidos à graduação 
imtdj~lta, desde que não hajam' .incorrido 
em; tr,nsgressão disc.plinar qualihcada 
co410 n:<lU comportamento, possunm ap~ 
t:u.~d tJ3.cas ~ .... sJ.adà:.:> em llJ!.~~'::;;~.o -de 
s.....L~de. comprovaclZ1 capacidade profissío
pc\l! e. curso de apcrfei~oamcnto ou equi
v",~J,te. 

A promoção (parágrafo úriico do arti· 
go',1!i) fu:a subordInada às- seguintes 
w~díções: 

DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL 
_ --"'" ri • '!' •. • • 

(Seç~o I.I} Jun1;lo de 1964 
= 

\ndependentemente de exame de adeção.' que hajam vagas. que os .sargentos cle~! sargentos. que, com isse curso, hJblU" 
rM1S esco~.as de Ofici.aiS ,orrespondentes] múnstl'em" <aptidão p<lr~ o Dl~1l1do~ e I tartl.~Se' à proJl1oç;â'o ao ·uEtcial<tto; ,. J 

à.~ tes~ectiva'$ e$p,eda1id,adé!,;··{ârt. 59). r (:umpn...tll <:irtttorStltlo.,,", t' ç) quanto ao artigo 0$9 do pl'ojeto. de .. : 

Finalmente, dispõe~se, no. projeto (art'I' O) A d -. d S b f' . ! A t' I,' ve ser liminarmente esclarecia", quo c a. 
6')'" b da n~ . A d ~ gra u<3çao e U o lei,] .. a In- E .- d S d dE' . que os ca os S ,I,orças nua as, "<fu M 'l1h I"" t SCOlitS c aü c o xército c a de Ve .. 
'po:.uiCtores de Curso que-os habilitem ã/

I 
gl ... na

d 
2a
O

f! a Pdor f ,s, sargçn,os cAom, tcrináría, são as úni'cas existentes no 
. - 3'" t .. , t n'Le.uos e anos e e e IVO serViço· s- ã h' d M ' ., da G pro,mo,çao a sar.gen ,0, e que con em i - '. t d d - vi m .... lto o lu,steno uerra que re~ 
óu Veirhàm a contilt mais de 10 anos de ~ B m, o regUlsi o ._ e te~po e. ser I,!O ,cebem médicos. dentistas, farnlac~l.Jtic~s. 
servIço' 'efeti\l'd. serâ,o pr0';ll0vidos a' tet~ I' c~nst~nte f~~ artigo 1 dlO !:Olcto vIrIa é veterinárIos. S;1o, pótrnntó, éscolas de. 
ceiro.!-saTgêntos.· ,n 0t ve~e I

M
clar •. hmas pte J lçdr os sar~, e-spl!dalIzac.-ão. r: não de formação. 'Q 

.. , genosa-a arlUai /- tf'd E I J" II _ a autor da Proposição, o emi~ _ _, mgresso, ne sa.s ,~àS . sco D.S. uos. sar-
nente Senador }jarros' de Catvàlhb. diz, 3} As vagas, em, cada gradu~çao sao gent~s portadores dos tesp;ctIvo~ cLp{Q-<! 
jitstíficando'il, qUe S(i'U objetiVO é sanar ca)cul~das na M.umha em Iunçl:i.o da! !fias, se~ o exame ~e set:.çao, esta, ret61 .. 
anomalias 'existentes nas Forças Ai'ma~ n~ces~lda~es do serViço e .de~tto das.l).~ vida com oa Lei n 3.51Y.-59, que 11e.8 
das relativas à promoção de tr.Jduadbs, mltaçoes Impostas pela Lei n 2.391 t de reserva 6010 das ,:a.g:as ~xlsteute:;. . 

_ • _ _ '. , 7.1,55, que fixa os detlvos das Fôrças y O ' 
eiS Qu.e: Armi.1d'as em tempo de paz. A cláusula. ". -:-" s motlvos apr~sen,tado~ pela0 

8) casos hú de sarg,ento de material do H:CPSA, que condic;orra as premio- Mullster .. os J.'vll:ItàreS aC.llla ~prcs,-ntd~o.$ 
bélico, pra.;às em 19,J. 'prómov;dos ai çÕés â exigêndd de Vagas, não te,m jm~ c~l1~enccm~ plenamente, da .n ... on"eil,cn~, 
terceiros·sargentos em 1953. -seg~ndo~ pedido que os sargentos façam catreira ,cla o prOjC'lt;'. " 
sargentos em 1956 c prin1eiros~sargentos' (Im fítmo geralmente mais ráp:do do que I Acrcscemcfl. apenas, aos ruesm~ 
em 1959, ten~o alcançadó esta ult...ma o que reSUlfaria da aplicação das alíneas data vênIa da douta Comlssz.o de Lo~ 
graduação com 9 artoS de serv:ço,. en- B, b e c do parágrafo ÚUiÇO do artigo li Mulçf:o e JUí>tiça, que. a!c.::rando, a pt9" 
quanto numerosos outros casos eXlstem, do projeto; pOSIÇJO. como registra o parecer do 1\1,i-
de sarÇlcntos. praças d~ 194:1. terc.euo· A) A d- d· níst[rlo da G.~uerra a lei de. fixação dM 

l "A5 d t "I IÕZpt. ao para o mau o» e requI" f ' sargento em n, -segun o sargen o em. . 1 d _ I 1 Orças arInadas. nao poderla ser inicia .. 
1956. com 21 anos de serviço, possutdo. Sito que n~o.pude ::.er re ey<.\ o a um p a .. da no Senado, ex vi do disposto no arti ... 
res de todos os (.Ursos e reqUisitos, SUP.::~1 no secundano; 90-67, § IV, da Constituição. 
flores hierârquicos aos sargeni.os com 9 5) O art4lo 29 do proieto -e5~abelece . 
anoS d~ serviço. e que não podem paoisar, in~erstlcios var:ávcis, ao passo que a . Inde~en~entem..ente, no entanto. ~essa 
sequer, a prin1ciros sargal'i.os. I e:xperl.ência tem demonstrado a convir<- mc()nst~t~c:onahaad~. SOLlOS. ~o mento .. 

[ 
.- , d . t t'· . - . pela reJc1çao do proJeto, por n<1O atende:.: 

b) a observação do Regulamento varia n!enela _ e lU ers IClOS IgUaIS pnra • d"S aos. superiores inter~sscs das Força0 
muito de unidade para unidade, c, assim. promo\oes dos sa,'gentos da Marinha. Armadas. 

~) a segundo-sargento, o terceH·o~sar. urge e1iminar~se o disposto sôbre com· 6) A Marinha UJO ex:ge exame de s\!oo 
ge!lto que conte, ou venha a contar 8 ponamento. para efeito de proCloÇ,bo. Jeçáo para Curso de Aperfei\oamento de 
andS de serviço efefívo; - Assim. os sargeo~os que: servem. e~ Can- Sargentos. resultando inó.:.uo. portanto, 

Sala das Comissões, 28 de abril de. 
1961. - Zacarl8s de. Assunçãol Presl .. 
dente. - VítOrino Freire. Relator-~) a primeiro-sargento, o segundo sar- . tingentes. Depôsltos, ClrtUDscr;çoes de o artigo j9 do projeto, 

g ,,,:L. q"e conte ou ve-La a contar 15 Recrutamento, Estabelecin1entos, Hos1'i· f 
_ ..... v u UH b I·' d ' 7) O artigo 'P, na parte que se re ere 

"'11-"", de scrvJ.ro e!t!tivo; (.ais. etc., são sempre ~ne lela 05'. pOIS '" 
... u.':> ~ nessaS" unid<ides há nienOs oportunidades à Iixa\ão de datas para promoçoes, 1'1":-el a subt~nente 'Ou subofklal. o pri· de transgressões disCiplinares. "em virtu~ judicaria os sargentos da Marinha. vis
mei o~sargento' que conte ou venha a de do -hr6prio regime de trabalho, ,ert· to Que o RCPSA estabelece quatro pro-

20 d . f t-.. J:' moç·ões por ano. em veZ de duas. No 1. li::on ar anos e ser'ô'l~O e e hO. quanto nas unidattes de tropa o fIgor. :J 
'. d d' 'to'" 29, o artigo desvirtua o conce:to de gra· 

So" la"a"o lu's a' promoção (art. 29) os por parte o cornao o, e mUI mulOr· I • '1 'l"t duação, indispensável à disciplina llli i-
sargentos que cumprirem os sêguintes Além disso, os regt.l amentos ali I ares 
-intctstidos; são muito rigidos. ~astando um f !super:ar ta'l"; 

~._.J_ ___ hierárquJco apontal' qualquer a ta. ,me~ 8) O artigo 59 não teria aplicaçao Da aLa S:H~gento, 3 anos na gra· mo imàgil1ária. para o s::lrgerito sofrer a Marinha. quç não m,:lI1têm as escolas 

JOsé Gu-iomo.rd Afilio Fon{ana ~ 
Oscar Pas:,os· 

NO 262, de 1964 

Da Comissão de Fina.nças. sôbro.' 
o l--'rojeto de Lei do Senado n'/ óO~62 
C(!l~ regula 8 promoção cWs sarg~ 

... tos das -rôrças Armadas e dá Olko 
tras pro{Jidências~ 

Relator: 'Sr, _Wilson GonçaJvcs. d_iação de tercei.rO~~eDto; CODsequente punição; de que a11 se cogita; e 

bj " to~Z ao .'0 ~ d' t 6' Dâ autoria do ilustre Senador Barr.o· a pnmeiro-sargen o, 2 arun-.--..- ... - ek~'lue ve!}l ocorren o, no reglnI 9) O artigo visa' a· g~rantir ao!; <l 

duaifão de segundo.sargento;· ah'al, teól"iJeraoo o desestimulo na das- cabos cursados e com mai.s üe~ 10. anos Carvalho, o projeto e,;,n aprê-;o di.sp'~, 
, uht t ou suboficial 1 ano ~e- dos Sargéntós, '""Que. não encontrando de serviço. promoção a .3~ sargento, Se'"úl en:t regras especificas e tn;nuciosas. ~ 

c ll a s euen e _. na carreira ml'!"a- o rec-onheCimento do I t reSpeito da promoç:50 dos sargentos -de 
na g'radual'ão de p,rim.eiro~sarg,ento. H • nada exiyir em re ação ao compor amen-- Q A dA' 

. ~ seu valór e esfôrço, vão para a vida ci- to e à aptidão fisÍCa e sem subordinar nossas ,I.·orça.s rma as. matéria est", 
O~ sargentos das I:õrças Armadas viL onde são melhor reCOltlpensado~; e qs promo~ões à ex!stência d~ va~ws. o r~gimentalmçnte justificada e mereçcq 

que \riã'.> possuírem o' cruzo de- a:per.. _ d parecer favorável da Comissão de ConS-O. 
ie.ç~ento ou equi~alente, mas i3e-' d) o gráu de conhecimento e o senso que Dao se. recomeu p. tituíção e Justiça. que se limitou a aprco!. 
ja~ll ,porta.;iores de diplom9, de- cU:rOO de tespohsabilldade que hoje têm os sa.r~ As razões em que se fundamenta o ciação do aspecto jurídico constituciOt' 
giui$i-al, serão matricul-a.dos, no CU!.sO' g'"éntos estão a exigir. 'n~ ,CJl:l1: tesp~i~a às i Ministério da Guerra. pal'a rejeitar o nal; deixando o exame do mérito e d~ 
de A~r{eiçQ2.meuto de sargentos. ~~- promoções; um nôvo crlteno. crlte!lo li~. projeto, são as que se seguem: oportunidade às Comissões de SC\,lurar11 
depepdentem~nte ~e exame de s~leçao 'xadô Iia presente .proposição., a) as promoções de sargentos coast1~ ça Nncional e de Finanças. , 
la.ct~ 3.9')." < • Co - d 1 \ ~ .. _ nr _ A Comissão de nstituiçao e tucm problema complexo, que não 1'0 c A requerimento do nobre Senado~ 

A$ datas para as proUloçoes $crao Justiça: OpU'l.OU pela a?rovaç~o ,doo ~ro)e- ter a solução simplista oferecid~ pelo Jefferson Aguiar. aprovado pela dout~ 
~(arti 49-) as segdnte~: . to, no tocante à sua constittlclOnahdadc .projeto. Bast3 lembrar que a LeI nume- Comissão de Constituição e Justiça, fol 

a)íde terceiro~sarlJe.nto a seg:1Udo~sar~ e iuridicidilde. propondo, porém, em rO 2.391, de ,7.1.55, modificada pela Lei solicitada audiênda dos Ministros Mi ... 
gemv: 31 de maIo e 30 de novembro; emendCl,'a substituição, no ,artigo 39 ,d~ n9 2.586. de 5.9.55. e que fixa oS efe- lUares e do Estaoo Maior das Fôrça$: 

I, _,' palavra diploma pelo vocabulo cerflil- tivos da~ Fôrças Armadas, prescreve que Anna-das. 
b)~ de segundo-saTgento a pnmelro', d d ! d 

" I " IV _ Sôbre o assunto fOI pedIda a quando o exigirem os interésses da dele ... 
sargtnto: 31 de janeiro e' 31 de julho; I Cá o. . ' êsses.. efetivos. só po erão ser é eva os 

c) I' de primciro·sargento a sub!en;nte , audiência dos Mi'nistêrios Militares e da sa nacional ou a segurança das institui· 
ou S\lboficial: 31 de 1?8,:Ç-O e 30 de -se ... _ Esta.do--Maior dtls :fôrças Annadas. ten. ções. Ora. se convertido o projeto em 
tembto. ", td9 thegado a esta çasa. em ,t~_mpó, ~ábil. lel, o impacto ~e promoções seria gran~ 

Como se- vê do processo, manifesta ... 
ram~se contrárioS ao assunto os Minis--. 
tros da Marinha e da Guerra. pelas ra"'!, 
Zões que expõem longamente. 

A Comissão de Segurança Naciona'I., 
analisando demoradamente o projeto~ 
discorda da ComissãO de Constituição e; 
Justiça quanto à sua c:oustitucionalídade; 
e condui pela sua rejeição. 

O I sargento. o s.u_bt.el;e~te ou o~ sub~fj~ os ~ronunciamentos dos Mlll1stérIO~ da de e a abertura de vagas nas graduações 
cial que cOlIlPletar o tempo de servlf;o Marinha e dã Gut!rra, ambos ccntrârl0S ma!s baixas seria' proporcional ao rtÚille~ 
efetii-o 1'a'ra" as proplçççes 'antes- d,as dá~ ao projeto. (O de promoVidos. Como êstes perma
tas ~stabc1eddas ·rttI""a!"~go 4Q

, ~tonta.:â O Ministério da Marinha justifica seu necertam no serviço ativo. os efetivos 
(§ 1~ do art, ~,11 ~ respectiva promoçao ponto de vista da seguinte maneira: das Fôrças Annadps seriam alterados. e 
da ~ta em qu, e, b.ou.v.cr. -completadO' o I) O R,eg,u!.,!"nto para o Corpo do como poderiam elas mantê-los dentro do Pa'ce ao expôsfo. nada resta a esta' 

b " . f't' t t r LeI' Colní,ão senão desaconselhar a aprova'" 
tempp de Se!..Y1ÇO ef.et1..vo. para o te~çQo Pessoal Subalt'émci da Armada (RC~ e _e lVO prev s o po. 'C;ão da matéria em causa. 
das ,1nesmas. s~o. que l§ 29 ~o art. PSA)' que- regula não 5Ó a promoção b) A sistemática do ensino. no Brasil, 
":rI) ~ funçõc~. d~, .sargentos ~erj1o de" ,dcs s,àrgentos. mas também a dos marl. prevê o exame de seleção de co~didato~, Sê.' .l das Comissões, 27 de maio de' 
semIl]enhadas- InatstUlt~nte, lnae~en: ~ nheitoS~ consagt'a, já. 'os requisItos de sempre que se pretenda ingressar no CI- 19M. - Argemiro de .Figueiredo. Pré'" 
dcnt~me:nte ,de "'qraduaçao. dentro dos u€ trata o artigo 1-9 do projeto. de elo escolar imediàtáme:nte superior. O en s\dénte. - Wilson Gonçalves, Relator., 
seus :respectivos .q~~?s. lane1ra vatiável, conforme a yntduação sino militar n:\o 'fugiu à regra. '1\.o eXi~ - Victorino Freire - Bex-erra Neto -

, d h I t d! d '-ra-o para o CU"SO E-I·,..io d,.. ~Mo"8es - Da.niel Krieger ...... ' O~ sargentos diplomados em Me icina. do sargento ou marin e ro, e:'c:e ua ? o 9 r·se o exame e se)$:..- • , .",. ... • 
Farn1ãcia, Odontologia, engenharia ... Ve~ de tempo de serviço.' ~l~m dISSO. ex~ge, de Aperfeiçoa.mento dos Sa-rgentos. pre-' SegcÍr-edo Pach~co - Adolfo Franco ~ 
terin~ria. ContabiUd,ad,e, terão in9,re~~, I!",rtl ,que se p:occsseal as prQmoçoes. te~d'e'se mçlll(~rar o indice cultural dos Mem de Sá. 
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Parece n9 263 de 1964 1 rim~eiro absorve. a.s atIvidades de c.ên:a lituo'ti de jUízNI que se Çi~tlminou Ao qUe rl'~ foi dado conhecer, .' r, de ,00. 000 br~sllelros». e01 sua matorw de "inilustria dos mandados de se- Comi.s.sã.o de Investigaç.1o sumária te..\ 
Da Comissão de Constituição e congregados pelo órgão de classe. o Sin~ Jurança". ve,o praoo Hmlta.do de oito dias pa_ 

./"s',·ça .o"bre o Ofício do Deputado d,·,·'o Nae,'onal dos Gar:mpeiros. Alega, Prlme·l'O' 'a' 'aço d s ra apurar a subversão e a. COZTUP-I 
... j ... 1 10 I lmpor~ ao -o per- ção no pacá. Tornou-se com;eqüente. 

Raul Brunini, como Presidente da ainda. que a oficialização do «Dia Na# fumes e das bebiàas, depois dos au-
A b L I , . d G 1 d r . . d Is t·omóve!s e dno nlotor n", com dm· reu' 'o mente lInposs!ve1 que ° proces.so da S!lem lêia cgiS a tva a uana- dona o ~arimpelro» e orna as ma 1 ~ f "" inv€.stigaç;âo obedecesse ao _ ritmcr i

, 

baCilo sentidas e ardentemente desejadas r€!i- obt:do pe Q .su aturamento ou sene· ::-<:mnal dos proc-essOs de invesUgação 
'd· õ d 1 os e d'gn s ga gaçã':> nas gu~as de exportação para I Relator; Sr. ]osaphat Marinho. ,,:m l~aç es os ~a oros I _ o - ú exterior, pela reduçlo da& quanti... obedece-S!e aO rítmo normal dos pro ... 

tlmpeIros do BrasIl. Aduz. tambem. que da,(les realmente embarcaé:a.s. Em se.. ceseos crimlnais, exIgindo a xaPide~\ 
No ofício, encaminhado, para exame, a oficialização dessa dq.ta viria trazer, guida 'leio 'êl. ex.portação contrab::m~ e energia com que a Comissão agiu 

a esta eo..""]Jissão, o I;resldente da A~- no día de sua comemoração. «a união deada do pau-rasa, do cacau e. por para que não- fôssem frust,rado.s OOj 
sembléla Leglslatrva da Guanabara tran;:, Simbólica e espintual desses milhares de últ1mo, da pimenta <io reino, produt-o sem: objetivOB, i 
mlte aO Presidente do Senado o teor ú..: I trabalhadores anônimos que, em longín- êS'te que haVia sido introduzido, com Realmenttõ', foram det!dos para ave ... 
indicação relativa â perm<luênCla em quas matas e rios do Brasil, infattgàvel- suces:.o, Vela. COoper.at1va central d~ rlguaçõe3 as princ1pais auxliiar~s do 

'do 1 Governador do Estado e do PTefeUO' servIço naquele Esta «dos po telalS lol mente amealhclam a nqueza para a Pimenta do R-ein-o, no merca.do inter- dt> Belém, liberados, em sua maioria,' 
bombcJros que optaram pelo retôrno ao.!. proSperIdade e gl:'andcza da Pátna,». nacional. E a receita decon-ente de 

I 
tOda essa fonte criminOsa de lucro I1n·oo terem prestaco depolmento_ por .. 

quadros federa.s». A ComIssão de ConstItUIção e Justiça pa$sou a facu,oo a inlPortação oon- mou~sf gran-de cXi'ect..altva pOpular,' 
ASSlill tdran5mlt~ o ~or dadlndslCaç~o, maJ1.festou-.se pela consUtueionabdade trabandeada di tudo aquilo que pu~ com{) em na.t.ur';l, Quanto aos ,depe>i ... 

encarecen o ao reSl ente o ena o Ó j t do ass m pela sua desse ser -vendido e até encomendado men:os do Governador A.urelio do . 
«que dé cxfnCla da mesma aos Senbore~ I O ~~o:. o, opman. .• p::>T clientes que checravam a Belém, Carmo e do Pre~eHo Moura Carva-

, Lidere::. Part)dár~os». ( traU11 açao. vindos de todos os lados, Teve inicio 1ho ('orno foi divulgado. apértas OI 
Nestas condições, e dada a natureza" No que diZ respeito a esta Comissão, então, a híst61'1a do enríquecim~nt<> Prf>fe:t.J Honra Carvalho o PlestoU,. 

a distlllaçâo do documento eujo texto nada temos que opor ao prOjeto, Somos ilícito de ul1.'3 poucos, como sempre, embo:!'a se cesconhe-c;a o seu teor. 
foi apenas comunicado..-ao Senado para. favoráveis à Sua aprovação. apdontados e estígruatizados desde O Governa-dor AureIk .. do CannOo 
(:ienciEl dos lideres partidários, opinamo:. Sala das Comissões. 27 de maio de aquela época, incluindo-se n.aqu.:le- O'J(' devpria ser ouvlco no l'ieu próprio. 
pelo retõrno do processo à Mesa da 1961. _ Menezes Pimentel, Presidente. grupo, n{;;s últimos tempos, figuras dos G:tb'nete, n.,. Palácío do GOvêInO~ 
Casa. governos estadual e rnuniclpal, acusa.. c')nfc:rme sn'1e.etão que fizera, e a() 

Ih - W8.l{.edo Gurgel, R.dator. - Mem das de participação ou patrocínio e "'U"} COmT",,:rec~rDm os milita,res, in-A :::.sta caberil, sé e parecer próprJo, M I ,." ... t"-. ~ 
dar ciência da indicação ,)08 líderes. (,0- de Sã· - Josaphat ann 10. repudia.das profundamente pela. op!... c~usive o (l"ne"'ll B'l.!1deira coelho, 
J)l0 pede o oficio. O SR, PRÊSIDENTE (GIlberto nião públíca. ' reC1..',ml1-sf\. ç,f:na! a. pre~tar depo!" 

Não há. em verdade. sõbr€ que Opl~ Marinho) - A presidên.cia deferiu, ParaJelnHI.ente. ao contrabando. pas ... \ m~nto, Vf,rrm3.~rlT~ OU? .n -o se C~~i: 
hoje, () Requetimento n,Q 143, de 19'64, .. saram setores s,tuacionistas a exp!o-I d~.:av"\. r-f..~ : . n,o",c:md, a Constlt .. 

nar. em que o sr. Senador Dinarte Ma ... raT, às €.:3câncsr3S, o jôgo do bjc.ho, cao do ~t'cdC!, ,~,:-_'lnnd') li qual Sb. 
Sala das Comissões, 27 de maio âe l'iZ solic1ta informações a. serem ccmprometendo ainda mais, na opi- \ mf'nt.c>,. dever ~,~,:."t3r C::lntas à As 

1961. - Afon~o Arinos. Presidente. prest.adas pelo Sr. M nM-tro da Agrj~ njão púbUca, fJguras dos governos seMblelfl. L(,(,;'lS adva, 
10siJphat MartnhoI Relator. - Aloysio cultU!':a. estadual e municipal de B-elém. No mesmo d:fl da recusa do Gover .. 
de Carvalho. - Menezes Pimentel. - Há oradolres lnscrit.c,s, I Criou-se no pará. pOuco o. pOuc-o, n3d!:'! Au.réllo. d') c;rmo e~ pre,s~3.r 
.Argcmiro Figueiredo. - Bezerra Neto. \ um c.ima de estimulo à desonestidade d.cpcI.ien<o, f{)~ pU?l cada noca of.clal 
_ Wz13C1!l Gonça.!ves. Tem a palavra D ncbre sena-dor I nas vár:as esff"ras da adminiStração P": e e :;lIb~c;,rltfl, m~ormando. o povo 

Cattet.e Plllhelro. pública.-, despertando a cupidez pelo de-,~s: .a~.tnd ... , e cUJ(} t€'Ol' e o se .. 
O SR. UAT'I'ETE PI~"'KEIRO: enriqueciruent-o iliclto, que acabou gU-,"'1.e. 

P 26 265 " indo comprotneter Os maIS· variad~s NOTA OF!CIAL areceres ns. 4 e (L' e t" c o se har I ~ , r;; o 8 (jum e c.N-S urs ) - n, setores da vit!a paraense, - passou-se, O GcvC'rn3dor do F"".stado de 
de 1964 Presldenter Srs, senadores, ~~o hOJ~ então. a aponta,r da maneira mais Par8 C'.lmnre I) dever de comun!-

a, esta t~lbuna, .etr} decorrencla do chccante, aquêles que 1rendo pa·bres, c"r ao novo pJr~€nse que, so11d .. 
' ~9 2M. de 1964 dLSCurSO pronuncaac.o pel.o Se~.;ulo.r I vivendo a ma:s modesta, eram toCa- t3.do O"rfl fa~r declaraçõe-s hole 

Da Comissão de ConstitUIção e Mour~ Palha, n<? ~Ia 15 de roaOl \ fj~- dos pela "var1nha de conci1o" do f'm Pal~c;o, D::,n~nte a Gcmjp;:-ã.o 
1illtiça sêb.e o Projeto qe Lei d{J do, sobre as _atlVldades da COffi1.'õ;Sao contrabando, dos mgócios ilicltcs ou (' ... Inv~f2tictçcq, Su:uária. pres~d; .. 
Sena.do -nQ 3. de 1964, que institui de rnvesug€L9oes sum~ria no Para, e do jõZo d') biCho e apareciam. re"pen~ ri'\ ""10 F'Ymo, Sr, General de 

do cOmpromISSO 'por lhl~ assumIdo de tinamente, vivendo a vida mals !aus- D'vi<:?o R-1 Ernesto B~nd,:ra o <tDia NaclonaJ do GarimpeiroJ>. trazer apJ..· n .... "i!rvaçao pe.:soal o ·1 , ,{.).') .... ..,., , " tcsa~ ost.entando a posse de bens OS CCflh{l, ['chou I).)!' bem. em de .. 
Relator: Sr. Be:z;err1.1 Neto. meu dep()lmento a respeito da ~:ltua~ mais dtversos ('~trl'nc:ia fo mard'üo legal Que 

ção poUtica, 110 nos.s.o Estado. ' 
Justisl3ima homenagem prestará o Coa- As afirmaiivas do Senado!' M01.U'a Enquanto e:trnpeava o enr!queci~ deS?m1;f'nha, n;'\" d{lr "'eooimrn~o, 

gl'e.sso NaclOnal ao aprovar O presente Palha., de qut' a-rblt.rarledades e vjo~' mento i f cito pelQ oontrabando. pela um"\. Vf'Z OU'? nilo ~; .iulia .réu de 
Prol·"O do Lei, de auton<;'l do eminente 1'· ta 1 d t· d exp oraçO;,.., d.o 'Õ"O } d 50 t·d np~j"1llIn '?h Q:l" n.o2:-a srf c.:'l1"'i-.... cnc12S es r am sen o pra lca as pe~ ........-: J eI , pe a. e nes 1 a- ri~"a.(l') o'oil>+O '(lo inVf'sV<Tscão cri .. 
Senador Aarão .'::iuinbruch, que instltuj la. COmjs.são de Investiga.çâo SUJná~ d-e admimstrativa nas mais variadas ,., 
a data de dois de Ieverelro, como o' ria., sob in,s.piração dos part!dos op')- t'.crmas, criando o que certa vez clas~ min'1'l \' re! __ <';<:~Pcn1. ccnstltuc1

(! .. 

~Dia Nacional do Garimpeiro». sicjonoota.s. na explosão de velhos re· Sif1quei como um mormaço que ia n"! c'!n p"li!'l, n~"d!l Con~1 d9s seus 
calques pe.a pr~lam:ada 1nvencibi- entorpe-cendo. amolecendo muitos ór- atC'"o::, à A~."",mb!é:"-l. Le'!!slat~va, 

Trata-se de revercncíar o valor de lirlade do P.S,D, no Pará, eXiJiram) gã<Js da vida paraense, os que lá A atItude do Ch"f" da Ex~c1tt! .. 
cêrca de 500 mil patricios que atuolmenK de mim. como Senador êleito pela le-' chegavam para o desempenho de fun- vo P9r1H"ns'> n - o ~i'!nifioo, ll~r ou" 
te lutam, no cenário brasllejro, 'anan- genda da opos:çâo. esClarecimentos ções c·amO nas Fôrças Al'madas, por tr,.. laê.o, o'uJ1aurf df'~l'eS~f1'to 01.1 
cando- ríquczas da ter·ra morta para a que julgUei (levidos a e5ta. Casa e, exemplo, iam ob.<;€rvando os fatos e õlO"C(mr:idPrprf';o f\ ne..'i""0:l 1.3."') Ex .. 
tão sonhada recuperação econ.ã."Ilka da ccmseqüentemente, à Nação. sentiDQo o natural repúdio, enquanto celpf'tlt:.gitnà~", C;<>nera.l !j!rm·;to 
PátIia. Poetas, prosadores e outros ar- Após 72 horas de permanência em o povo paraense da aumentar cada Bann::"1"a r0",lho. d;"·no pnsidon .. 
, - , d d ' f d é·a Belém~ até a. manhã de dOmingo úI- vez mais Os seUs problemas e as suas te do Ino11"rHJ), - fi QU"m muito 

tlstas tem e~;:mt.a 0A e pitl.a o a, epop I timo. perquirindo em vã.rlos grupos, angüstias. p~z~ €' 1"<>t::'I"\f'if"a, P nem à f'cmis-
dos gaIlmpeITOS. desses denodados que interrogando o povo nas ruas e pro- f' • são nu€, iJ'l'lO"",. Tr"t~-~e. têa sb-
se debruçam nOS monchõcs. grupiaras e curanuo O povo nas ruas e ptQCuran~ E 1 01

d 
nesse clIma que a. Revoluçao m('nte, dp. 11m~ dE'cis50 r!ue se 

golfos. I do sentir a vida da. cidade em seus de 3 e março encont,rou o Parã. &"'ntE' Obl'illt1rl-'"' n tomf\r, J'C)r mO'" 
, 1 . d Proclamados os propósItos do novo 

A proposição é constitucional, razao (V,·n·r,.c,oo' "'uSj)eCe tn"'co' ntJ'Oe"", a alol!mu]ar 'a" de e G. ovêrno, de extirpar a corrupção e t;vo ot" ('01"10>'" "''leia, n~ defe~a. 
C 

I 
q e r p paço da.O: nre.>rrnO'''lf!v:,<: r.on"tltllr.~On'1is 

por que a_ Comissão d? onstítuição e Belém e do Pará. tranqüila e Como lmp'anta~ a auster1de.de aclmi~stratJ- aue lhl> si"':') jn<>l'fntf'~ n"r fr,r-r"l cO 
Justiça opma pela sua tramitação. que indiferente à a<Tita.ç:..o verificada va no PaLS. certos setores da VIda pa~ exercício 0'" '1'11 M"ndato de G~" 

Sala das Comissões, 13 de maio dei na ár-ea po1it.ko-amü.in~st1'ativa. al'f'!l5'\ pass~ran: a reclamar a neceS~ ve;-nador do Fstar1{), 
196'1:. _ Afonso Armos, Presidente. __ , , , " sárla lllvestlgaçao dos fe.toR e dos crl-

N R;]. M P' O Pará mtelro VIVe sua \'Ida DOr- mes que se apon~a1/a de multo oomo Ao fan7 P;b. C1mun!caC.h na 
Bezerra eto. ~ ator· -, cncze.s I'" mal • .somente· t:mma. expectativa an~ pa?siveig de repressão e punição. E povo do Pa.l'á. o Govet'n!.'II~or d:J 
mente!. - Alo!J::iw de Car~alho# ~ So.~ siOSa de conhecer a verdade sóbte as apelos chegaram de todos os lados, F'<.;ta-d" s.enti'-<"(', !lru:l1rnf'ntf', nl1 
:;aphat Ma.mho. - Argcmlfo de Ff9tle(~ investigações procedidas pelo órgão pté Que ~e constituiu a Comls_são de dE've" d{> e~(>Jn:'rcf'!' quo Sell :epeto, 
rf:do. local da. Revolução, os depoimentos TnvesitQ'aç"o SumRI'la no Pará. pre.<;!. rusumi~1'} COm ro-lf) re~neitQ an ... 

NQ 265, de 1964: que estão sendo .tomados e, princi .. dida n"t'10 Gf'neral Bandeira Cr.elho, te~ de lhe 5f>r f"'ita qUn.1ClUi('f ner-
palment.e. sôbl'e 8 esperada punição solde:dn com I1ma grandf> parte fie puntfl f".j fP""'bi-1() e Re1~arla ne'"' Da Comi.ssão de Educf1ç'IJo e Clll~ 

fu.a, sôb.e o Projeto de Lei da 
Senado n9 3, que instituí o «Dia 
Nacional do Garimpeiro». 

Relator: Sr. Walfredo Gurge1. 

o projeto é de autorio do Sr. Sena· 
dor Aarão Steinbruch. Institui o «Di<l 
Nôcional do Gnrimpeiro~ e fixa o dia 2 
defev{'reiro pora as. comemoraçõl?s anuais 

Em sua lust!fiC~'ÇãO, diz o ilustre au· 
tor do projeto que «a profissão de' ga-

dos que tenha.m realmente trai<lo os Sua vI 'la de-dicada à, Amazônia, na 1..., F,xmo $1' Geheral U:rn{'.~t() 
seus manda.tos, o bem comum e o po- E'xerur5.o de t-rabalhos de demarcação Bandeirn ("r,Q1ro, que o ~:md{)1J 
vo pal'aense. de neSSa fronteira norte e cujas vi,r. la"r8J' por têrmo. 

De mui/;Q tempo todo o pa.Ls cOnhe· tude» de cjàadão e de patriota sã.o 
ce e c01l1e-nta. a ação criminosa de D"or tao~ r~')-nhecida.s Ficou a- 00.. Bt-1ém, 28 d f''l1aiQ dt' 1qi)4 -
grupos de cDntrabandistas no pará, mjss.w constituída. aJnda, pelo Te- Aurélio Corrpt7 do Carmo, Govcr. 
formados de elementos locais, de ou.. nent,e·Coronel José Lonas de 01ivei~ nador do pa.,râ", . 
trcs Estados e até de estrangeiras; Ta, de E"tado·Mafor· da 8.n Região Ir~ td~ata.mfnte, ') General B.1ndeira 
com complacência, OU direto oompro .. Mili'6ar, do Tenente-Corone] Wilson Coe'ho áivur~',\l pl'onuncinmento afir .. , 
metimenta de gcvernantes, de funcio .. Frallca. do Oemanõo da 1,~ Zona Aé· mando Que il'1'fHmlaridad"s fiav:am 
nário.s federais, estaC'uais e munici· rea, e do CanHão-Tenente Eds0-Il <:id.o c-:-.mn",.,""rl"!'l c0nt"Q' o Go.verna.. 
pais, Kcatnmd:l por comprometer até Frf'~b<: nR 011nh'l, do Comando do !'I 01' .f' q'1'> q r0rn h'''':;n r1P Tt}·,<>~tj=!ação 
o poder JUdiciârlo, pe_a atividade de ... 4,Q Distrito Naval. ~ta.va. tlronta a .. fornecer tôjl3.'5 88 
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fFOvas à Assembléia, Legislativa·. E' 
~,& s.eguinte o documento: 

NOTA DA COiHISSãO DE 
AVERIGUAÇÕES 

Con..<;;del'ando que a ausência, 
em. que ~e de.;;ejou n:t~nter nas 
declu1'llções a que foi cOllvidado 
a prestar, perante a ComissP,Q de 
lnvt.stigaçoes. o EXn10, Sr. Dou~ 
tal' Governad:'J' do Estado, pal'e~ 
ce estar pro'\i()cando uma decep_ 
ção no conceito que a opinião 
pÚblica fonnnla sõbre o assunto, 
cabe.me, ,cemo dirigen~e dessas 
o.veriguaçóes, e;:,c:are-cer o segujn. 
te: 

1º) A p~l&.V1'a Oc, ]:xmo. Se_ 
nhor Governador sel'ia a de 
confirmação ou negativa de ir
regularid:'l.cles já positivadas. 

2°) Ao deixar de manifes
tar-se, na forma explícita e 
clara de um depoimento, nã<l 
deixou, entretanto. o Sr, Go. 
velnador de ficar incluído no 
"'Termo de Perguntas" que, jn~ 
tegrando o regi.::tro, Rs<smado, 

das avel'i~uJ.ções, contém a ex
pre.ssão ào seu pensamel1to, 
o 3'J). Diante ,do espirito do 
,Ato Institucional, (, encft-nega. 
do dC,'5.'3:ls averiguações, no res
guardo da mo.je~ta<1e, de um 
pe;der Executivo, acatou a de
cIsão do Sr, DL', At.léli< GorR 
rea do Carmo, lllvestidv dêsse 
peder, tendo em v&ta que essa 
decisão não o exime de prestar 
contas de seu.s a..tos à N,sem. 
bléia Le6islativa do Estado. 

45') Quando, ..po;s, queira o 
poder L~Zi.:;l~ltl\O E"t::..dual, re,' 
presenta,do pC'r e~sa As.sembh~ia 
to111ar as referidas contas, a seu 

dt"i90r e~tI.na tI encarregado das 
avel'igu~çÓcs, que Ora se pro~e. 
dem, :para fü,mecêr t.çaos os 
d.!lclm' de pw .... as nEces.sários à 
au:liéncia G.u~, psra tatnto, .beja 

pl'omov.dn, con~o:'me manifesto 
de~e2Q do Exmo, 81', Governa. 
dor do E:staodo, 

Gen, da Divisão RI Ernesto 
Bandeira Coêlho, :""!1carregado 
das Averiguaç:õês. 

Proces~u!am·,se logo a p 6.'9, 
ta m h é m, entencimenl,os dos 
qtmís eu p! ópriú participei para 
que u AsssmiJleia Legislati\a se 
l:eunisse a. fim de ouvir a Co
mi.ssào de Investigação e ofete. 
cer ao Governador cPQrtunida. 
de de defesa, díante das aCill;a. 
ções !onnuladas, 

Deputaoos que con.stituenl. a 
oposição, em núme!'o de dezes. 
seiS, subscreveram c requerI. 
menta de com'ocação da As· 
sembléia, para o fim espeCial 
de ouvir o G-cvernadol' Aurelio 
dD Cam:o c o Ge~1:"r:11 Bandei
ra Coelho, \'~I:do llCS têrmos 
~egu!lltes: 

·CONVOCA ç li. O EXTRAOR
DrnA~IA DA ASSEMBL"f:IA 
LEGISLATIVA De ESTADO 

DO PARA 

. consider.sndo que o Exmo, Se. 
!lhor . ÜúYEl'n,-:dol' do ~tado, 
atmvés de l':ot!\ Oficial, declarvu 
f.tue hav':lldo 5~do procura-do "para 

fa.zer d:c"'lrações pzrante a 00-
:mi.'lsil.o de j1H'e~dg:!eáo Sumáf'ia" 
'negou se a tal :llegundo· que' 
'''presta contas do.3 .seus atos à 
AssembléIa Legislativa"; 

OoJl.'.,iderar..do que a Comissão 
de lnvesligr,ção Sumária, atravé.s. 
de Nota Oficial assinada pelo 
Exmo, 81', c-enerat Ernesto Ban. 
deira CoelhO, afirmou a ~istên
ele. de "in'egulal'kiudes já prwhl.

tadM"; 
considerando que s· ret'er1da 

Com.issão dispõe-M, segu~ nota 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (5e,,:l.o III Junho de 1964 

puhlicada, na Lmprensa.. a prestar 
contas de seus atos à j .s.sembléla 
LegiSlativa do EstadQ M Pará: 

considerando que o Presidente 
da. Comissão se prontificou a. for_ 
necer todos os dados e provas ne. 
ceSBários ao esclarecimento das 
ll'1'egularidades cOll.'3tatadas atra. 
vés da referida Comissão, "quan. 
do queira o Poder Legislativo Es· 
tadual tomar as referidas 000· 
tas"; 

Considerando que .a A.s:sernbléla. 
Lcg1s1ativa do Estud{J est.á. na 
obrigação de esclarecer ma tér1a 
tã·o relevante para a vida adro1 .. 
nistrativa do 'Estado e atender ao 
de."..ejo do Exmo. Sr. Governa_ 
Clor' 
O~ deputadOS tntra.assinad:os, 

constituindo a maim-ia absoluta 
dos membros da. Assembléia L-e
gislativa do Estado do Parã, nos 
tênnos do parágrafo único do ar. 
tigO ' 70 da Constituição Política 
Estadual, convocam o Poder Le .. 
gislativo paz a um períedo extra-
-ordinário de reuniões ~, ter início 
no d1a .•• de jW1ho, ~ 15 hS" fi· 
C2..ndo desde Já. conv~da-da a Co_ 
missão de lllve5t.;ga~?.'J sumar!a, 
para, )).0 m:;:5u·.o dia e lJúra, com~ 
parecer àquela Casa do Povo 
para os fins de direito". 

A convocação ficou sem efeIto, Só 
se conseguiram 16 assinaturas de 
Deputados da Oposição. 

OS· r. ~)Utados do, Partido Social 
D~múc!ã.Uco recu.'>aram_se a subscrc. 
\'er o l'cquel'üne.nto, impoSSib:Hitanao. 
assim, ao reunião da Assemblê!a Legis
lativa, Re.sult,ou, daí, a conclusúo do 
propósito indisfarçável do uove'rna· 
dor Aurelio do Carmo, de nJo permi
tir que o povo conheça a3 a':::\.L5ações 
que pesam sôbre o seu Go\'êrno e de 
não dar à opi.nião púb1ica qualquer 
esclarecimento cümo seria, obyia~ 
mente. dQ seu dever, 

Diante da afirm.ativa do General 
Bandeira. Coelho, de que as irregula. 
ridades estão devidamente compro. 
vadas, e da recusa do Govel'nadol' 
Aurelio do Carmo em prestar qual, 
quer depoimento, de vez que não per
mit.iu, pelo seu Partido, a reunião da 
Assembléia Legi.'üativa, a opinião pú· 
blíca passou a aceitar, como decisj~ 
"Vas, as provas que a Comi,<;3{\.o' de In
vestigação afi~'ma haver colhido, Esta 
.seusação .se exteriorizou 11 tl' a vés do 
editorial de primeira página de "A 
Província do Pará''. órgão sa!)tda~ 
mente apolitico, da cadeia dos Diá. 
rios Associados, a.s.s:m redig:do: 

A PALAVRA DO GOVERNADOR 

O povo paraen.se e notadamen.. 
te a popula,ção de Belém, como 
de resto a do Brasil inteJ!o, vem 
acompanhando com paI ticu.lar in. 
t.erês.se a nora ordem imtltuida 
no pUfs cpô.:J a queda do ,Pl'esi~ 
dente João Goulart. 

Todo.s Os atos qUe err.~,nam do 
nô~·o poder são lidos com avidez 
e pesado.:; com reflexão 'per quem 
esteja ou não ligado à chamada 
coi~a púb1ic,L 

Nem poderia ccnceber que a.3-
SÍIU não Iõsse, quando a Revolu. 
ção que agora se operou .re:)l'esen~ 
ta. o moval1en~O li.1als 88.',0 verL 
ficado uo país depois da outra, 
R grande rel.olução de 19SJ, C' .. ue 
abalou 05 fundamentos da Repú
blica e traçou novos rumos à po~ 
litica brasileira., 

O fato é Que tà!'lto quanto en1 
Hl30, embora sem aquela lnovi. 
mentação de trepa de Sul a .NOl'~ 
tê. t-emos uma Revolução no ia;:;-· 
tfgio de seu poder, (:om um Ato 
lmtituciooal que se nAo pah a acL 
ma permanece ,aO lado da legiS~1 
ltloção pátria. não apenas num sim. 
p jU; p&l'aleliSmOJ. 'o :ctue jé era 

== -"s_ = 

muito. mas intervindo nà.quela., o zonas, o Governador da' Cld.9.de 
que já era tudo. de Belém e acreciltamos tizcram 

.1: enzmente confiada às altas lL out.ras figuras por aí a fora, in ... 
gUl'a.s de nossas .Fôrça.s Armada.s, vestidas de outras :parcelas d'e po ... 
c:>sa. no-va ordem vem agindo sem der pübllco, 
desatmos o que aliás é próprio da:s E.T.'01\, pOis, pes2.I..IYos dizer, o· 
rev-oluções, mas com energia. e Dr. Au:'é!io do Czrmo. D,;:pondo, 
ngidez, enVOlvendo no ~u raio de' () Governador pc.::t"l'ia etl~larev.~t 
'ação tôdas a3 esferas do poder muitas coieas, corrigir talvez equi .. 
Pi,.I.lJJ. .. co. ,"ocos, reduzir acaso certos fatos 

No Pará, como nos denlals Es.. a justas proporções, numa pa;la;v~ ~ 
tC!dos, a ação dos delegados dêsse - defender.se. Não o ~aZtn~o, ca_ 
ffi(,.itlroento obedece ao critério do 2artdo-se, S, Exa, acu:soll a S1 
e~~_m~ de lC1eO~Jg.a política e $0_ próprio. Nâo há agora como ~e 
c~a.> aig:<;.t""üos p;:ü'ao repehr -o le. fugir a. êsse dilema: ou o chele 
1".1.110, W01i~l,r;lva, e a'a aplU'açao do Est9Jdo é inocente e nada tE' 
da contrabando e do descaminhO ria a temer, mas a lUclar cQm .; 
ou malversação das rendas e re.. seu depoimento ou se juÍga cul_ 
Clll.~CS da União, do Estad() e ao pado ou pelo meUn;;., na n:.elhor 
MUfilClpio. hipótese deixa qUe pal:-e sõbl'e .bU"\. 

\'-enClà.a a p\'llneil'a etapa, nl\ pessoa essa triste presunção, 
Qual loram interrogadas e depu- D2pOÃS, o a!'gum,~nt6 l1lv~ado. 
.bc!_ulli Lgur.as de todas as. cama_ pelo Dr. Aurého do C<;.!'lTIO de que 
das soclais, prmcipalmnete estu.. M prest.a cDntas à l.s~êmbléia Le-
da.ntes unlversitá.uQs, a. Revolução gi.slativ.a. ele é ceno e Válido, mas 
"olwu-se em Bslém para. o ba- em epOca normal quando ali !'e 
lanço l'L~ol'o~-o da s.plicação Ou nã'Ü lê a sua Mensagem de gOVerno, 
dos rendas 1·::del'alS, estaduais e Jamais p!"eva..lec.!H':~· num regime 
,muniCIpaiS. de exceção, como o de agora, em 

Para e.:>~a apuração, q,ue se veru que dl,;vel'ia comparecér perante 
fazenoo Igu,llmenLe noutros pau. a Comissão para limpar o seu 
tos do pal:, insist..~mos, loram eie- nome e a sua admin.i.stração. 
t:.....lua.s aqUI \'an~s aetenções de Ante essa om.ÍS.S'áo. os paraen~ 
dest:,::ados elemenLOS da adminis. ses têm a.gora o dll'eito de afir_ 
tração pU/Jlica, isto él Secrel.áxios mar Q,ue na hora crucml Porque 
de Governo e Chefes de repartL :passa a. admmist,ração ào ~U:tdo 
çãO, alguns elos quais ainda. não - inquinada de êrros c Vlcios com 
i·oram po.stos em l.berdade, ou sem razão _ faltou~lhes a 

Ignoramos, é ÓbViO, o depOlmen.. única. palavra que no moménto 
to de todos ê~es, se provaram ou não poderia nem lhes deveria tal 
não a SUa inocencla, se se saíram tal' ...:.. a palavra do Governador ~ 
belIl ,ou mal em suas confissões e TUdo o que "estou narrando le\'ou 
dei<:'sa.s, O fato é que a aUa cúpu- a opinião publiCa à convlc~ão de Que 
la do Estado e do Município ou a, corrupção adminístrativa e a partI
parte dela foi inqUinada, d.e não oClpação ou p.atr()cinio -no contl'abaJ,'ldo 
ploceder com li.sul'a e hone.::tidace e na renda dos jogos de azar .se lDS~ 
na. salvagual da do paw:imónio que tltUU. am no Pa.râ como um prc-t:e.5<:.o 
lhe cabia .zelar. I de dOlnllllO r·Olltlco € enl'lqueclmeJ;lto 

De tudo is~o o povo de Belém é peswal, mcompatlvels' com qualq\ler 
testemunha, ma~ ngua·rd.ava, comu regIme de- moralIdade. 
nós, conflaut.e e sel'eno, uma pa_ Ao cOntrá\'io do que afirmou o no_ 
lavra, a grande palavra quase di- bre Senador Moura Palha, não Sê 
ríamos a única pa.:.aVl'R qu<.; vIria trata, portanto, de UIDa lUta contra 
rcstabà.l:cru- a paz nos e.:,pfrit-os o Pa.rtldo SOCIal Demecrátlco nem 
e colocar o~ acontecimenws no de q.,ualquer -explOSão de l'etalq~es ou 
:fiel da balança. deseJO da oposlção de atingir o Go_ 

Mas óh! desencanto - p&.1'a. nó~ I vêrno atraVés da 1nterYen~ào milJ.
e }:,<t. a o povo - o Chefe d.Q.Es- tar, Tratll-.jc, isto sim diante do, 
taoo negou..se a deI?ÔT perante a I latos il'retol'Clui\'eis que' vão sendo 
comi::>3ào de A Investl~.açao Suma.. comprovados, tão-.!:cmente do impu .. 
l·ia . .embora fOE~e faze-lo em Pa_ dor e do abusa da função públita 
lã::10, na p1'6prm sede d.o Sf:l. gO- por maus pes~edistas dQ pará ante 
vérho, no seu p~'6prio gabinete de Os quais seria inconcebível que ~ ])1"6-
trübal.l1Ú', com as garalltUls e as prio Partido Social Dcmoc!"á~jco tNa_ 
prErrogativas, com a. liberdade e cionaD ccmprometesse a sua legenda. 
-o ~espeito de,'ido3 ao ~eu cargo na cobertura ·de atos que cert.amente 
e a, sua pes.soa. _. fora.lU praticadOS â sua revelia e que, 

E por que b. Ex.a, nao QU1S tle. ao mvés de benefjciâ_lo com O pre~
pôr? Segundo suas _palavras em Lígio popular, tanto o aviltou peran
nota. oficial ';por nao .5e julgar te a opinláo publica paraense. 
réu de nenhum .ato. qu~ p~a pelo Rádio e televiSão, térn 3i4o 
sel" considerado obJeto de mvesh- feitas as mais terríveis acu.sações ao 
gaçào criminal" e po.:que "pres~a Governador Aurélio do Garlno e .ao 
cOllla dos seus a,(m.t a Assemtléla Prefeito Meura Carvalho, que vão 
Leglsiativ:l.' desde o enriquecimento ilic;to, a aduL 

Re::;çeitando em~ora as SU;;:'s. l'a·

1 

teraçüo de leis. a imoralidaàe a,dmi~ 
zôes de !ôro intImo, pern:utm:o_ nigtl'ativa. p2lo conluio CO!11 firmas 
nu':' dibcordar do Dr. AuréliQ do I fornecedoras, até o peculato, tl mal
Carmo, tendo em vista os conceitos, vel'Eação dos dinh,eil'o$ públkos e s. 
do velho Rui: "Quando se me imt' distribuição do dinheiro proveniente 
põe a solução de ~ um caso moral, dos jogos de azar, das pefcenoo.gen!i 
nãO. me detenho em sondoo: a di. s-ôbre 1orneclmentos e do~ ciesvios de 
reçao das co~'rente:.,: volto~me vel'bas. 
p[1ra denrto de mim mesnlO e dou Noves fatos vão sendo revelado;;: por 
liYfCmente a minha opinião, agra.- todos OS meios, Ainda no dia 26 de 
de ou desa.grAde a minorias ou maio, o matutino "A Pro\'incia dQ 
maioria.s, " Pa.rá" pUblicou a:tigo d,) Dr, Paulo 

Foi is.so, jl!stamentc i~o, "V01- Castrt) ilustre obstetra parlN:nse, qUlt 
tar..se parg, dentro de si próprio paaso a ler: 
- e para io. a do Estado - o que BINGO, MATERNIDADE DO POVO 
o Chefe do Executivo p:l1'a·e.nse E BOATO i\IALEbICEr.!'TE 
nãO í"êz, 

FíUO, porém. o Governador 
Mauro Borges, de GOiâs, que foi 
malS longe mda. insi.stiu, irwtou 
por acareações, tão conJia,nte es_ 

,tava nos atos que pratIcara, FtUo 
ta.mbém o Governador ,do Ama. 

Noticias veiculadas pelo jorn.. .. ü 
"O 11.b~ral" e pt:3teriOImente pela 
"Fôlha do Nort.e", vmculamm 
meu nome à 1-.... -:át~ca de jogos ilí
citos e d<:!ram.me por fOragldo cu 
C01~;& parecida. 
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~ , 
Tenho estado todo êste tempo' mais usuá,das do;;) lôgo, especial- tei à douta Coml.s.são de ConsUtuição l..%ira s.penas preceítuação equilibrada., 

em Belém, lla. minha. residência Illlente do "Jó~o do Dicho" pos_ e Justiça, elll 1959. . _ capaz de assegurar os d~re100s do.s 
ou nos locais de trabalho habitual, f;WU garantir ao jQvem governa-- tra-l>alhadores sem prejudicar Os in ... 
nI.O.guem me procurou ou pl'OCUI'a dor exemplo 19U'll ao da Á'!e.t.t:l'- Em parecer de au~ori& do nobre terésses da coletividade, I 

,. d Ó Po,o e p' ,,"" . Deputado UliSses Gtúmarães, ficou as- O e, o tiue náo se passa com muita lIl.!\.I..a, e I,) • l:() ........ ~, 2.C::> ml- O ongresso Nac onal e, especial .. , 
~ '11"0" q lh;' ~. ~ ""' sinalado que o projeto, or:undo do t gente de consciêncIa, p.;:sada., te- 11 ............ ue e .. ~l\~l>lg· ..... a o t;O- men e, o Senado Federal contribui ... 1 

Ilha dormido bem tôda3 M·noites. vêrno, que o Dr. AUl'êlio do Uar- Senado, deveria. Sel' aprovado coro ram, ctecísívamente, para a aprovaç'átl 
~o .mpl',~'U hen) o ""'he,r"" ri" pequenas modificações redacionais. . Va, desde logo, como esciare_ lU" 5 V

" • WoJ,UJ. ........ \.lo..! desse projeto. Devo, neste momento, 
ciment-o e até como cor ... trlbuiçâ,(} .origem má, com;> nós I,) elnpre- A~:n<J.lava. na c<mclusão do s·eu Pêl- prestar homenagem especial ao ex .. 
... <' ;n"e.'>tf2:at>ões da comiSsão ade_ ga.In.-OS, " recer, o eminente Deputado que reprO- Senador Afrâ~io La~es, relator -da. 
-.,. .. , ~.. senta São paulo na outra casa: do é -
quacta, () seo-.uínte d-E)n .... imenr.o: Ao qUe pude snber. a i n d:'L, licou ..... - 1 mat 1·i(t. na Comissão de Legislação 

.t'''' ~ongre.~o NaClOna ; S 1 J jA' O Bingo pró Maternidade do comprovado que .. ~O P3.tá nao há. 00- oe a, e ao ex-Se~aàor, faleClt1o. 
Povo não tem IllU1ha Ol'ientação murus.mo, nem nunca h,,;ui'e. C:mclui_ "Sine ira 0.~ estud'.o". é o pare- :Francisco Galotti, que tiveram emf:ln .... 
e deie jamalS rec~bi ~ U?lCO se agora. que em U<JSoSO estado lklvia cer. Significa a leal contribuição das aprovadas. Lamentei, naql1E:a 

eentavo. Se a. ol'lentaçao fOSSe oomunista.s e oporcuni.st'<l.,j do samu· de quem tudo deu de si pata que op:ortun:dade. que o capitulo dos d:s-
.nuMa a l'cnda. sena totalmente ni.sm-o em multo p e que n o ~ÚnleTO. .a. lei e a justiça pres.idiam às re- sldios coletivos não tívesse sido nlan .... 
oestlnada à Materin<\ade d.Q Favo. Af:inna-se e, infel1zll1ente, .ao que pa.- l{lções de trab,Jho no Brasil, a tido no projeto, porque êle se cou,s .. 

Coma l1ão o e, recebo a 4'M,a. ... X'eçe, de maneira. ü1'efutável, que o 11m de que ni!) se sul'Citem àS tituíl'ia nUm todo o::gânico e n).uJl 
1ternidad.e" (e não eU) para. a.u .. mal do pará, exigindo em favol\ Qv in~~rpretaçõe$ Pessoais e a e]{.- sjstema. de defesa doz.direitos dos tm .. 
.xíto à,' construção de sua sede, a. povo ao n1als drástica e extiJ:pa·dol"u cessos des'J.rg-al1lzatórios da eco· balhadorc$, resguardat10s Qs dire~,tos 
.contribuição ·me~e.l de •... ' ..• , ter.a,.pêutioo> ê a. cormpçãa, o dm:neü'o llomia nacional, perpetrados por soberanos da. coIetiv dade br9.sneita. 
Cr$ 1.200.0.10,00 (um mílhão e !àcilmente ganho pelo ronoo aos Co.- emprega-dore.;;. empregadQs ou pelo Tóda a trama que 5e organizOU Con .. 
.duzentos mil cruzeiro.; meIl.'>,ais). f~es públ1c\Js, o t!nriqu~<;.imeP.to Ui· poder público, A Câmara. corno tra; o projeto ruiu por tel'ra depois 
!Embora não se tratandQ de- jôgQ CIto e o contmba.ndo CUJOS meandros jnstância. rev;gora conclusivamell~ de VitoriOSa a Re\'olucão de 31 de 
ido bicho o bingo é, ou melhor, crinuno.'5Q"s ainda não foram l'evehldos te decidirú, em nome. óo leg1slB.· ma!'ço. L\<leres sindíCiÍís e peIe~os 
era conU·o:i.do pela Govêrno do e a opiniãO púbtca recla-!r..a .sejam vo, o que melhor consultará aos .sindiCalistas' tiveram ense.io de tra .. 
Pará., D.ü poeque.o Sr. GOVeI- mvestigadOS também, com a. maior interêsses. do Pa\s. mal' um combate organizado contra () 
(lla,dor, em entrev:sta na. te1evi- energia. Para. comodidade de consulta e projeto que ~elabol'ei, procurando ex ':' 

, d '" "r nd d'""''' 'bi-lo aos trabalhadores como Be fÔri\. 
~í.\a> ec,wxou que... e a.....,. comenta-.:;.e ainda,. Q~lC o PodeI.' Ju- c-emstat.aciío do sistem3, ofereço & 
J. o e'le" "~llcaVO em obra" de di . uma. cami.s:a de fôrca. impedindo .... ue , og S ........ to'.. ~ chinQ as inve.stiga-ções, apen~s an,). Comissão de Constituição e Jl1sti~ '\I 

benemerência social. No caso da rar.am. :No entanto e.stá,. atenta, lam~ <;a o texto como resulta das re. pudessem êles defender seus direitos 
:I'Maternidade do Povo" l><>r <?r~ bém. a opinião pública, aoS. fatos que jeições e modificações suger:das e reivindicar quaisquer pl·eten.sões 
de:m .d~ Sr. Govel·n.ador, e. d.i.s~ cheg'arüm ao conhecimento do iJ070, no Parecer. através da greve que, como bem assi .. 
ItrlPmçao ~e!lSal, alem. da., quota fe.2'lIwo a :Majestade da Justiça, Ai> . • nalou O Presidente Ca.st.el1o Branco. 
~ Materrudade, .o~mtemp.ava {J ações jUlgadas a f a v o r dos ricos ~ Em s~gu:,da veFll ~ra~crrto. com o não é fim mos meic último para a 
'-::'1'. Chefe de PolIcIa C0n:- ...... dos poderosas e o engavemment.o aa- título de SubStl~tutlvo •. apresentada ~alVa.guarda de dh'eHos e a. preserVa .. 
Cr$ 80.COO,J~~~ a_ Sr. u::J!ra~a1~a I qUelas aos pobres, o leilão dcrs man .. p;IC? relato!" U1.y~.s-es GUImaráes,. () ç:lo dos interesses do.5' t.1'abalhadoreS 
tSl1va, com CI~ 1;)0.000,00, quawa (1~dos de segurança, 0.5 eleições fal"l p.oJe~o dn SeIl~do. federal~ de ~l!1h9. brasileiros. 
pe~C·3.5 da. g.uard.J. pe.;scal do Se .. i s::l.S pelO denominAdo m.api.smo devem a?-torla, com l!gelflss~as modlflca- A.s.sínalando, pOr 'conseguinte, a vi
il~h<?r Governad.(J ... ·. OJ.Qa uma_ ~UTIlI ser i}:lvestigadaS sem demora, para ço~~ de l:~d.aça~, anter:ormente co~- t6ria. inte.lll'al do Senado Federal e da: 
el'S 30.UOQ,{iO, um Sr. Namo:r dei ql!e o processo revolucionúrio .at.aste s~gladas <.0 p.'lleCer que me foi eXl" càmal'a do,~ Deputad{)s, portanto do 
tal, compa.dre do Sr. G{)verna~ aQ.ueles que comprometeram tã "'cri .. blda p~10. n~u:d ..\J:.r;i.<;t!·o do Trabalho congres...~ Nacional. Quero agora. let 
<102", com Cr$ 3DO,OJO,DO a.· ... m:no.saml:"nte o Poder JudlCl~l'io e e Prcv.ldenc:a .soc;(l.l. Dr. Arnaldo despachos telegráfico.,; que me foram 
,cl'~ 'iQo.~OO,oo, l'e.<:tando para O ,I faça re2~alt.1.r à. di.';nidade daqlteles Sps.s,f',~a1çl. t:'a~sf~"'nat!d~~se !!n1. "Mi~ enviados a.. re.'~pe:to da. :aR~3l, objeto 
geIente 00 Bmgo, o Sr.' Z21g0'j qu.S l'e.:;istlnào a t.õdas as Im'mas li..: n.stel.o P.ubl\c'J as teferencla.,S. a de <iiscurso meu, na sessão de ontem. 
que tem rea.lmente so1:) ::ieus ()ll1- cOl·rupcúo mantiveram incólume a PrcCUl'adorla. Geral da. Just'ça do JJara: que bem enfatizados fiquem os 
!'bro.:; .t?do o _~ifíCi! trabalho de, :::la Ciignidade e a da JU.:3tiç..a. no Pa~ Tr::tb~lh~ c "Entid~de Sip.dical" as prejuízos terriveis Que querem impor 
e~;:ecuçao do Jogo dent.ro de pu ... j xá. ~ referenc!3.s :tos sint!lcatos. ao Bstado do Eo;pfl'íto Santo, coro & 
dl'ão de set·iedade. imp01'tância . . Há exclus.§o de· textos, lnclusjve. DÍ1ra1i.sação da cOn'ikução daquela ro .. 
VO.r:ável entre 20D.DOO,OO e •....• \ fuu de que. a Congrcsto N.a·c:onl.\l aquela norma que adntara. DUln pro- dovia essencial. para aplicarem todos 
Crs 300 . .')00.00. ; e o pO~"o /Jra.si!em~ poss·.'l.UJ con1!ecer jeto Ol'1anda do Senado, deferindo ao os r&ursos no jnvestimento do trêcho 

Ai está, po:.s, Quem autoriza. o I em . aet~lho, nece:;sal'lO, ?- ext.t;:n.sao e TribU:1al Superiot do TrabalhO, por Realeza-Al'axá, no Estado de Minas 
J31ngo, quem lhe divide Q renda. pr~tu.~dH.laae d,:;t c,?"rrupç.ao dos setõre.s votação qualificada, a atribuição pri- Gera~s, 
e aliem d es t a s.e benetíc:a. A III ve.::Pt,gJ. dos . e ~ lllvest1g?-1' no . parA, vativa. de declarar ilegal a greve 
Úl"l.ica, mas v 1 t a t diferença. que COtno no pa~, t~ço cs,pec.:.al a.pelo <lU quando atenta5.se contra' "a segul'ar:ça Receb: o sr.g'lljnte telegramA. da lU .. 
-ex.·ste no caso é que eu, cOmo Marechal .E':ot~eYa~ Ta.urlno de R.I(· nacional e O- int.erê.sse público, sembléia Leg:.slativa do Estado do E.s • 
. Pal~lo ca,s~rQ, nada recebo e ja_ zende Ne~o, -!?!'e.slden~e, da t;:0I11l.SS:l0 . A Comissão de Constituição e Jus~ pü(Zé) Santo: j ...... , 

111'3.15 recebl. (de InVe..5tlgaçao S~lmarlil, .seja fa.cuJ. f t:ça. da Câmara dos Deputados apTO . 
. Em recollheciment.o • <O".'rl·- ta..clo QOS congre.s.s1Stas que o deseja~ vou o se·'Uinte parecer' "Exmo S~·. Senador Jefferson 

~ ... 1>0 rem, o exame das peça.s dos inqutr!- b • 

!bUição ordenada pejo Sr. Go,;'e"I·.. tos, ao fim de que pOEsam ~er revela.. . A . Comissão lle Co~stit.uiç5.o e de Agu:ar. para conhecimento de 
na.dor é que demos o hom'! déle do.'; e denunciad'Ü.s. CDm todos Os de- Just:ça, na 3.1\ reunião ordinâl'ia V. Exa., tran.screvO telegrama 
à Maternidade, desesperançados, talhes. os fatos terríveis que infellci- de Sl\a, Tur1'rl.Q "B", reülh.ada em. dil'igído ao Senhor 'Presidente, da 
,depois de vários anos de aohe- t.am o Pará e huml.Jhant nesta. hora, .11 de maio de 1964, opinou, anã.. RE'.pública e ao Senhor Mlnwtro 
ga.çãa e devotamento, de realizar o seu povo, nimemente, pela. aprovação das da Viação: - "Chegou ao nosso 
o sonho de dar ao Pará unta U1.S- O Ma1'echal E>tevão Taurino -de emendas correspondentes aOS ar- conhecimento que a revisfi.o da 
t.'t.l.dção decente para e. mãe po- Rezellde Neto, t-endo comandado te- tigos de ns. 1.9, 2.?, 3.", 50, &', 7?, Plano Prioritário das Rodovias 
Ibre. Depois de todos oS desenga- centemente, a 8~ Região Milit:Q;r. co- 8~, 9", 10, 11. 13, 14, 15. 16, 17. 16 Na.c1anajs .a. fim de ajustã .. lo ao 
/lIOS ante o egaismo do homam e nheceu !1em de Pe1'to a a.tmosfera ~d- 19, 2"0, 21, ~'2, 2.4, 215, 26. '2"1', 28. propósito de contensáo de de.$pe .. 

·dle.nte d.a falta de espírita de $0- m.:.nistrativa de meu Estado o que 29, 30, 31, 32, 33 e 34, e lJela ra.. sa.s programa.do por V. EXa, ex-
.lidal'iedaqe humana, aceit;amos o certamente facilit.a.rá. o exato' julgaN jejção ds:s emendas cOl'l'esponden- cluiu a imediat6. exeoução..do trê .. 
,p:'aduto do Bingo, isto é, parte mento dos fat-os que lhe vão ser sub- tes ao parágra.fo único do artigo cho da. BR~31 compreendido entre 
.d(;','3Se pr~-dutQ, peh~ que S0l110s metídos pera COh1Í5.São de Investiga- 29, ao parágrafo úniCO do artigo Vitória e Realeza a cargo da, Co .. 
~gD-ra, naO na qual1d:ade de Pl"e_ ção Sumária. O que todos os pa.raen- 3°. aO a.rtig-o 4" aos pa.rágrafo 4'-1 m;ssão Especial de Obras da. 
61d.ent·e da 1 "1\!1a.~el:mdade" mas s~s esperam, nesta hora grave, é jus- e 51} do artigo' 6", aos a.rtigOSS de '~BR" referido. Tal decisão! con· 

... :ná.: de pau~.o. G~~t.10; alcan;çaclos! tlça. . ru. 12, 23 e seus párágrafos a() trariando narecer eminentemente 
'I)E!';a. ~a.le.dlccnCH1. 9-e qu:.n1 se . Srs. SenD:dol'e.<;, era. o que dever!a inciso V do art.igo 25 e aOS inê:soo técnico, do Conselho Rodoviário 
il~.~e culpad.o e te n ta alfastar dlZer neste lll!it.a.nte, enquanto .aguan.. I, II e IV do artigo 28 do Sttbs~ Nacional, provocará a.diament.o 
41.-... l ;t.St.a1" para a lama. elil que damos o pronuncUunento !inaJ. sôbre tu.tivo do Senado Federal indeterminado da cancltlsão do 
sempre ~h~eu e na quaL é des_ fatos que n1eno~ devem .ser deba.ti- .. 0\0 PrC>j.ero n.~ 1.471~i-49, Ylru trêcho Vitória~Bel0 Toriz.onte, 
C?be.rto JU.::.ta)11er~te quem ml.."'1ca dos mas princip-a.lmente julgados com télmos do parecer do Relator -com graves Tef!exos econdm:c-os 
Ua Vl~etl e nela Bao pOde ser des.. serenidade e justiça, em faVOr do Deputado Ulysses Guimarães,' nacio:1a is e, narticula!'mente, aos 
cObel to.. ~, povo paraett5e, tão safrido ,.através' Estados do Espírito' Santo e M.i-

~_ m<1:t: nao Sel que tipo de do~ tempos A Comisão propôs! s!nda, nn. nas Gerais. Por isso apelamos. 
escntnração o.:> dema:s usuã.l'ios' • forma do artigo 38 do Regimento nal Qualída;de de rep:esentantes da. 
(lQ produto do Bingo fazem, Nós, E1:~ o qUe eu ~inha a d:zer, Senhor Comum 40 Congresso Nacional, a totalidade do povo caphtaba", no 
M. Ma.ternidade do Povo Q po.s~ Presid~nte. (.MUlto bem; muito bem/ correção de errOs manifestos de sentido de que V. Exa., arguto CO .. 
iSlIlmos. 'remos tesoureiro ig·ual_ Pa.lmas.) redação, de acôrdo com o mesmo nhecedor das van:ag-enc: econÓml-
mente l"!0!1t'sto e~ C1"~tel'j~.(), Ç!s O SR. P'&ESlDENTE parecer aprovado. U CM nacionais que decorrerãQ da. 
Il1Q.SSOs llvro3 e.stao a dlSposiçM Em' t conclusão da refer'da e.sttada." de .. 
<1e ql1alql1er pe~oa. do Govêrno (Gilberto Marinho) 'rem a pala~ discurso .proferIdo na op~r Uul- termine a. urgente reinc1usão no 
.ou da OpO~!<;ão ou de qualquer "ra o nobre senadOr Jefferson de dade~ da. soIeru~ade que enseJ~u a Plano Prioritário do trêcho \!"itó .. 
membl'o ela. Comissão pl'esidid,a Aguiar, ,sançao do proJeto, o Sr, Presldent.e ria.-Realeza. da. BR-31, com exe_ 

1l,:;!lO j;ust.l'c General Bandeir;l da. República. enalteceu o trabalho do CIIÇão preferencial. atendendO" as-
CCêlho, p:ll·a completo -",me, O SR JEFFE1tSO:-J DE AGUIAR: Congresso Na,cional, que lhe dava nes.. sim 'd l' d 
~"n' 'f ,.~ ($ "~O' d d) S h .... te momento,dificil da história nacio- ' 90 ama0 a pOpll açaa o 
.f"vl" os, nao : C a r a em maus (!m reVl ... UO o ora .or - en ..... r, na}, um projeto regulador da.s parar pequeno Estado do EspíritD SIm .. 
Dençóis o Dl'. Aurélio do Ca~n1o Pres~dente, O. sr. Presidente (la, Re- lisações COletivas do tra.ba1ho to. Senu'(Js da atuação de V. 
,po's e x i.s t e a cOmprovação de públICa. sanCIonou, ontem, 3- Lei Ql1e • :Exa,. aProveitamos o ensejo para. 
cf'nt·a\'o Jl{)1" c€'nt.:wo da parte ql.le Regula.m.enta. o DIreito de Greve, pro- Quero assi'ttala.r a atuação do Con- reitera.r os nossos ~~rade'dm('ntos. 
S Ex" tU.tlndou reservar à M.a,~ po.siçãO que fOI a.provada. pela. Câ- 1?!:1'eSSO National e, espec:almente, do Adalberto Sim.tio Nade.r. F'rpt;;tjpn .. 
lÍ'·p:rnHll).p", di) Po"JO, P a r ~ SUa. mara Federal e que/aqui teve origem'l e-enad,f}. p.ara. demon.o;trar Que, qllan· t.e da .""'H~t\1blé;:l. - Sp'('lr1J, illo 
1cnst!'uç'D.o. oxalá. t.odos 0$ de- 1 na forma de sub:stit~ti"Vo que fl.pre.sen .. do elaborei o su)J.stitl.1t.h'o, Lh'e em Pelissari, Líder da l\1a;.f))·~a; Chro.l-

r 
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tiano Lopes Filho, Lider da M:~ lses de govêrno, o mais COll3trutivo e ma. de quaisquer suspeitas, que pos-lmentar a sua movimentação, atre.ve.s 
nada.. - rujy Nader, Líder do vultoso progranta de obras públlcru3 suem jn-atacável fô:ha de serviÇ:Q,s 8.0' de suge'l.tões peneuméticc<;. Jt.:;te 
PSD _ Hélsio Cordeiro, Líder de. no Estado do Rio. Povo e à Pátr:a. Orgu:hemo-r.o.s, pa.- prcceS':>o modernJ é em,;lreZado, como 
UDN _ José reixc:ra Guimarães.' ra. exemplo às futuras .c;era.çõe':. dos ee pode verificar, nos PQrto.s de Sau .. 
lider di> P'IB. _ Roberto VivQc- Patrimônio infangível que sempre receberam e confiança e tos, do Rio de Jane:rO,' de P3.ràu;lgttá 
c(!,a, Líder do PSP. - Jc.·mil Sr. Presidente. Tenho, como patri. o respeito con.c;cie:lte do, ~ovo', ~os e _ QutrC's. , Inf::-lk"nente, o Pô:to d~ 
i,'''')uain, Líder do PRP. _ walter lllônio in....angível. a honoral::i1idade que mereceram a sya gratIdr.o, umca\SaQ FranCl.'.:"CJ d~ Sul contin'J.a mu~tQ. 
Bersan, Líder do PDC. _ DC(,'1nar que me lego:.J. o Profe,sor Miguel CJil- l'~o::rweIll;a e ,conforto do,:> gJ':ernan- 1 dcsempltl'ado nc~ fe~',r, 

I Bittencourt e outros Senhores to, um símbo!o mo:'al e intelectual da' tes d:gnos apo.) um~ labuta mtensa O Govêrno do Eo:buo de Santa Ca. ... 
Deputados," - Estou certo de que 'Nae:,;naHdz.~e, Ctmo ~e, jam:tl,s re- em !avor da COIsa publíc~, t.arinr, ... nan<1ou fazer um l:vant3.-
o eminente representante secun.\ ccbi eu favores dos poderes pÚbl!COS.. Nao dev~m ser envolvIdos em ~us· lUento 10r:11 ~ elo:t~Jorc. U .0 plano para 

: dará o ped!.do da Assembléia Le- Sou. pelá contrár:o ~ e sem falsa peiçáQ levHl.n,a nom~ de atlt§nt:~os a. co!Utrllç8.Q Ge filos. Al~m disso, 
, gi.'ilatlv,a a fim de que a obra alu .. modéstia o procla.mo _ credor de patr:iotas .. po~ um s,mpl~s a.nun~H\.r prcp6s fÔ."<;e o silo cOTIs.ruído em re
, didll não seja: llara1isada, Com muitos ,sr,rviçQS apontado':> no meu de mvesJgaço~s gera, hOJe,. suspeItas gime de convênio, de acôrdo cem o 

antecipados aP,Tadec'm.ent-os, apre .. curriculum vitae. quer como médico, e _abal,3, . conceItos, nos me.<>S que C'S GQvê1'110 -e,tadual e o Federal. En-
,fiento a V . .Exll. os protestes de indust,ria,l, legislador, ~r:n:.strD de E!s- nao conhecem. treunto, comQ !á decl<U'ei, os Gc-vér .. 
'estima e cOllSidera~ão. _ .Bauda- tadQ e governa<ior. Exige ampla fn'Vestigação nos pUEsados. ap&sr àe U'rem prome .. 
ç6es, _ Adalberto SimM Nader, Quanto à e,,:ploração de J02:oo de. ~ Udo. nada realizaram. Dét)te modo, 1!. 
presidente da At~emblé:1J. do Es-- azar e Suas dolorosas conseqüências Sr. , Presl<lente. Estas ohservaçoes situ:lCio permanece :lo mesma, o que 
prito Santo.... morais. que agora são lembradas no .s~o dlta<las. pela minha, c()ns~iéncla I tem trnido muito emba-ra-ço, ocasio-

Recebi i aI . meu Estado e J;;e procura investigar Clv.ca. ~POIO tOdas as lnves;l;p.çóes nando grandes dificuldades para a 
r~" • gu ll}-ent-f!, Q:~gu.mte tele~, po<'..suo, neste eeror. a ma'or tradição. que se flze!em n~ces.sártas pa.ra o de~ mO'dmelltB~§Q do Pôrto de São Fran.

Ct <·Pla ,dO Sr, DJreoor do Dep:artame-n- públ:ca no combate e repressão ITl- cOro da. Vlda publica: .naC]onaJ. En- ciseo. que tJ:l:mbém exporta grand,e 
to ~ac.onal de Estradas de Rodagem: transigente à jogatina. As página.s tendo, porém, que a cltaça'J ~tOS ."no .. 1\QUantidP..de -de madeira, Pinho cer-

JiSenador Jeffe!'son de Aguiar, imorrol.c: de Rui Barbosa. condenart .. ~es daqueles que sofr!?m. 1.nve;:;:lg",çâo rado, erva-r'at-ç e outros prcniutos 
,Senado .Federal. Brasília. Relati- do o víc:Q do jôgo, sublinhad:.ts 'Por somente <levem h' a puhhco tl~OS !ero. criundos daquela região. inc!usive -do 
va.mente ao seu Telex sôbre fi. meu Pai. foram por mim lidas des~ va,s cO?lcr;tas de sua, culpabillda. ,e, n tS'.1l elo Estado do Paraná. 
1l3R-31. desejo esclarecer que a. te- de menino e se me gravaram na me- fim de resguardar os homen:; T"PU1OS el Ultimamente existem, naquele pôr ... 
:v:são do plano Preferencial foi mória. honestos, de falsas e ap.es.sa'das to, armaz.eD.S q"le recolhem () café do 
:prooedid~ pelo Conselho Rodoviá Sr. Pres:de.'1te. No Estado ·10' R:O, lmPute.çôes e suspeitas. .! próprio In.€tituto Bra.sileiro dQ Café 
'Tio Nacional e .submetida ao Exmo: colcquei~me sempre na linha. dos go· te 1!:~te e o m~ modo de pensa~ ].~a~ que adorou aquela via de exportaçãó 
!.Sr. Ministro da Viação e Obras vernantes que têm cOmo er.cópo da . D o em v que o meu . n~, d porQue ela oferece as condições neces .. 
lPúhUcas,. SaUdações. (a) Jaein- vida: pública a probidade .administrar ~~~~ecen;e~~~ eefi n~flá!~() : .sárias para. escaamento do produto~ 
jtho XaV1er Martins Júnior Di. tiva -e a honradez de seus atoo, to- ,p. ' p rr- a 1 ~l r,.. DáEse modo, daqui fazem<ls veemen ... 
~etor-Gru"al do J;lepart3menU; Na.. mando como p.aradigma a figura .sem ~~~~~ :~h~ ~aS d~~~t11ci,ve;~... te apélo ao Sr. Ministro da Via.ção e 
:ci(j.~l de- Estradas de Rodag'em"" mácula <;0 saud?SO Interventor Almi- m:nlst .. 'nÕDr e industrial a fim dé qu;- Obras Públicas ~a que, através do 

~ebt, ainda. telegrama. do Sr. ranw Arl paneml;S. a. opinião pública. tenha os esclareci.l~partame~to .Nac anal de Portos e 
1M1lnstro da Viação e Obra.:; Públi prolr.dade Administrativa mentos necessários, (Muito bem! Vlas Navegav.elS! em curto prazo, or .. 
informando qu ' t d d cas, Muito bem I) ganize aquêle porto, oomplementando 
te1e$Tátioo ee, rm VI: .u .. e e ,a.pêlo Quem rooorrer ao not:ciáriQ da épo·' as obras que de muito estão paraU-
inform.açõ-es Q~ pro ~~~ dl~lgI, OOhCltou ca do meu govêrno. encontrará em O SR. PRESIDENTE sadas, e principalmente apa.relhando... 
tamento Nac;onal vde e:t~d~~ ~e~~- to.dos -os )orn,:is in~epeI).dente$ do TemI a palavra Q nobre Senador o de um ~ilo moderno p.ara. que possa .. 
ooO'em a respeito da matérf e - &10, de NIteról e do InterIOr, fartas e Attlio. Fonta.na mo~ mOvlmentar. c{lm raplóez, os ce-
no-u Óleu discur o a versada amplas reportag€ns, sôbre o oombate" .. . reaIs que chegam do interior do Es.., 

Aasiro .Sr ~I"e..ndente :t d efetivQ e constante aos jo~as de azar. O SR. A't'lLIO FONTANA: ta<lo, bem como o trigo importadO. 
apêlD <ru.e 'tem' . rel·eran o o O documentário fotográfico chegou ("' ';f.I- do dor Assim estaremos econom zando divisas 
oS: P.res<t:l t fonnulel, t;S~ que mesmo a: .ser escandaloso, mostrando "'~n: ret~"ao ora ) - Senhor e estimulando a produção dos E-soo .. 
S ~'.. en.e ·da RepublJea e o as fogue1ras . publicas das mat.er:ais p:~ld .. n~. Srs. Senadores, a.s auto- dos de Santa. Catarina e do Paran" 
bf~M~t!~~~ Viação e Obr~s PÚ- .1e jôgo: mesas, fichas •. roletas riCiUís- rIdades, es~dualS e as. cla.s.ses produ- Esperamos que n~ssas palavras a.te.. 
ooncJ.usão ds. m .Que os serv ços de simas eram enexoràvelmeníe queim!l- tora-s na. santa oata~l~a, bem ~mo nhan: r-eEsonância, e cheguem aQ co ... 
!E~pirito r;o"nto B~ 31. no Estado do das no p&tio da PoliCita. como exem- as a,:tondade~ munlc.pais de Porto nheclnlentp do Exmo, Sr. Ministro da. 
!ralll~~ .• cUJos trabalhos de ter. pIo e castigo aos contraventoTEs. I\~§m :te São Franc]l:cO do Sul n~uele Es· Viação e Obra') Públicas e do Diretor 
tenh~m ri ~1 se achavam. COpclufàos dos processos -criminais q'le ron":.ra tad.o, roolaln~ a ~elholCla, com a do Departamento NacIonal de POrVOS 
que 'n .I> o ~~de e urgenCla, p3ra êles eram in<'taurados E:.s.a atitud~ malor urgênc13 da sltuaçao daquele e Vias Nave<:ráve:s 
g"'J.l~~ ~~!ao di! _gran~e<;" dfõ!;car- 1:irme, intra.n"J~igente dó meu govêl'no. Pôrto, cuja imp?rtância ~ vital por-::- Er~ o q"le el1 desejava dizer, Senhor 
dic" ..... tomt" I Ica:;;, naO 5eH'.l1l pre.lu- enccntrou um fiel ex.ecutor na figu- que, .pela sua SItuação, lIgado que e PresIdente. (Muito bem) 

- ~ a mente tornando "'e se por' '"te-e""" , da R""e de V'a"o • qualquer utTd d • ..... m ra do meu ínte!ITo e .saudo~o Secre.. . • .u ........ . eu. I ~ O SR PRESIDENTE 
iorsp: feU 1 1 na e. os, t~~baIh(\S que t.ário de ~e:mr.ança públ1ea, Ministro Paraná .. SB.?-ta. Catarina. eom () in.U:~ . ~ 
de <l\ffc~l oge.o:: gma. Ie'$':ao~ de ~~rras, Paulo Maurity, e foi ·a,plmldida. pOr flor cntarlnen.se com os Estado::- "IZl~ Tem a palavra. nos têrmos do Art: .. 
zeirol> de ~ri5 iz com mlJ:bops d~ cn;- todo o povo fluminense. em'bol'a. 1>l'0- nhcs do Parenã e do Rio (}l"ar~"':":: 60 go 163. § 2°, do Regimento, o Benhol 
blioo lU o pan o EráriO Pú- movendo -o descontentamento de poli· Sul, SffVe a tôda. aquel~ vasta Re- Een:::dor Moura palha, . 

F:-4 O Que tL"'lh'1 ti" ticos inter"e'3sados no pemidoso vicio giãu. O SR. mOrRA PALHA:: 
t>em" M1ttto 'bem I· a lZer. (]J!uito do jõgo. Elaboraram um programa de anl-
I.) A moralização administrativa, a pliação do pôrto que, entretanto, não (Sem revisão do orador) - Senhor 

O Su... PRESIDENTE abolição total de "ca!xbha.s", o em- foi levado em considera.ção pelos gQ.o- Pr~ente, Sr.s. Senadores, tive opor .. 
J prêgo efetIVO da rent1a real da L?te- vernos passadOS, continuando, assim tunidade de, .na semana pa.~.;ada, .tra .. 

(G~lberto lrlcrinlto) -::- ,T~m ft pa· rh do Estado em fiO,'l a,$1.st€nc:ais, em ~itl1açõ..Q di!1cH. Pelas condiçõe.; zer ao ccnheclrnento da casa deta.. 
la7ra, o nobre S.:mador M:~uel Couto. com 'distribuição, direta- no própriO técnicas de seu calac:O. prmcipalmen- lhes de fatos que se desenrolaram na. 

O SR. r.uGUEL COL-r.:ro. P;lJác!o do Govêrno, conr;t1tuíram acon te porque dá CC$tado pazoa os grandes minha terra. 
, . • teeimentos notórios, a:plam1.ídos, pelo tra:llsa.tlânticas é o escoaduro natu- Nessa. ocasião fUi claro, ao me in-

I (L~ o seguinte diSCUT.80) _ Senhor Povo. Em todo':> OS muu'c1pio.'s. en~i- ral do Estado 'de santa. oatn.rinl1 E' surgIr contra os: métodos que estariam 
iPr-CS14ente, S~s_ SeD~dor.es.. notic'a- dade.s filantrópicas, CO!ll.o consta do o ún.ico Pôrto do meu Estado 'oom .sendo usadas pela com~são de inve,s.. 
raro filgtl1l.S- 1'011?a'.s de dcm~o.o que dOC1~entft...r!o "Retrato da Adrninis· uma beta via férrea qu'C o liga .ao in tigação, na apuração de fatos denun-
~-e.U .. llom.e estafla ~~tre aqU~t'5 ex- tr;~çao Mtgu~l Couto -. HI·;1}5-1.95:fl., re- terior. inclusive à região oeste.. .ciadcs con~ra o G-ovêrno do Pará. 
f(JoV ... ~dore~ de ~,a.do. CU~Q<; at6s ce~ram ma's de 13U ml1hões de cru- Entre outras pro·.idências urgentes sr. Pres dente, Sr.s. Senadores a 
iri:un; ser obJeto de 'nvesüga'fo., por zeIrcs. o oue na. época repl'eSe;ltava: que deverãO' e--er tom..&da:; estão as que c2rta. altura declan:l - e se dúvida 
jf&sO. ~presso~me a. vir a esta tr;Q\ll1a ~oma fabulo."'a. surp:reendente~ E tu- dizem respeito Jl, const .. u.ç!ío de silos e hou,:es.;.e pode Se! sanada pela taqui
'do -$cnado Fed~ra!. aue o p:~vo flumi. do iS30 sem a famosa, "',openlção J'tl- seouraÓDres pne'Jlllât~c:; para se pro- 31'3.1'13: - que os fatos denunciados 
Den:-C. me COnf~Q~ pa·ra. ren:rest'ntá~10 racy Ma~alh§es" •. artImanha com ceder à de~carga e ao carregamento deverlall} s!r apura{!os com rig'6r. den_ 
e ~ontã-Io, la fer'l' o assrnto. qu~ n~ ?Estado do RIO ,'3e cam~f1avam dos oerenis qUJ 11.11 éhegaram. Entre tro, porem, do princípio de diO'U;dade 
• :.:...r., 'Presdent,e. Sr:s; .se...~a.o:;'l'}!,es, e lust.fICt'W.am .a..co}eta do JO;!<' do êle- inclusive eltá o tr1TO em l'ande e de decência, parque os m·~tod~ que 

'llmltôda a minh'l vJda oublJ't!fl .. ~o- blLilO. Estas aÍlrmatlvas. 81'S, Sl?:l9.~ o.) • '. _, ~"".S eS~!3:vam sendo aplicados, Os métodos 
fhrcta-Q.o quando ~oveY'nado~ d') E'!ta- dores. podem ser t.cstemunhzdar:: por parte, amda .lUp .. ~ado. ~<::nfehzmente utlVza<1OS eram incompatíve s acuna 
ào doi Rio de J2tueiro. a minha com .. tojos Quantos viveram essa éJ;óca e o. Põrto d~ São Ftancl.co do sul de tuc";), eOm os prmcípios da com. 
~·~t;:te ~p'nOCUlXlção era captar e rf- acompanharam d~ nel"t-o o me'.I go\'êr- R-mda contillua ~rrcgrlndO e descar .. ciênC1B. demcerãtica brasileira. 
~lS"l'# tôdas as cr[~.tC8s e cQm~nt="ri-:~ no,. corro o l">onn~ào Qílvt>~lU'a!)::" Ge- regan.do OS Cerea",s como há cem anos. COm a mez:ma fidelidade com que 
4q.~e porventura fô~em dir;n:iflo,> à<: neral Paulo Torre:>. entE., comnndan- lt fato ccmum o uso. de uma. e~- 'I pl't:::!urei r.etratar, naquela oportunt_ 
!OU:::l-~ acõ~, n~ra e~clür"ez,.l~') Q:f' te do 3,~ Regimento de I:1faníaria, ç~mbar. - o que. reduz ex-traordm9:- <fade. os ac.ontecimentos da minha. 
lpror.f~corriw:ncI'J f')lhas vÇl::"'~';f'~dzs etll. Niterói. rlamente? movlltlertto dos e~ea,lS terra. trago, nesta hora _ e estou che .. 
OH. te. lindo Irn!)ubrões levian?'i ... . '. n~uele porto _ ~r~. d-etcrtrrez~ o ~ando de lá - outras noticias' a re.,s..· 
; .. ~#) 'lÍVidas: susc~taQas pos '1,e1H flt.,.:: Separar o }OlO do tnqo trlZo. CCm-o os. nav!<l-'> estran:e1ros peito (:io qUe vem ocorrendo. 
~r.(l·'1l I das 'POr mim mesm., inv(" tl.. E' p:-eciso. Sr. Presidente e Srs. cbram u;ill tanto por hora, em D?rod.l no...sta. vez., ST. Presidente, Srs. Se-
rr~'...:s ::p:lrR o oom(l~~f'.,te ren3"'() O I Sen1ldcres, QU~ Os nebres mernbrcs do estl"~.n3('lra, pela. sua permanênCla nO nadores, deixei o Pará em e.stado de 
1';'.0 O~ a. honorshWdade __ Jll)'lná .... io non:t'~ho de Se~urança N.1cional e pôrtó, o 1l:!i~ da. caçamba redunda em calma, dcpois, de olto dias de inquie. 
~ .'·'l àf!...'111nistr.?cões sad'a.c; _ er.am da':. C<J.;nto::s&es de lnvest1~ação, que ~ra.D(}.e preJuizo. ta~óes. Uma espéc~e de ambiente de 
\O.,:, .. '-tt !~~,,!rvado.s rigol'Qsamentr. AS[têrl a árdua, porém patr-;-ót1ca. tarefa Ent-3ndemC3 que COm o equivalente ~ese:aldo, guardando, apenas a quen
b~.j, .... ",:~flt.!!:!S púbHclS. severas, f.~ de a,Durar· re5p01lSab!.~lid:"tdes 1>e}a COl'- às quc.:r:tjas pagas em moeda. estran- tura do ilJcêndi.o lavrado. Todos OS 
~ ... ,- · .. ,,~--; .... :s, er!>m oor mim J>C"'..:;ol'l- ru,Gã.o e co:nuniza-cão d'l PaiD, .o:.nl· gd,us d1.tren!.e um ano aos 1'eSP2cti- Secretár'os já voltaram à liberdade. 
!i;(',.'t~:':': 'C:--"'Otnve.n"h.9<1!U? e, .Lr~~=-.5 r?;'5 bem sr:-...srm- o j&o do trj:!O. D-e7e VC1. n::.vio3 Que arr2en-m no POrto de D~I?0imentos foram tom~do5 sob ID().. 
t;,~') .?QfOS apur~·r1C:'>. se ~3e re.:ll:- hr.Y~r o m~.::i.'11O (!~ T!l.o .e~ .. rc"',pe;~T S5..0 nCl:.C~, pi;:ler~am(}s organIzar dalldades ,contadas diferentemente. 
~l., C""t_ C'.':lt'Ct5 tTes n.llO:; e eL."lCO- me· os nC::n!l de al~3 ~rabillOc'd-c. n.c1. c:s sUes po.ra. cereais, bem com 8,11- Algun.s queIXando-se de insultos e in~ 



loIuana.Telra '" 

jÍJrias. _. outros, co-mo por exemplo O 
Vice .. Golletnadot ,Newton Miranda. 
r~ta"d<> " katamento cordial príb_ 
cepe.sca. ,rec.ebido, especialmente do 
~resi~nte. da ComisSão) Gen. :aan .. 
de5:ra. Co-e1hQ. 

As Repart:.ções já. foram C'{evolvidas 
l{.O Govêtn.o e já e.s.tão retomando o 
$tigO ritmo de trabalho. As demais 
Iltividad~5 em pleno funcion:unento. :cai porqu.e, - eu q"le de lá cheguei 
ontem _ tomei como surp=cza a no .. 
~lciário de jerneh do Sul, de Que mi~ 
lhare5 de pessoas, desde as pdntelraa 
l1crus de sáb~d{). acham-sa aC:l!llpa. 
das. de-ftcnte do pal.é.cI{) LlurO Sodré. 
~m .atitude guerr€'ira e que de todos 
Os recantos do Estado e Territónos e 
~tI~c!.almente dI) AlD:l:>á., estão che.
gando o;le:2.rics~ camp.cnczcs e at~ 
elementos consid~rados aba ~(ac'.as !J1ra. 
o fim de intsgrare-m um movirnent() 
J'ubver!;ivo e sepru:atista. 

Não há negar e.star havendo explo,
Jre.ç:;,a co..n a f,inulidade ãe cr:!tr e am_ 
'plul,l: unta área de atrito entre o po
ider Centra.l e o Govêrno do meu Es ... 
tado, O testemunho dO) seH.dar_e<iade 
do povo, dos amigos do GOv. AUXéUo 
do Carmo e oorreligio-nários do P .8.D. 
,está ccnsubStanciada. isto sim, nas ex
pre.ssões verba.is de confôrto e ear1-.. 
nho anta ti. impiedosa. campanha que 
-certo$ elementos <la oposíção tem de
sencadeado c{mtra a SUa pessoa. ~ con
tra 3. SUa. pról>ria. faroilia, expostas a-o 
pelo""lr.Mo dos insultw. os mais atro .. 
zes, através das estações de rádio e 
televiSão. E tanto mais l'epugnante 
eS5a campanha vorgue até antes do 

. advento da Revolução da. qual o OOV. 
'AW'éjio do Oarmo foi Um dos bravos 
precursores, êsses elementos jamais 
~he regatearsm aplauso:; pelo fato de, 
dentre tantos outros, ter efetivado a 
pacificação da grande famiria pa .. 
raense. 

O Inquérito não havia siquer .sido 
imclado e êsSes elementos já fl.l)regoa
vam. a queda. de A.urélio e, ainoa ag~ 

'ta, quando a se:nten~a está Por .ser 
la.vrada, porque n·em o Relatório che
gou aO seu #destino final. já as estações 
de rádio e televisão de Belém numa 

< antecipação a.o pronunciamento do 
preclaro Presidente C~telQ :araneo 
an-mciam o. decretação àa Glilssa~ãó. 
e Os nOmes dos possíveis preenchedo. 
~~s dos Ca!!Ns qUe ~ão, precisa.mente. 
ele.') prÓprJ.OS ... 

, .~flanço a esta 0:i.,,>a Que ú GOl'. Au:
re.ic: do Carmo esta tranqüilo, Rece .. 
bera o desfecho, seja qual fôr' com a. 
.ser~n~d~de que é uma. dãs sua's ca.rac
te.r~fjCE!.s_ Nunca, porém, COm ês.s~ es
pinto qU~ lhe ql:lerem .emprestar para, 
-ensandec1do, alIciar seus ttm~g.Q3 do 
PSD, daqueles Cêrca de 10":> m.il Pa'" 
ra-enses qUe sufragaxam o seU nome, 
cont.ra .a ReVOlução que éle ajUdOU B. 
~on,strJlr, contra a Consti::uição que 
Jurou deienàer, 
pens~r de outra forma, sE!l'ia perder 

a conflança em Dells- de que é tã.o 
potente e na Just ça dc-s homens da 

.qua.l o .pr~sidente CaSt;f:lo Branco, com 
a lmparClaJjd.a4e e soberania. de .su
~l!:emo Magi.stro..do, é o fiel int§rprete 
m!enw. ~ "paiS?~s geraàa.s pelo no;só 
P·.manmno pollüco. 

Aproveito a oportunidade. tambÊm, 
para dar comunicação da prisão, lá. 1 
na terra, d.e l.l.m cearense sem jaça. 
carrega?dO dentro qe si tôda a. bta~ l 
v?ra.. tôda a. lea.ldade, tôda,.a hones .. ) 
tldade de nordestino autêntico Reli
~o-me 0.0 Oeputado Hélio Ó!leixos. 
]Q:rnalí-'>tl1 rnilitan'e, O;t'etcf do Jor~ 
nal "O Liberal", vespertinó do maior 
cOnceito na .minha ter'ra .. Cb!lmado' 
a comparecer ao Quartel General, po 
sábacio, pela manhã, lá fiCOU, ,ln::o ... 
tnunicâveI, (lté hOje, e segundo se 
~(lbe, motivou sua prisão o fato de ter 
felto transcrever no sel] jornal U:ll 
m·f,jgo do "CCrl'e·o da Manhã". 

SOU amigo particular de Hélio Guei
"l'1)S, Conheço sua inteligência., sua 
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cultura, seu talento. Qualquer jor- 'Dão lidos "" seguh,tes '1 
np.l do mundo, llonra.r-.se-ia. eln tê-lo OFICIO 
corno integrante de seu corpo. 

Mas eu. nã-o estou aqlJ1 pata. ele- 13msilia. 2~ de malo de 1964. 
giá·lD, apenas para denunciar aos Excelentissuno Senhor SCI4ldor 
jornalistas do BraSil, o fatã. Para cU.. ~uro Soa:):es de Moura Andrade, Fre .. 
ze;r quem é Hélio Gueiros, dSlltre C)'j I '6~dente do senadQ Federal~ 

" ..,. '. I 
Fed""al de DourMo".dos. t!l1ll"" 
deflnitiV01 ,ao P(Op'rled4<!e.. ào,o' 
resp~çt{-lJOl! lote$. 't!~ reqf1ne dlJl 
urg~ncifl., nq8. têNh~8 do cu:t.' ':I2S,i 
m 5,1), tio. RegínJ.?n;Ço lnterno, em.! 
vizlude do p'egUerimento _ número. ~ 
l~l. de 1964 aprovado na le,ssão 1 

de 2J do mês em curso). tfndo . 
pareceres. (números 268. a 270 df3; 
lS.GG.) ..- if,a Com:.s::tlo de CofWti
tuição e .Justiç.a..~ javorável, CQ11l. o 
substituttvo que oferece -, da;.' 
Calfi,lssão de Agrioul~t!.Tt;l} Ja~rú
t'eZ t:eo substitutivo, com a 081.1.0-
emenda que apresenta; - da' Co .. 
mis.são de Finan~a8, ta.voníVEJl ao. 
suastltmivo e à subemenda. ' 

se1ecipnci. <ics " jorna~ ~o Belém:; Como é do conhecimento {le V. ~\l, 
~:p~Cla'{ro ~n. A p~ov~a. do pará. e dos ilustres Senadores, _t1b. 'Virtu4e 
orq.':!o tt;.t.OC;~!-!.01 CUJa. lmha" d.e con- de. tràg_êd.1a eru: que fui ·en-vo1"Viclo., .e 
d.l..\\~, hcn~stl(- .... tle ~ tnorl~raç ... ?, cO,ns .. ! d.a prisao a que me encDntro subme ... 
tltw o tne~hor d.:'pol1l1ento n!::;.a hora: tido, estou impetlido desde 4 d" de .. 

".A cidade se surpreendeu, on· zemb·o âo anQ p!:.Ssr..~i) de COU' lll),re-
tem, b:'3 primcíras hor4.S da. Hrde, cer ~o Seru;.do Faà.er:3.l. . 
com a llo~ícia de haver sido o l?arece .. me cl.1nal que d.ê~~e ij11.:pe .. 
noSso CQ."1!rJ.,tl.e D:'. :"l~lio G.~me$, drrtl~nto de fa~o, e q:1e. espa:o con!i'" 
D:"!""et::r d.J 110 LH)Z!'C'.I' e liller d~ e.nt:-1Uente, -em ~:ovc da'".-ap-ar:::c~xá, {1~-
bancad:J. do PSD na AS'lem?léi,], COL'Le a e$ct:S<'ltlva le~ít.i.ma par~ nu- A di3Clli'SaO fOi encerrada. :na sq~:I1c> 
Le;;,klhtiv3. uo ~%aoo, c~nvldt;.do nh;: s.u~cncla .. f(.n:~.:!ü'3_ das reUIL<o~s dz 2'J d~ maio. 
a c.}m,p2tec~r ao Quart::!l General dE..,~3. C",sa. dl.';pe~l:anú..?~se a n;spe1" 
da R:;)gí5:.O e, ali, declarado prêso; t<l qUSJ.quer comUlliCaçao da. ln1IUla· 1?as:e,-se à votaç~o do Subs.titu~íVo. 
inco. municáv:Jl, de O-l"dcm do Co" pa!t~ •. per ser o i:\iD ac ccnh€'cóment:l

j
' selll. prejulzo da silb~menda. : 

Dn 1 J . Of ir oflelal do Sill"1.lldo F'ederal~ 
r e ose lve a. Não Obstante t-í;r é:~e o e,n~:;)ndi.. ,A vota:;ão se processará. em e.$rfU" 

O im).:..cto d~<:.a sUl'prêaa se mento que me pa.;cc,) ce:to, não q!.l.e~ . tlmo :-.Lcleto. 
justificava plenament:, ~ma ro eximir·me de pro-rocar a rf.-.Ileito Os Sra. Senacto.:e.s já pod2m \'otar_. 
grande e - por que nao d1.~eT? do aasunto o j)XDn'J.:.:lc.llmcn~o da. Me-;' 
- 3.ll3usti..a.nte estranhesa dOllli- sa Dit'etcra do S::ill'.Õo e dos meus (Pausa) 
nando todc$ os espíritos, precisa.- eminentes pB.:-Cs, tendo em v15t::l o V ai~se proceder à apur~ã().: 
mente por na,da se conh~cer, nes- que dispõe o § 19 do ar~. 48 da Co~a... !Pausa). 
ta terra, ca:paz de pôr em dúvidll titui~ão Federal. 
6. inteIreza. mo.reJ. e 3- li$a de Ner:,t~ têrmos, \lenh~ cOM'J.uiea..1' a 
(:om-~ostura,. dQ estimadQ confrade V. Ex.!!o e ao Senado F;;:deral que cou-

votaram siJ?, 29 Srs. Senadores. 

Votaram não, 9 81'S. Sen.?cl.ores. 
o SUbstitutivo foi aprovado 

Em votação a. sl.1bemenda. 

O S'ft. MBM DE SÁ: 

Diretor de um jorna.l e, allld<t tinuo impedido de comparecer àt ~es_ 
mais, no esercíclO de um rnanÜa.. fiões, at>Í qu~ G~S&f\'l. a. c:"'c~tâ.P.Ci3. de 
to eletivo, cujas prerrogativas o fôrça. maior que me priva do ,desem
Ato Instituciopa,J. l.1ã.o suspende penho l'~z.ulat' do m:m mandato. soli
ta..."'1to qu~, por isso mesmo. têm I citando que.;V. ~~ se digna de r~
elas sid.o respeitadas em todos Q5 gi~tra,r j) fato para DS devidcs efeitos, 
dernl)..is WtadQS da. União, li.tê que \ Apresento fi. V. Exg. as nQmenagens Sr .. l,3resídente, peço a pa!a.\Ta nela 
as elimine em processo regu:ar l.do meu maior resp.~to, since::a admi- ord-~m. 
d'e cassação de mandato o Co" ! raçãoo e alto aprêço. - Arnon de 
mando &uperior da Revolução, não Meno. 
vemos. honestamente, cama se 1 OF::Cl() 
possa incriminar o eonirade Ré- . . 
lio Gueiros por defender um 00- I . Se$or PH~Sldellte do ConZrc::so Na .• 
vêrno fllkldp fi. Unha política de czonal; 
1.U11 Partido do qual é líder e num I O~ abaixo-aseinac1Qs, v~ce-lideres 
jorna~ qu~ dêsse Pa.rti~o é órgão, do Blcco P.arml"p:mtar IP-dependente,. 

MaiS arnda, se justifica a es- no Seo.c.do Federal. CQmijlli.oo.m a V. 
tranhcsa. em tôrno .d.€.SSa prisão Ex,a que 6 indicado o Sellador cat
quando se vê. no Rio de J.aneiro tete PinheirQ pf:\.ra suLshtUiJ:' o Sena .. 
to em Bra'Õil":a,. sedes oficlOSa e dor Josuphnt Marillho, durante suo.. 
oficial, resp.?ctivamente. dos Po· .aUSênci~,Da Comissão Mista de Re· 

o SR. PRESIDENTE. 

Tem a p!l1:vra. O nObre Senadon 
Mcm de sã.. 

O Sil. MEM DE SÁ: 

(pela. ordem) -. ~J:. preslu:t""!H~l [Jt~;{f 
a V. Ex·:J-. que mande proceder a. lei ... 
tura,- da. 3U\:}€ll1end:a. 

o SIt, PR:.:SIDENTll. 
V, Ex(l. será atendido. 

<lêres superio~es da República e fonna AUl11i.n.istl.i:l.í..iva. 
do Comando Suprerr.6 doa. Revolu- Brasília, 2 de jun"bo de 1964. o Sr. 19 Secretário vaí prCte-tl~r fi. 
ção, homens de jornal c'.'~t\carem. A1U'éUo Vi.ana., _ Josap;wt MarinhO. leitura da subemenda. 
muitas. vêz~s duramente, êSse O SIt :r1tf;SID ..... NTE 
mesmo Governo e êsse mesmo . ... 
Comando, sem QUe aque1.e'" que 0::- A l:lIe~.idência. d~j3l\a o nobre Se· 
encarnam $.e sintam redUzidos na nador Cattete Pinheiro. 
sua autoridade. diminuídos no 
re5l1eito qUB têm O- direito de exi- O S.R. PRESIDENTE 
gir -enQU3.u to h-:-m S6 conduzir~m (G:'lberto lJ,far:nho) - O expedien .. 
da .cotllullhf.o nactona}, que ~to te .lidO vai à, .publicação. 
ansiava. pelos princípIOs s~perlo- $àbre ~ mesa OfiClO que val ser lido 
l'es que orientaram o mOVlmento pelo ar. 19 Secretário. 
de P de a brtl" . . r lt lido o seguinte 

Era,. o que tinha a dizer. (UU!to . .' 
bem! Muito bem!) OFICIO 

CO~lPARECEThl MAIS OS SIlNHO_ Em 2 de junho de 1964. 
RES SENADORES 

V1V01do Lílna. 
nesiré Guarany. 
zachanas de As~umpção. 
Mouro pall1~. 
sebastião Archer 

.JOSé Çãlldldo. 
Antônio Jucá. 
Dlnarte MarÍ2. 
Walfredo Gurge~. 
JOão Agcipint>, 
Barr~ Carvaiho. 
yÍ1lio Leite. . 
Jefferson de Aguiar. 

Senhor Presidente: 

De ~côrdo c,qnl o art .. 79-A.do Re
gímento Interno. soUcito de Vossa 
E.'{celência seja. atrlbuido "pelo Sf. se":' 
nadar Eurico Rezende, na Coml15são 
de con~~;t::;l~;1o.~ ,Ju.jt;,J.ç"t., COplo Utu· 
lar. o ar. Senador,. LV!1ltan . C8.ll1p.Q$, 
enqulinto este S~,. a.char q. usente, no 
exercido JO cargo de. MilllStro da 
Ju.n.iça e Neg6cH"j6 InterioTe5. 

AtenciosO.s saudações, Daniel 
Krteger. Líder da. UON. 

O SR. PtitS(lJENU; 

lt ll<!.a. a se.guinte: 
SUBEl\1:END.t>. 

11 Art. 19 FI(:a a Superlntelld§.n
ci;i. d;e pofitica. Agrâl'b.l. (SUPltA) 
&utl~rizada a doar ao,9 coloues dO 
,Núclep Colonial de pouradOS OS 
lotes que detêm, exp=dindo, .. a ia.
VOr dos mesmos, os tHulo.s defi· 
nitivos de "")ropriedade." 

o SR, ALOYSIO DE CARVALHO. 

Sr. Presidente, peço a pa1avra pell3. 
ordem. 

{" .. P SR. PRESIDENTE 

Tem a })tJJavra, pela ordem, p n'O .. 
bre senador Aloysiv d'e CarvalhO'. 

O ~R. ~~OYSIO DE 'CAIWA'LlIOI 
(Pela orde'm _. Sem revi.~âo dO ora .. 

(lor) "':-'" S:.:. presidente, o Senadq aca
bou de o.,pr.ova.r 6- emeildit. 5ubstHu .. 
tiv.a ao>projeto, com ,&Salva ds. 
subemenda. 

'. . , '. I 
A emmd.].. subst1tutiv~ COntêm O 

t"-rt. 19 e .0 'pal'ã.irafo único ... que está 
a.::s:m rcd1iYlco: 

RilU! Qjubertj;. 
Aarã.o s~eÍIlbru.::h .. 
Vasconcelos Tônes. 
Monso Arinos. 

I (Gilber:ID ·j{.larhiho) - A 'ptl!sl';!.ên· 
- çia. deJigna o nobre Seúad(iJ.' E.urico parágrafo úrueo. O lote ,'doado 

Rezende. Será inctlv.l.Sível e, 'dw'ante dez 

~o.~u~ira. . ela ... Gama. 
Pedro Ladovlco. 
Melo Biaga. • 

O SR. PF.ES 10 EN'>. 

(Gilberto Matínho) 
evmentes que. vão ser 
19 Secretã,rio. 

Há da
lidos pelo sr. 

anos, ina,lIenável e ímpenhO:ável. 
~tá ti.ilds a \nora do 'exp~diente. 
Passa-se à A su/}emendl3. substHutiva moolfzca. 

-. o.Art. ~9, passando para a SU?RA a 
Ó1tDEM.IÓ'Ó 'OÍA autori-zqçé,-;- ''Ps,ra doar. ,aos i::-<>I-cnoo. 

Vótaçáo, em rir.irr..:ei~~ turno, dO; .I\:ntendo quê o parágrafo úniC9 fica. 
Projeto de Lei- do Senado n9 11, mantido. 
de 1962, que.. determtnu a el~trega, -. O SR, PR:gSIDENTE (Güu?rto 
8e~ 6nus, aos colonos da Colônia I Marinno) - O sU-9Stitutivo que jataba 
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de seT "votadO refere-se tão-somente 
~o Art. l(). 

'O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
_ Quer dizer que, sprovada. a sube
menda à emenda substitutiva. que o 
aenadlo acabou de aprovar, restará 
alpeoos o parág,ra.!o únleo. O Art. 19 
~rá. substituido pela subemenda? 

'O SR. PRESIDENTE - O Subst!
tUti t'O que acs.ba de ser aprovado l"'e
fi!re-se apenas ao Art. 19, 

'O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
~. V. Ex~ tem absoluta certeza dis
.sd? Eu também estou convencido. 

Ol>rigc<1o a V. Ext'. 

P SR. PRESIDENTE 

l!:nl vot.ação a subemend.a que aca
ba., de s'er lida pelo S1', 11,1 S«-ntário. 

OS Sm. S'madores já po.dem votar. 
CPtLUsa.r 

,*ai-se proceder à apuraCãó. (Pausa) 

,,()üwam sim, 27 8rs. 8ena.dores. 
,\\"otaram não, 9 Srs, Senadores. 

I-touve duas abstenções. 

OIARIO DO CONGRi::.S3U NA\,;iONAL (Seçio li) _= _=w::t 

~ O seguinte o projeto oprova. 
do que vai fi, sanção. 

PROJEI'O DE LEI DA C:.MARA 
N9 130, DE 1963 

(N9 4.150-13, de lS62, na Câm.aru 

MoeUfiea a Lei nO 909, de B de 
novembro de 1949" elevando o 
valor do sêlo postal adicional, 
emitido em benefício dos Jilhos 
de lázaros e dei outras 1)rovidên~ 
eias. 

O Congres.c;o Nacional decreta: 

Art. 10 Fica elevado para Cr$ 2.01) 
(dos cruzeiros) o valor do sêlo pos. 
tal adicional emitido E:m benefícIo 
dos filhos de lázaros. durante a Se
mana do Combate à Lepra, de que 
tratam a Lei n9 909, de 8 de novcm-. 
bro de 1949 e 'o Decreto nl) 31.684, de 
31 de outubl'o de 1952. 

Art. 2° O Ministério da Fnendu, 
através da Contadoria Geral da Re
pública, e o Ministério da Viação e 
Obras Públicas, através do Depart..a_ 
mentD dos COrreioo e Telégrafos, 
adotarão, por meio de cirCUlares, as 
prQvidências necessárias à execução 

Art. 2~ Revogam-se as d:spostç-õ~ 
em contrári.o. 

Discussão, em turno único, do 
Projelo de Resolução nl} 7, de 
1964, que suspende a execução dors 
arts. 203, § 69; 212, § H); 239 § 6Q: 

e 242 letras "a" e "b" e seu § 19, 
da Lei n9 198, de 18.12.54, do Es· 
tado de Santa Catarina, declara. 
dos inconstitucionais pelo Supra .. 
mo Tribunal F e d e r.-a l (Projeto 
apresentado p e I a Comissão de 
constituição e Justiça em seu Pa
recer n9 115, de 1964). 

Em dL"'CtlfSão o PrOjeto. (Pausa). 

Não havendo quem peça a pa~avra, 
de-claro encenada a di~ctt&áo. 

Os $r.'>. Senad;)rrs Que AprOVitID o 
Proje-to, qu~iram p2rOlanccer se!lL4l
<los, IPa-us{I). 

Está aprv ndo, 

E~ o seguirtte o projelo aprova
do qu.e vai à Comis,~óo de Red.a
ção. 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N" 7 - DE 1964 

4- subemenda foi apro\'ada. j da presente lei. Suspcnd,e a execuçdo cJ.os artl
gCiS Z03, § 6(1~ 212, § li"; 239. § 69 
e 242, letras "a" e "b" e seu § 19, 
da Lei nQ 198. de ]8. ]2.54. do. Es
tado de Santa Catarina. 

li: o seguinte '0 subsUtuU'\'o 
iap:'ovado: 

SUBSTITUTIVO 

o' congresso Nacional decreta: 

Att. l° Fica Q Instituto Nacional 
de .J;migração e Colonização U,N ,1.0.) 
~ut)jrizado a doar aos colonos do 
l'Túdeo Colonial de Dourados os lot.e.<; 
que: detêm,'" expedindo, a favor dos 
m~,.;tPos os titulos definiti\'os de pl'O~ 
pneQade. 

Falt''âgrafo único. O lote doado 
seI á, jndivisivel e, durante dez anos, 
tnalilmável e jmpenhorável. 

Art. 29 Este. lei entrará em vigor 
na dilta de :3ua publicação, 

',. f.: a seguinte 
apro ada: 

a 

SUB&\1'ENDA. 

subemenda 

Art. 311' Esta lei entra em vigQl' na 
data de 'Sua publicação, revogadas as 
disposições em contrárIo. 

Discussão, em turno único, do 
projeto de Resolução n9 39, de 
196-1, que suspende a execução do:; 
urtigos 76 - 77 - 78 - 81 - 8'.! 
- 83 - 84 - 85 - 86 - 87 e 89 
da Constituição do Estado ao Rio 
Grande do Sul e bem assim os 
artigos das suas Disposições 
Transitórias que àqueles se refe_ 
rem, visto haverem sido julgados 
inconstitucionais p e 1 o Supremo 
Tribunal Federal, tendo Parece_ 
res da Comissão de Constítuiç60 
e Justiça: (n9 475, de 1961) -
apresentando O projeto; (n9 152. 
de 19M) - pelo arquivamento 
(reexame feito em virtude da 
aprovaçúo do Requerimento nú. 
mero 386~61, de autoria do Se
nhor Senador Guido )ljondin) , 

Art!go unieú. Ncs têl'm05 do arti_ 
g,o 64 da. COn'itituiçâQ. Fedei'~11, fica 
su.spensa a c;(ecução d:>s arts. 203, 
~ 6"; 212, § 1"; 239. § 6r,! _e 242 letras 
a e b e se-a § 19, da Lei nO) 198, de 18 
-de dez.embrQ de 1954, do Estsdo de 
s.anta Catarina, dec!arado.s inconsti
tuciona.is 'Por dea1sto <1eBnitiva do 
Supr-emo Tribunal Federal, co-nst:tnt.e 
do acórdão de 19 de junho de 1936. 
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Di~cU~3ão única da P?'cjeio d6 
ReJo!ução n fJ 10, de 196-4, que $US
pi.mãe a execuçã.o do art, 7º da 

Lei n Q lO, de 1959, ao Estado dO 
paraná, julgada inCo1l-stltuciona' 
pelo Supremo Tribunal Federal -
(Projeto apresentado pela Comis
slio de Constituição e Justiça co .. 
mo conclusão de seu Parecer nÚ· 
mero 120, de 1964, sôbre o Ofici() 
nl} 310, de 14.7.61, do MIniStra 
Pra~derde do Supremo Tribunal 
Federal) • 

Em (l!.scu~são o Projeto, (Pa:l-sd). 

Não llR\',:m.do Quem peça a pa'avl'l\w 
deciar-o encerraM ao disc\lS<;ão. 

Em voW,ção. 
Os Sr,~. senadores que ftprO"Gnl. o 

Pl·ojeto. Que~r(lm permanecer ,'>entu
dos. (PaU-.5al. 

E' o seguinte o projet,:) apre'l'a· 
dO, que vai à Comissão de }~erJ<A
çdo. 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
W' 10. DE 1004 

Su"pende a. exeeução do art, 7~ da 
Lei n q lO, de 1939, do Estatio do Pa.
raná, 

Art. 1<) - Fica sUEpen,sa i\ exec'.lçZt.o 
do art.' 79 da, Lei n9 lO, de 1959. do 
E:;tad'b do paraná, que foi julriado 
im-constituci.)l1a.1 pelo Supremo Tri .. 
bunal Federal na representação ná
mero 415, a.n sefSãc. plenária reali
zada em 26 d~ lulho de 1960. 

Art. 2° - Esta Resolução e:rtra. 
em vigor llh data de sua. publicJ.ção. 
rcvcgadas as dispo.sições em clrn:rá-.. 
rio. 

Discussão, em turno único do 
Projeto ae Resolução n 9 11, de 
1954, que suspende a e..ceclLç10 de 
artigos da Lei n9 4,073, de 31 da 
agósto de 1955, que alterou dis
posições do Dec-reto~lei n? 643, de 
19-9~ 47, do Estado do paraná" 
julgados insconstitucionais pelo 
'Su.premo Tribunal Federal t pro
jeto ote) ecido pela Contis'âo de 
ConstituiçãO C J'lJsliça em seu pa •• 
recer 1tl{ 121. de 1964). 

Em seu segundo parecer a Comis~ 
são de COnstituição e Justiça, tendo 
em vista que a Assembléia Legisla. 
tiva do Rio Grande do Sul já. expur4 

Discus.oáo única do PrOjeto de 
Resolução nO 8, de 1961, que sus
pende a execução do artigo 91, 
H 29, 39 e 4", da. Constitu.ição do 
Estado de Minas Gerais, com a 

reaação da Lei Con.stituc~onal nÜ .. 
mero 3, de 30 de janeiro de 1951, 
julgadOS incon2t!fucionais p e I o 
Supremo Tribunal Federal (Pro
jeto apresentado pela Comissãe> 
de Constituição e .Justiça como 
conclusão de seu Parecer 119 118. 
de 1964, sôbre o Oficio n9 771. de 
2-9~59. do MInistro Presidente e 
do SU1JTemo Tribunal Fedcral). "AItt., .1'1 Fico; ~ Superint.endênc~a gou da constituição do Estado os 

de Pbhtlca Agrana. (SUPRA) auto4 dispositivos que o 'Supremo Tribunal 
rizadá. a doar aos colonos do Nucleo I Federal d e c 1 a r a. inconstitucionais 
Co!omal de Dourados as lot€s que p-rcpSe o arquivamento do expedlen. Em d!scussá.o o projeto. (Pausa). 
dçlêm. expedindo, a favor dos mes·· te Não havendo que n\'peç',a t\. palavra, 

Em discus.são. (patu:a). 

Não havendo quem peça n pala.vra., 
deClaro enceuada a discussáo. 

Em votação. 

mos, (los titules definitivos de proprie·· . . dec~aro encerrada e. discu.~."ão. 
daàc''1; Essa proposta oonesponde à reti. 

rada. do projeto que a CQmi:.:;;.sâo ha- Em votaç:i-:>. 
via apresentadO. O.'i 81'S. Senadores que aproHlm o 

Vai ser submetido A votação o pa- Projeto. que:ram pennaneccr .!i::,nW
A ldatél'la vai à Cemlssãe de Reda. l'ecer nO 152, de 1954, da Comissão de dos. (Pausa). 

ção. Constituição e Justiça pelo arquiva- E&tá. a.provado. 

o ~R. P!:.ESIDEN'fE 

:Votação, em tunw único do 
PllOjeto de Lei da. Cdmara número 
136, de 1963 (número 4.105.B, de 
19$2 na Casa de origem). que 
m41difica a Lei nümero 909, de 8 
de novembro de 1949, elevando o 
t:a?or do sêlo postal adicional, 
el1Wido em beneficio dOs jilhos 
de lázaros e dá outras providên_ 
c!~, tendJ> Pareceres favol'ávels 
s:JU núm6os: 213 e 211), de 1004, 
daf Comissões: - de Transpor. 
te)1. Comunicações c Obras Publi
ca:i e de Finanças. 

A di!';.cu.ssão da matéria foi encer
rada f tu se.:são anterior e a votação 
Ildir.Du, por fa1ta de número. 

Em t'o tação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Pl'üjetol queiram peFnlaneeel' .senta
Qos. {Paustn~ 

1!:stá ,aprovado 

lllento do expediente. 
E' o seguinte o prdeto aprova-

Em votação. do que vai à Comissão de Reda
Os 8rs. Senadores que aprovam () 

parecer, queiram permanecer scnt-a~ 
dOi!. (Pausa). 

Estã. a.prQ ••• .aW> o _ parecer. Em coU .. 
&seqüência, o projeto será retira.do de. 
tramitaçãO e o expedi'inw d'D supre
mo Tribunal Federal enviarcLo ao ar
quivo. 

E' o seguinte o projeto qUe vai 
~r ArQuivMlo. 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N' 39 - DE 1961 

Art. 1~ E' suspen..~ a exoouçãoo d.os 
""'e. 76 - 77 - 78 - 81 - 8.2 - 8.3 
- 84 - 85 - 86 - 8.7 e 89 <Ia Cons
tituição. dto Estado -do Rio <l ~de ÓO 
3ul, e bem Q,ssim. os .artigos das suas 
Disposições ':Ç'rain&\tórias qne &qllelrs 
se l'~emm Julgad:Gs in-oonstitucionaris 
tpOr ~ unit.'ntme do Supr-el11o Tri
!bunal :f'e.<taml. 1l1lo l'~entaçã.o mi
"'''''' 84, êiii 1:1 de )ü1l\0 .1. 1946, 

çdo. 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N' 8 - DJ!; 1061 

Suspende a execução do art, 91, 
H 2~, 3~ e 4!~, da ConstUu;ção do 
Eslado de Minas Gerais, com a 
redaçÚD da Lei Constitl l cional nú
mero 3. de 30 de janeiro de 1951. 

Art. 10) Fica. stU'pe11..<:a, a execução 
do art. 91, §~ 2'1, 3C> e 4l>, da C-OllS
titulção do F..stado de .r ... nnQS Oerai.~, 
com Q redação c o n 5 t a n t e da Lei 
Constituc:onal n9 3. de 3::1 de ja.neiro 
de 1951, cuja inoonstituc:onali,da,de foi 
lI"ooonhecid.'\ por decisão definjt,j-va do 
Supremo Tribunal Fed2ral. e rel)!'C'
sentaçã.o n Q 35'0, em c,ecisãQ plená.r!la. 
ide 18 de agôsto de 1~58 (Constilíllição 
Federal. art, 64), 

Art. 2\1 Est:t resolução entra em \'!
IgOr na dat,a, .ela sua. 1}ublicaç§o, rev'J
Igadtt.s as dLo.pos!çóes em contrârto. 

Os Srs. SenJ..dol:es que aprovam O 
Projeto. Queimm ccn~LTvar s~ Sl nLa
do.>. (Pausa). 

Está aprovado. 

E' o seguinte o projeto I'Ipro
"ado. que vai à Comiesão de Re
dação: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
NQ 11, DE 19-64 

Suspende a execusào dos a.rt~. 4.11, 
69• 71} e 81;) da Lei nl;) 4.073. de 31 ds 
agôsto de 1955, qUe a:terou dIsposi
ções do Decrct:>.lei n\' 6'13. de 19 de 
setembro de 1!H7. do 8;tado do pa
nmâ. 

Art. l° - Ffca a execução dos ar
tigos' 4l? 59, 6", 71} e 8<1 da Lei número 
4.073, de 31 de agôsto de 1955, qu~ 
alterou dl.~pcf ições do Decreto-lei nú" 
merO 643, de 19 de setembro de 194'1. 
de Esta.do do paraná. CUja. inccI!.~ti
tuctonuli-dade roi l'econheclda p~w 
Supremo Tribunal Federal, nos Re· 
CU1'so:; de :\''(and~do de Segurança nÍl. 
merQo3 8.594. em 4 de outubro de Hlfjl 
e 10.989. em 15 de ma::-ço de 1963. 

Art, 2(\ - Es~(l. re~o1ução ent..r.::..rá 
em vigor na d9.-ta da ~ua pub!ic'arrl.,() 
TI!vogada... as di'p[}slçócs em conbi-
1'10. 
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Discus.,·âo. em turno único, do 
T'ro,'eto de Resoluçáo n" 12, de 
~964, que suspende a execução do 
art. 169 da Constituição do Es .. 
tado de Minas aeraVs, no con
çeme-nte aos Municípíos~ jUlgado 
inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal (proteto ofere
cidO Pela Comisslio de comtitui
ção e Justiça em seu parecer nú .. 
1nerO 122, IC 1964). 

Os Sl1L Senadores que Áprovarn o 
plOjet.o quelnlffi cOnser\'Qr-Se senta
des. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-! P~~!~ ,,1:; de saúde pública. n.e5~ 
lo, vou dar a di~Cu.s;,âo c<.lm<l enc€r- . l' ..;J,;. 
rada. (pausa.) Di.L, aintla, o titular da pasta que 

Está encerrada. a sua. primeita preocupação se.rá .. E~tá. aprovad-O. 

O SR, ALOYSIO DE CARVALlIO: 
Em votaçáa Q pro)~to. preparação de técnicOS, poís que hi\ 
Os Srs. Senadores que concordam um deficit ~ ·nosso País <le Sfl5~ 

Sr. PreS1ctente, peço a pahwra pela 
Or~elll. 

com êle queil'Ctm COnservar-se sento.- swta e seis mil enfermeiros, dez mil 
dos. (Pa.lLsa.) técnicos de ·la'!J:0ratório - e pos~O 

acrescentar aqm!o que o Senado Jã. 
sabe; não são poucos, .são muitos 08 
municfpio.s brasileiros que não p{.l&. 
suem médico residente. Em tôdas aa 
regiões do Pítís a assistênCia nlédi.
ca, no Interior, é feita de modo pre .. 
Cál·io. 

El),\ discussão. (Pausa). 

o SR. PRESIDENTE 

(Gilberto Martnlto) _ Tem a pa_ 
lavra pela.. ordem o Sr. < AloySio de 
Carvalho. 

o projeto está aprovado e ,"'si à CO
mjEsáo de Redação. 

E o seguinte o projeto apro_ 
vl1Cfo; 

Nüo havendo que peça a palavra, O 
d'ecwrQ encerrada a. discussão. SR. ALOYSIO Dl:: CARVALHO: PROJETO DE R111,OLUÇAO 

N'l 15, DE 1964 
Etn votação. (Sem revisão do orador) _ Senhor 
0$ Sr.s. senadO!'~s que aprovam o Presidente, sp:'ovamos l'ttriús proje- Suspende a e:recll~ão do art. 69 do 

Projeto. queiram CQnGervflr-t).e s(·nta· tos _ de reso!ução sltSpendendo a exe_ Decreto_lei 1.985, de 29 de laneiro 
dos: (Pau.sa). cuçao de lel$ e de artigos ~~~ ConsU (te 1940. 

Ettã _,ap:'ovado", ',U15ãO, que. o Supremo Ti'i',," •. l -m..~ .-.. .. ............ .[' c- Art. l!'> FiCa sllSpenU\ a execuÇ~O 
E o segmnte o prOjeto npro ; ae.al conslQerou incOllstiruc'cuaiS do a.rt. 6" do Decreto-Iei 1.985, de 

'Y':ld9' que vai à Comis-São de Rt;>-' O~senel, acompanhando ; leItura 29 de janeiro de 1940, que foi decIara,.C!.o 
d:\çao. : de todas ~ proPogi~ões. à medIda que ~l1CCnst tuc~ollaI, por dec,são definitiva 
PROSr:rO DB RESOLUÇAQ r ~'. Ex~. la RnttnClandp a diSCUt!'ào do Sup:-emo TrIbunal Federal, no Re_ 

N0 12 DE 1904 I~ ,otüç~o, que, !Se referindo todos .ê':- cur,so Qrd1llario em Mantiado de Se_ 
, _ ses projetos de re~oJução â aplicHçáo gttrs.nça nll 11.189. em Ees~ão plenâ-

s.i.l~·pende. em p~te,. a execuçao doi d<? a!"t. 64 da ConstItl1ição Federal, ria de 3 de ab:il de 1963 4,CoustituL 
art ',I! d:t ç:onstitwção do Estndo dllercm êles. todavia. de al'um mOdo çfi,o F~deral. art. 64\. 
de l\. •• n~.s Gerals; \ no text-o~ HA ocaSl(~~s, po~ exemlllO: p.,rt. 29 F~ta re~oluç'ãc entra!á em 

kt. 1" - Fica suspenGa a ('xeCtl('ãO!~ que .. e f~z menção à_ data e até Vigor na data da sua pllbUcaçao, re. 
do art. 1tig da. constituição do no- ~mo ao tlU!?"erO do Celta em que vogad3oS a.."I disposições em contrário. 
~a.dD <.la Minas Gerais, no Concel"'l1!"nte o u~;:mo TnbUnal Fed~ra1 pl'cferiu 
aos Municípios, cuja inconstituc:onll- a. ãde~I.Sao. Rá OU!ros projetes em que O 58, rRESIDENTI~ 
l1<1ade foi reconhecida pelo Supremo n.:o ~e faz me?-oao desses dOls daetos. (Gilberto Marinho) _ Há orado:-es 
1rlbunal Federa.l, em sessão p:eniria'!~ alJUns projetos em c;,ue não se faz inscntos para. esta oportumdade. 
de:2 de outtlb:o de 1981, no R('(,;. .• :,';{) _ nÇao ~~m do art. 64 <la ConstltuL Tem e. palavra o nubre senador Art-
Exwaordinarlo n>;> 35.226. ça.o Fe~e.al. Há outro projeto, um tõnio Carl.os. 

Art. 2() _ Esta re.soluçá,o entrará ~e~o ~ .. ~CtS, CUJo texto come9rt decla-
em ~;fgar na date. de sua pubIícação c~n~?:t ~o,<; Ft~m{'s do art, 64 da O SR. A~TôNIO CARLOS: 
revPgadss as dispOSições em cOlürá ~~1 Ulçao 'l! em!. " (Não fOi revisto pelo orador) _ Sr. 
rio, . _ Se na interes.<l8.nte. Sr. Presidente PrcslQente, 8rs. Senadores, desejo 

Dlsc!lssao, em turno único, do que o Senado adotaese um texto 50' neste fin..::l.l de sessão fa.zer um regis
p:ojelo de Resolução nQ 13... de I qu~ r,assalrla a .ser até Um texto Qr~ tro que cons1der? de justiça, das pa-

I lS\J..}., que suspende a CIeCl1cao do dmárlo para êsse~ projetos de re~o- lav!"as, mfür~aç'oes e esclarCC1men.tos 
ar!. 4() d'? Lei n9 1.845. de QgÓ<;fO luçao, que cbedccem tOdos a u~,a pn:<;kldOS peLO s~. Ministro da Saude 
d~ 1959, 110 que se retere aos ma- ..r'llesma d1spOS1Ç'ão coasuruC'WrHH ~ à \U"\prem·a escrtta e fala<la dOA ES .. 
fJlstrados. ~u~gado·. in?onstifucio- atendem a um m~~mo ObjetlVO. F3. 0lt';ld? da GU:1naba.ra, a 21 do mes de 
nel pOr dc.cl'sao delmftwa do Su- e."t:l ob.<iNl-'a~~jo. com vista a CO:nl~- ma~o. \ 
premo. Tnbu1UI,l F~de:al (projeto f;aO d~ Redaqào, qUe vai ('(:l:hecer de O :Ministro Raimundo de Brito f?i 
o/er.t'c!d.o pela pomlssao de Cons" todos m projf'to..~ de rool:;<;8.o qtl:" o primeiro tilular do atual Ministe-
t!~U1çaO ,c J;lsttça em seu Pa1'cccr acnbamos. de vorar. r:o que lev{)u ao Sr. Presidente de. 

1t9 1:,1, d~ 1954]. O SR, Repúb1.ca o plano 1e tl"aba1ho de ;sua 
~m dLSCU;::5UO. (Pausa). P&~SIl);~~'fr pasta. E com 1)3-se Dr.-"<f' plano, que 

N_J havendo que peça a. P;\;_lYO. (Gilberto MarinhO) _ A observn_ twe ocasIão de conhecer, ainda que 
de<e:::t,'o-a encenada. çGo era IOnnulaoa por V, Exa. tem ligeiramente, em contato qUe tive co~n 

:Em votação, lllt,~g~~"al pro~eCiencul e a ~U5eStao que S. E'xa., numa das vi.agens entre 
o.s Srs, Senadores qtle () ap,'cvam ap.e~~nta lH! de ser certamente !!COA ~sta C?'Pita1 e () R',o {I,e Janeiro, pres-

o p;'ojeto, nue:'ram comervar_se s~n- 11.:10a. pela dCl1tn ConllP~ão de Red:t- tou o M~n[stro declarações à i.mpren-
tadoo. (PClIi8(/). ç~o, com a final1dad,e 03. Dlanuten_ ~!l qu~ merecem ser do conheciment{l 

)l:stá flpn::v."do, , (;aO de um mesmo rito em todo!" êsses de todos OS que cuidam da adnllnis-
t' o :"eguinte o projeto apro prOletos que v1sam a w!'pender a exe_ tra~ão públi~a d~te país, quer pela 

v,::.do. que \':li b. ComIDifto de Re- cuçno de te~-:-tos legais declarados ln- clareza dos conceit-os emitidos, quer 
da~[tO, constItucionais pelo Stlpremc Tribu pela. eficiênct" qUe revela no trato 

nal F d 1 - dos negóciOS da saúde. confiados, em 
PROJETO DE RESOLUÇi\O c era . boa. hora, ô. sua comr:er..ência e à sua 

NI' 13, DE 1004 l'l: o seguinte' o prOjeto Z,,;JfOVI'L capacidade. 
~lL-~pcnde a execução do art. 49 da do, que orai à ComW'âo de Ite- O Ministro Ralmundo de BrIto co. 

Le~ n 1.84.3. de 2'1 de agOsto de 19,'i9, dação: meça pOr faZCt· uma. o(}'iervaçáo que, 
no qu-e se refere aos magistrados. PROJETO DE RESOLUÇAO no meu cniender interessa direta .. 

~rt. 1(1_ - Fica sm,pensa a execuçãQ NÇ, H, DE 1963 mente ao poder LegislatiVO e, por 
do Mt, 4° da Le! nQ 1.84.3, de 23. de conseguinte. a esta Casa do congres .. 
agOsto de 19'59. do Est.ado do Piauí Suspenae, em. parte, a execucão da so Nacional. Afirma S. Exa. que o 
no que se refere à magistratura, por LeI nO 1.434, de 30 de JUlhO d.e 1959, Ministério da saúde dispõe, ILpena5, 
l1e1! sidc jul"ado insconstituciona\ 'Por ao Estado do Espmto Santo. de 3,5% da receite global do orça. ... 
decIsãú defin~h'a do Supremo Tribll- A:-t. lP :s SUSPenSa a execução do mento em vigor. Nos anos anterio" 
nal Fedpral. nO ReCUrso EXtraordtnã- art. 19 e seu paráoTafo Ü 1 Odres. nos orçamentos dos exercfcíos de 
r10 m 45.879 em 16 de outubro de Lei ni;l 1 434 de 30 d; . Ih ndc 1'9 9a 62 e 63, _e an~es l!lesm.o, essa percen" 
l ".lot rr<-cn titui - F d 1 t 64) ,:' ,JU o, e 5., ta.Q'em naO fOI mUlto dIferent.e. O Mi~ 
tro. , s \:iao e era. , ar . . do .Es. pI.nto Santo,. ,.ulgados. i.nconstL nistér:o da Sau' de '.-'pre fo', dotadO Art. 21) -_ -:<;ta resolução entra em tuclon P d d f H. 

vigor na dum da ~U:l publicação, re- aIS,?r eClsao e lillUva do muito insuficientemente nO orçamen .. 
Supremo Tnbunal Federal. t_ da República. 

VOgc.dU8 a.s d'sIK'si~ões em contrá:-;o. "I) 

Art. 2'9 Esta resolução entra em 
vigor na data de SUa publIcação. DisCUStãO, em turnD tinica, do 

Projeto de Reso~ução nP 14. de 
lf'64, Oue ,c:uspenáe a exeCIlcôo do 
ort. (j'l do Dccrelo-lei n9 1.985. de 
29 de .1aneiro de 19-40, ;ulgado in
const<'!l:cffo-nal pelo Supremo Tri
bunal Federal (Pro1eto apTe~t>n 
todo pp.ia Comissão de Consfi{lli
(:(itl e .71'sti,'Q ('111 seu Parecer mi· 
11/el'O 125. de -1004) . 

:Em djECU.::si'í<) o projeto. (Pausa). 

Nâ-o havehdo ouem peça (\. palavra, 
encen'ad!'~ fl di.scUS'3ão. (Pausa). 

;E:;;tá e!'Cf'ITr da. 
!Em vot.?:ção: (Pausa), 

S~la das Ccmis,sões, em dez~mll)l'o 
de HH)'.1. 

Dlrcussão, em turno (mIco do 
Projeto de Resolução n'" 15. de 
1964, qUe suspende a execução do 
art, 1'" da Lei n~ 1.434; de 1959. 
do Estad{) do E:-pirlto Santo. jUl
gada inconstItucional pelo Supre
mo Tribunal F'ederal (Prpjeto 
apresentado pela Cornü-.:-ão de 
C(J.nstttuiçüo e Ju!'tlça em seu Pa_ 
recer n9 126, de 1964.) 

Em discussão. o projeto 

Depois deEsa observação, o Sr. Mi .. 
nistl'o acentua que não pretende fa" 
zer obras no" ... lS e, sim, dar condI .. 
ç6es de funcionamento pleno àquelas 
qUe já existem no .seu Ministério, 

Considero, t~mbem, Sr. presidente. 
essa orient.ação das mais sábias e 
procedentes. Existem IlQ Brasil inúA 
mer<ls hospitais, ambulatórios, postos 
d~ faúde, serviços e'3pecializados que, 
POr falta de conip1emer tação ou por 
flúta de recursos pa,:J, o seu equipa
meDtoD ou funciDnameilto, estão 1e
cha?~s, ~ que redunda num grave 
preJUl%O a execução de qualquer pro
grama do Ministéri.<) da S.a.úúe qual
quer programa de atendimento aos 

NM..'5e passo desejO, como coh/lr,.. 
ração a S. Irrxa.,· pedir a sua aw..,n:· 
ção para o problema das e.soolr.s de 
allxili>'lr . de enfennagem do interior 
brasHeiro. e Quero usar Cono e.:xem" 
pIo o caSO de santa Catarina. PelO 
éllfôrço da in!.ciativa pa,rticular. exiS" 
tem, em meu Estado, trés escolao; de 
auxiliar de' enfermagem: um, em FI<l
ria.nópoli.s, dirigxln pelas lrmã~ da 

Divina providéncias; outra, em BItl .. 
menRu a-nexa ao Hospital MUll'c:pal 
Santo Antônio. e e terceira e:ll J.oln
vOe. anexa. (iO llospital Mun.:clpM 
Sao Jo~é, 

Estas três esco'Mls li:;! aux'lhrr de 
enfermagem S5,0 a,s únicas uniebde<; 
de ensiDo especializado em Sau!;'.'" 
Catarina., para formação de t&nico3 
capazes de a.tender. às necessjd~>di!3 
doS hospitais ca,tarinenses. 

'Pois bem, essas três eScolas, cn!15-
trufdas instaladas e m,:lutidas, gra.
ças aQ esforço da iniciativa part.jcl1-
lar - no ~ritnciro eMo; 110S dois ou
t.ros, graças tiOS esforços de duj·'lo 
Prefeituras municipais, recebem no 
Orçamento da União um au:sdlio Q(} 
quinhentos mil cruzeiros anua;s 'cacJ" 
uma. O auxilio já é pe'queno; CCJ~I'>, 
porém, outra circunst.âncla que o 
torna p,àticamente nulo: é que ej:;
:;a~ dc;-.ações Dão são liberad'15 De~o 
Ministério da Educação e Cultura, 
Anexo em que estão imcritos: (>. Já 
em meados de 1964, estou eu pi'o
curando liberar a dotaçã.o drstin:tda 
a E!'cola. Auxiliar de EIlferma<'Te_rn. 
anexO. ao Hcspltal Mun1c'lP'Jl S311.\0 
Antônio de B)umenau, COl'WignaÇla. 
uo orçamento de HJ53. 

Acredito que o Sr. MinIstro, tlio 
-preocUpado na fonnação de técnico:', 
a fim de que OS no!'"llos l;o~pitai.s, qur.r 
OS do Estado, qU3r os públicos 911 
p.art:cu:are.'!. tenham ) enfermeircs e 
auxiliRres de enfermagem capaz~s e 
em nÚmero SUficiente, deve voltar 
suas vistas para: essas escob.s de ai.l~ 
xiliar de enfermogem localizaôas nl) 
Interior do nosso Pais, criadas por 
institutções particulares OU por ao
vêrnos municipa.ls e que não rec2b:.!IU 
sequer os llequenos auxilias que sãO 
consignados no orçamento da Un:{to. 

Hã necessidade de o Miniüro da. 
saúde chama_r. a si o problema e dar. 
não ~Ó atendimento àS n::cessidadeS 
fino.nceiras desSas eSCollls coma tatn
bém proCurar equípá-las' e enviar 
professôres, pois não se explica que 
se pQ...~ executar qualquer progHI.m3 
de ampliação do número de técniooq 
para o Ministério da Sa..úde, seni que 
se utilize, imediatamente e de forIU" 
própria aquê)êS estabelecimentos' de 
ensmo já exístentes e que podem 00-
operar. de maDeira decisiva para O 
êxiro do p-rograma do 81'. Ministr() 
Rt;:..ymundo de Brito, nesse part'culnr. 

Quero tambem de.st,J,car da entre ... 
vista. de S. EXa. OS pontos mais im
'Portantes no que toca à adoç:w de 
crit;:i(l$. Diz o Sr. Min;sbro, na Eua 
fala, que 

"o plano de trabalho do Mi
nistério dG saúde, no corrente 
ano, e o esbóço das ljnhas d'ie~ 
trIzes, das 'atividades essencia1S a 
serem execut.adM em 64 e 65, 
atendem a três reqUisitos: (l) 

elabOl'açãO de programas reul
mente ?dequ8'.dOS às neces~idades 
e pOSSibiHdades do povo bra::::l.::l-
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i ... = 1» ostabelecfrnento d. 11IilI 
csca.Ia. de prior~d.ade pana. os pro
blem~ saiütárlos 'ploaslleiros; c) 
financiamento adequado e oPQr
tnno para os programas de saú
de." 

Acredito que, COm\) formulru;.3.o de 
uma política, no que toca aO plano 
de tralJalho, o Sr. MiniStro estabele-

_ S~nta cr~t.r!na 6 um exemplo 
neste particular. Hoje, temos 177 mu
nicíp!os, Pelo menOs 150 dêl.. pos
suem hospitais. na sua grande maio
ria.. particulares. santas-casas de mi .. 
sericórdia, associações bene-ficentes. 
hospill.is de paróquias da. I:Jreja ca.
tólica ou das comunidad-e.s evangé" 
licas. 

pecto técnlco, me parece um aspecto na. adm.ln1stração do Dr. Ra!,mund-n 
de bom senso. de Brito. Quem collh'«l na lntllni

Pensa O Sr. Minis~l'o Raimundo de 
Bríto em unificar t-odos Q';) serviços 
de saúde pública, a começar levando 
para o âmbito do Ministério da Saú
de, o Serviço de Assistência. Médico
Domiciliar de Urgência <&AMDU). e 
depois, progressivar.lente, todos os ser· 
viços médicos e ~ ~~ l-tenclJ.is das au
ta-rquias de previd:'!ncia ... 

dado os problemas médíco·lJOCíalS, 
mais soc~ia dQ que moo.iw.s, sebe. que 
o atual M\nlStro da SR·úde p<X\e re..., 
li2ar um progluma efetivo nes.s\;lo pu. 
t[:, e já estamos tendo prov~, dt:so. 
PermÍta-me V.- Ex.t& usru' wna e)ij)res" 
:õã:o pormlar, m3..$ que caxacterim b.:m 

ceu critériOS realistas e que, se fo- 1!:~es hospitais dirigem, anualmen-
1 rem cumpridos, eienderão às nece-s- te-, a~s repres:nt:mtes feden:.ts um 
[~ad€s do povo brasileiro no q11C resumo das suas hece.stJ.d::d:!s. Uns 
,diz r&.peito ao setor da saúde Plj- estão send? rmr. iades. outrO.3 pre-
: blica. tend;::J;J. aãqu\r:r cparêlho de Raio .x. 

,.,... e equipamento~ várics, para éfici~n-
, .c.,S.pero que, no estabelecimento d'J' eia do t"'u trab""h~. M~~. tn.rtmcn
, tsS~tc3 yriü,:·it~ric$ .. o hl.lntsté .. 1o ri:). te, temos tic'o a fe'ecit1qde de re~ 
; Sary~de nro o,vif~ os prab!~lll!s d:><; cc!:Jer _ não o au~ílio t;bl qi1~ o 
crer õe,s do lnLflOr. rshs sro'}, dJ Canf'resso inclui no orcall1.::'ntO' para 
I fa~o, 9<;> men:>:s at:'~'deas ro!S, co-:n.o r h,::cp~ta.is - porém, uma' pe~'cela que 
s~bemcs. e ago~ a~nda m~is, d:-I:0'8 te r.~n rcpr;;:scnt:l uma coo1'}:ra y;:;ó 

ide no.':s~ _exper'CnCl!1 . com_o me~~ro z::cicn!.J R.:> e"tabcleclm~mto hC'.Dita,
I,da. ComlS-Su:O de [f.!zr~lar':-:o. SC~}l dr, '(l::o mcnr:1S r:.p-r~:entarja um e3-
,~ta. 9asa., 0,.. h~f::n do In~n~!Jr n;.:.o timulo àqueles QU.e. no In!Jricl', e5lÉ.O, 
I~ém s~ a d~( ,!lt~n""t"'o do,: org .. cs d:! Em cada. cida.1e, plantando um hes
:!3.d.'l1~n;~t:~ç~~ cr: ~al1zad:l. no- ~:so pltll1 bencflcen~e para' atendJr 1:\ tô-
o MlTI!sterro d,,?!. , .... aude. n:as tamo;\m da a lJO~JUlação. . 
de todos 05 se.pnços médt~~ das di- Ainda. o Sr. Ministro faz referên-
1V~rsas Rut~;qU:as, da PreVIdcncia Do- Cia 90. ))rO~l·.ama do Ser'.'iço F. pccia.l 
~1a1 de no.: .... o PalS. do saude Publicc que, no Norte do 
I Em seguida, Sr. Presidente, o Sz~ B~c:si~, )á e..-::ecu!ou uma oora e.xt:'u-
1!11O! Mini~tro revela os pontos prin~ ordmana. Deo;c,e 1055 nccmpanJ.1~llnoS 
~lPa.1S do SeU programa de trabalho ~s -' taref,as. do Servi-ço E,5peClal de 
que constituem os diversos anex.os .... a·_·de publlc.a e, na C~TI1ara, toma
i!aquele programa: ' mQ~ pRr'.-e na yotação. do projeto 

I 
transformando aque:a serv1ço, até en

"Ext-ensão dos ~erviços mínimos tão um AcôrdO entre o .Govêrno bl'a~ 
de agsis~ênc:a. rr:éilico-sanitária às sneiro e o Govêrno nort'H1.mel'icano, 
potlulaçoes ruraM; . em Fundação. SCmos dos que não per~ 

Ampa.ro à mat-ernlda-d e à in- I dc:n op-or:unid<Rd~, ~ara r.e1S"sItar o 
fâncLa' e tr8balho extraoràmáno qU? ali rea-

• 1t ~ou o grande médico brasne~l'o H~. 
tique Maia ·Penic-o. Estabelec:mento de um ulano 

de desenvo~vímento da rêd~' hcs- Aos poU{~os, o SESP Fe e.stzn1eu a 
pitalar nacional d~ ;orma. u qu~, todo nosso PaIS, inclu&!ve em santa 
com a suprevisão e auxilio do Catarina. realizando, em parte, ° ser .. 

Govêrno Federal. a populaç!iQ po>~- vlço de a·bastecimento d'ágUa. da Ci
Soa dispor, na medida de suas nt'- dade CB Bru.sque. 
ce.f!"sidades, M.sse importante lllS- A l?l'im~!ra dotaçê.o especifiea, ins-
trumento de recuperação da crita no Orça...-nento para e:-sa O,Jr3 
saúde". 101 através de emenda de nossa. au. 

Aqui também dcsej" lazer um co- toria no Orçamento de 195.5. De lá 
nientário: Anu::.-1mente. O- Ck>ngres"o tla:-a cá, todo ano· temc.s tido a p:eQ
$cionaJ, tendo em vista a nece.s-~i- cup-açâ.o de propôr uma. dotação para 
dltde dos diver.sos Estados

1 
inscreve s~u pro.:-seguimento ou a wa condu~ 

n() Or-çamento do Minht.::rio dois ti- sê:o. No entanto, já se passaram nove 
PQos de auxílios para hosp'taLs do In- anos e a obra não foi \X.Incluida. 
t6,rior d;> Bra:-:.il. Um dcnom~nado A]ora. o Sr. Minlst:o Raimurulo do3 
"~u.'l:íllo a-Os h'J-Spitoa 1s ~'\:~ionais-", qUJ Drit.o ill~clUlu n~ piQ-~;J!l1a do ~LSP. 
r~cebem dotaçõ("s de acõrdo com ·a em. saUla Cata~in"l. a cQ:l,>truçao ~a 
indicação da B:mcada. estadu:tl n..'l uH.ma etapa do SeJ:'vlro de aba"~~cI'" 
C,lmara e no Senado, qUe variem en- l!lento d'ag,ua de' Brw..qu~, terO;)a-a, 
t""~ um m'lhão e um mi hã-O e meio I ~:cade ln~vstr:al do meu + Estado, que 
d.:1 Or112eir0<;.. e a estaç;::o de trat.a.~e~:o. uma vez 

Outro tiro- dt' auxilio o inscrito no {lu~ o ~ervlç,J ~e aduçao Ja pstá pron
Ithn IX, d3. V.::rba 3. ~:l'Vi~S e en-I' to ~ a ,p.e!~Itm'a s~, ~~:::..:trl·~gou do 
car~os do D.::pmtall1neto Nacional de ,>::rvlC9 ,aa ~. ede ~e Cd':'l.n~u!ç,;.? Por 
S:l/úde, aux!lio maior destinado a03 e,. ta _IncIUSao, po •. essa e..scol~la" pela 
tlo~pitais do Interior em co-nstrucão adocao de um cntério de pnor:dadE.', 
oW: c,:;m nccessid<lde de equipamento ~o que. toca a~, progrema do SESP, 
~as o que tem oc0r,rido _ e os ~ S~.a CataI ma tendo q Sr. M~-

S,.f> .. "'d '-t' , lUstro mc!ui<lo e. construçao na Cl-
~:' s:~ ... or.es" ~1., .0. -s .• o teste:nunh~ é·ade àe Brusque da estação de tra

te' é I?J~ () Mil: stelio d~ Saude n~o tamellto do serviço. dágua, quero crer 
Ih be ado ~s, olS dota~?es. O e,;;- que os cl"itérios o.'lotadOs pelo atual 

fÔ:1ço do pon".1 e.'>So NaCIOnal danq~ Titular da Saúde são honcs~-OS e "xa
o $eu test'-"m,unh.:) qup_nto às necessl~ tos. Confio em que S. Exa, liberarà 
dnJ:lse da S<1,11de púbhca, ~ ~ ~eu dz- a d-o!4l.ção i:llil-cr1ta no orçamento vi
seJO de cooperar com ~ MlUlstério re~ gente. de vinte milhões de cruzea-os, 
d;md~m sem"{lre. invanàvelmente, ~m objeto de eMenda orçamentária. d'e 
f·*a .. ~so. No entanyoJ ~ dotaçoes autoria do Sr. SeM·d:or Irineu Born. 
:m~'c;,lta5 no Item . hosp.~tais. ~glo,: hausen. a fim de que !)~ja conclída 
n~jj$ camo aquelas !nScrlta.s no Item uma obra jâ se arrastando há 9 9>noo. 
IXl da . .verba- 3 do Deparlta~ento de O S~, M1tl1~tro termina. o plano de 
Sad~, dest1ll~das ?-~s 1?-OSP.tals d?.: 1n- trabalho. que estou comentando mu.i
terío,r ~ejam ~UruC~palS. estaduaIS. ou to ràpida.rhente, para fazer' um re
pat''it1CtT ares .nvo.nave!mente constl- gistro e para mostrar, ainda que mO
tuem o g,rosso, o f()r~ dos planos {lestamel1te, a preo-cupação do Sen~d'O 

:1e ~Cf}n?"'nla anualmen.t..e, el:1-bOrad~ pelos problemas de saúde pública. em 
A:~redlto. que o Sr. Mllllstro da Sau- nosso paL.~. com algumlls referências 

de : cumprm.a. co?l perfeição, o pro- e alterações na legislação de saúde 
grama inscnto no Anexo In do sell púb1i('~ de nosso pais, assunto que 
pI9*,O de trabalho, isto. é, estabelee~- será, certamente examil1Qdo quando 
mento de um. o1ano de de~nvQlvl:- encaminhado aO congresso pelos Se
me*to ~a rê~e bo;"p1tal~r naclona', nhol'es repre"entantes do povo, que 
.se paga .se - ,1á oao :llgO 100 ou são técnicos na matéria. 
,oo~ - fiO% das dotações inscritas 
no JOrcamenb f> destinadas aos hos- Quero, contudo, ressaltar um ;:l~<::pec-
ptt;4ls dI) Interior. to que não é propriamente um B.S-

o que quero dizer: estamcs bOtando 
o dedo na ferida,. Nessa ferida Q.U~ é 
o cancro $oc!d da. m:,sE.iia, res..til":,r...t!l 

O Sr. vasconcelos Tôrrl!S Per- da falta de eSEistência médJco-;"Qcial. 
mitB V. EXa. wn apartz? nto ap~nas na Guanabara, no .a~;;,:lc 

do Rlo, CCill-O no Est.ado de V. J::../t~ 
O SR. ANTOXI-O Gú.1U .. OS Cora e em todcs Os Estaâcs Cio Bra'.;.~. E 

todo o prazer. pcrquz a Nz de V. Ex!} nito ~Ur-1J!;!, 
O Sr. ve.:cc,ic.Jlas T6rres. _ Não ~er OUVl:üa. isoladamante, ttarso D m;u 

~O",l corrE~~Slcr:':'r.o uo- MillisL'O di C!E ~oimento insuspe:.1io Ji'"JlJre a P LUl" 
caúC;e. Per í.:,::;> r'''ZSlno. estou mui ç':::::> de um. homem que no metl K.
à vcn:.z.::'2. n::~.'; ll;~~ •• hS, para ía- (, .... ~o :;oza de um grant::.~ concêillo CJ
zer -côro às p:;'~J."T~-S de apreço, de mo m~d!co, como b€n:m.érito e quz, 
cc.nfian;:.a.. d~ c:o,;!:> qu~ V. E:'a. poderá. se não l'e801ver - porqua n.J1 ... 
tGn lJ~lf', ce.:n (!.CJ.:':~,J l~r.iniStil.'o do gliém pod.erá fezê-lo de um rnoltlen ~ 
atud COVê;.i.l0. Q~~~rb ci'2l' um de~ púra cutr.:> - êase :)r<:Jlema. da. v:d..~ 
poL'llento p'!ra mC.j.~rar qu.1o p.:-t'h;va. ~'Ocia.l brasile.im, pelo mmo.5 mcstrarf, 
é a -confir:.n~a d~ V. Lxa. n.f.SSa ho- f que, d:mIo das nc.;sas limitaçõ~ cr .. 
mE'm público: é q'.l.3 ::..;;creCári~ ~o' ç.1!ncntárias, alguma coisa será,f.:::,j!. 
t'staCi.-o na GurlJa~.!.ra. S . .E:Jca. teve pelos brasileiros doentE.s. l\o!igue~ Pe-" 
ps.-ra com o meu Est.ado. na zona ü- reira disse que o Brasil era um v:!sto 
mitl'cfe. um cV-l':nil.o todo especial. hospital. S. Ex' oomplct9u esta. fra~s 
v. Exa. sabe qUe, desgraçada.mente, COm UIntJ, expressão que iá e-sw. l;ua-::.. .. 
há uma riv.:tl~àáde reólonal . .A.s..~im, tal1z-ada: "um. va.sto hcsp!t::11 sem'hcs .. 
o doente fluminense não pcci'e ir para pita:'s", dando-lhe um sentido lr.U'~O 
zona co..rioca; \) dcente cuioca não amplo e que bem deW<lnSU'a a prea
pode chegar à 'região da ~a~~d·a Flu- cup-ação daquele que diz que que'!'! 
mincnse como S~ fi mo,,~,ua Ll,; '~2 saúde e também energia na apliOMã' 
uma certidão, LUn.a naturalidade, da &J.úde. DOu o meu apolo às pala ... 
Imagine' V. Exa.., e!ll: C~xias, ou em vras de V. Ext&, que fala por Santa. 
Nova Iguaçu. Menti ou ~l16p~liJ, Catar,1na, repetind.o que no meu Es~ 
onde há esca.~sez de hospitaIS, Jus~ tad'.::> natal o nome de RaImundo Bri
t::-.r.nente zcna c4-erua.....'11ente povoada.. to merece todo aprêço. ti: êle um mi ... 
não se ~ode a . ...rave.ssar, ~ f;onteira nistro capacitado para c-ceUa;r o de .. 
com alguem vitIma d'3 atrop-:lamen- safio de dar saúde a fusi} caquático. 
·to, me;s.m-o que tenha ü::orrldo no a êsse mIserável QrgâniCo que é o' ho .. 
p~óprio .Es~ado da Guanabara.. se se mem daquela zona... que S. Ex'"' 00_ 
dI,? que fOl atrop-elad-o na zona flu:- nhece tã-o de perto e Que sabe., que
mUlem:e. além da sua. boa vonb:de precisa de-

En~áo, só ao Hç.~p;.~al co Es-t.3.do <10 re-curscs. Mas que os recursos virão, 
SiO c>~,tlia. atenQê-~{). o Dr. Rallnun- porque ou se dá saúde Ou êste BrasJ1 
do de Brito acao:u c.om &"se ta·bu, se tra~f(}rmará. cada vez mais .na .. 
abOliu as trOllteims para o d.::zntl:!, quele vasto ho~p!tal d,e que ffllava. 
o;;mo para o ac:d2ntacro. MEU ~ta- Miguel pexeira.. 
do llec:.,s.:o.i...J.va ae mUltas Ci.o~s.; ,d';! O 8Ft. ANTONIO CARLOS _ O 
vacina. 50· bln. y. Ex',', t:stUQ.o:u OC-S aparte d,e V. Ex' dá re16vo 11-0 re':::.s
problemas b.ra....lte;.r(},l, nao 50 ()S. ~e tro que estou fazendo da entrevt;ta 
Santa caw,rma, sab,; que há uma. ~- do Sr. Ministro. E V. Ex-'lo ress!llt2:odO 
pécie de b~lcans brasl.lell"Os na B.ll- (la micio que nao e oorrel1O'lon4:io 
xada_ FlumI11~~~> c?~ ma~ de ;tÜl do titular da pas,a da Slúd':f, pt"ds 
milh.~-o de h,_blt.lllt.._. lt Ul.l.,a. Z,,;la. também ficar tranqülfü porque. ua. 
p-:..uperrlma. O Enado ~o R10, s"m entrevista declara.·o ministro Rai
rccu.-.'.cs ,pJ..f:l. atendJ a. vacm.-l.ç.lo mundo Brito que <lê) 
de~".Züs cr:anças. recorreu aQ D:. h.ilJ.._ 
ml.UlQO de Brito que, pl"on"Jmcnc.e, 
ofereceu as dO,3.es de que diSpunha o 
Estado,) da Guan,_bara e dEU ordem 
ac..s HospitaIs ueLúlio Vargas e Souza 
Aguiar, e a tôdas as unidades nospi
talari:s para que atend.essem 03 0.0-
entes do Estado do Ri,O, ,s2m. Ol.h!U·, 
frontell'as. Um bOmem que fêz tudo, 
is.::o, mer'Ece wn elogio espêcial. V. 
EX1)-, ao tratar do prOblema. não o 
faz apenas visando Santa Cata1'ina, 
mas com. o intuito üe demonstra.! as 
qutl,lidades dLO atual Mmlstl'O da sa,ú
de e suas idéias com relação ao CMlI 
do SAMDU, com O que estou de ple
no ac6rdo. Il; necessário que se- trace 
uma. p.:ill.t1ca eletiva para a saúd,e. 
Neste ponto temos em n0.:5S0 meio tun 
Senador que também agiu assim, 
quand!O Ailnistro d>.-l. Saúde - O nosSO 
prezado colega, senador Miguel Cou
to Filho. que náo pôde concluir a sua 
obra porque estava inauguarndo aque.,. 
la Pasta. e enc'ontrou uma série de 
dificuldades. No entanto, o secretá
ri-() :ij.egioual levou-Ia. a bom têrmo, 
independentement-e dO Govêrno Fe
deral. 

Desejo neste lr.st-ant-e dar um de
poimento: Como amigo pessoal do Mi
nistro Raimundo de Brito. quero di. 
zel' que o nome de S. Ex!;\, principal
mente na Blixada Fluminense, goza 
de um conceito ímpar. exCepcIOl).al e, 
como V. Ex!)., dezejo manifestar a mi
nha. confianç'l e o meu entusiasm.o 

"não se f'Jrá no MiniStérIo '.(la. 
Saúde política ccm a vida e' e 
saúde do PO"~ braslleiro", ' 

çQ1ccando-se aSSim c:::mQ UUl técnICO. 
cemo um adnlints&rador atento Ms 
problemas da hora pres~nte e á !lI. 
tura da gJ\l.vldad'e, d-a profundida,de 
dêsses problemas. 

O Sr. Miguel Couto - pennibe 'V. 
Ex!} um aparte? -

O SR, ANTONIO CARLOS - Vom 
todo prazer. ' 

O Sr. ltfiguel Couto - QuelXl, nes~ 
O~Drtunidade, afirmaJ.· a y. Ex!} que 
tOda. a classe médIca brasIleira c()
nhece o valor do atu.Jl Miuistl'O da. 
Saúde, Dr, Raimundo de Bnte à fren
te de várIOS.serviços públiccs ·que dJ
rigiu no pais. por iSso não é .surpl'ê~a. 
para nóS a notável entreVISta da·da 
pcr S, ,EX1l-, e a que V, Ex~ alude com 
tanto brilhan.tismo. pril1cipalmente llO 
t.rato dos problemas w·njtáríos que 
envolvem. as popUlagões fluminensés 
Que vivem nas zon.as limit.rores do 
::Esta.do da Guanabara. Por isSO, qU~~ 
ro nes~e momento !óuvar o magní
fjco discurso de V. Ex\). e manifeSl
tar-me de acõrdo COm o aparte dO 
Senador· Vasconcelos. Tórres. ObservA 
~;mbétn que, quando MiniStro da 
Sa,úde. e mesmo antes, quando Pre
sidente da Comissã,.o de Saúde da Cã" 
mal'a dos Deputados, sempre defendi 
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S~ VASCONCELOS TÔRRES:~ a u.n.ificação de tod;)S 0.5 servivos mé- bres colegas. estimulando, com a ua. celênc;a tem nas mâ,:,s p:izw<:. ma OS" ~ O 
diOO3, I porquanto não se ooropreende menab"tm que p~esla.. ê.ste g.l1:U::...e C1- alent·3.da& quant _ aL ,P':~\~t!r:~~' de f (Sem. revlsão do oradOn _ Sênl:or: 
que órgãos eminentemente asslst.en;- dadão brasileiro que é o Dl'. na..r..:un- S. Exo?- em .re1!l:a:J ,eo;:, pr ... b~ ... m.i.>!::> sa·_ ptl;!31dente. é c:)m J?ssar que ccupo '" 
,tais, tio campo da. saúde, estivessem do de Bnto.· nitarios bra'llel:.~. L?uvo-m2. po- tribuna neste instante para registrali' 
ligados a outros Mimstêncs . .Essa Ulll- O SR. ANTONIO CARLO.3 - Agr.l- rém, n:.aQu.:lo que .11 na unprensa. lei .. o falecíment-O de uma d,)J; figura~ 
:ficação é indí.::p.:.n~ável e por ela sem- deço o aparte de V. EX) qus UlCJr- ~a, e qu~ ~s reportere~,. r~c,:l1her':ffi mais expressivas da advoca::úf:t d~ meu 
pre ~ugnei, o.s.dm como t3mbé~ .não pot!>, com praiel< ao meu Q~~CU!'.s.o, ::Ü"mo rr..ats mter€SSant~ a d~vulgaçao, .l3t.ado. Trata-se de um jovEm cedo 
se ~pree-nde t€nham os lns.ltuto.:i Sr. Presidente, antes de ~O!'.C1U:r, dando, natu~alment.e, tItulas de l.co. .... - roubado ao cúnvivio d'O povo numi ... 
d.e previdência seu ~",rv:ço méd-:co quero dizer que da elllre'l1.:;ta que li ..lO com o capítu~a, da ~ntreV:i.Sta e, nense. mas que deixou serviço; asst ... 
pa.rtídular. A unifa::ação, portanto: chego a conc.(.<"ão <1e que! u ;:'~'. 1.0'1.' pelo que estou venqg, nao. f~l oral· [naJadOS' principalmente na e..dvoca .. 
quer das- aU1i:l'qu'aS ~slStenciais, quer lri~tJ;O da. Sa!.ide pretende executar mente, exposta e s:m" prevlamentc da daqueles que, desprovidos de re ... 
do próprio S~o\.J.\lIDU e outl"CS -órgã'O.s, um programa que terá, em lmlla.s ge- formu,ad3., • cursos, batiam às portas GO seu e~~ 
torna-se- impre..<:cindivel. T6mbém C{>- rais, as seguintes tinalidades: rei...:r.. O SR. A..~TóNIO C:<\RLOS _ critótio. ~ javem crimin.a~ista Gald; ... 
1iheçó de- perto (l que se fêz no Es- çar 6S dotações orçiiullen!á.~'.>a.;; uo Ivi,I- Consegul um resumo mimeagrafado l~O Luiz pmaud, de trad1clODal famr:
-t-M1o ,.de Santa Çatarina, no campo nistério da saude; aumentar o nu" da entrev'sta Acredito que .aqui nã.o lla do meu Estado, no verdor dos anos: 
da. ass-istêncja médica. A preocupação mero de técnicos para uwnuer aÜ".5 tenh-a a €"ntrévi<;ta comPleta, mas um demparece, caillundo pro.fun~e. mágo~ 
nlaior dos homens públicos dêsSe· Es- prcb,emas de saúde no Brasll; deo.- re.slUUO tanto qU!l.'llto possível com- não só na Capital mas em toda ~a ve
tado 'sempre f;oi a de considerar cOmo C'l.r a ,atividade do Mllll.5teuo aos p~'o- pleto. Terei muito pr.az.er e muita., lha, pfovít:cia, .onde sua at~aça() se 
lirimordial n higldez .do homem Pra- blemas de combate e prt~'ençâo con- h<Jnra em oferecer a V'. Ex~ p-J..J'a que I faZia sentir a cada momenuco, e.spe-
$ileiro. Quero, pOrtanto, que V. Ex'll tra as endemias e atendel' a QUS'BS cünheça pelo rr~enos ê..".f.e texto. !cialmente em defes9. de pes:;;oas hu .. 
aceite Os aplauso.5 pela magnWc1J dis_ jiloroblemas de saúde, a~,nl.vés do au:n- • . . ' !ll1iIdes que necessit,.wam dos seus ssr. 
cursO que está fazEndo, Em louver do lia, da cooperaçãa e do estimula às O Sr, VroaZlto Ll1na ~- A}UiZa Vos· i viços p:-ofissionáis. 
:homem. que foi muibo bem e..t:CCJhldo iniciati'i''"9.s particulares e as do::; fu:,- sa Excelência, então, tlHe estou me-' , 

,iI;)lj,.fa êfse mister. tados e MunlCipios. nos mun:ciado ". Não pude comparecer aos seus fu--
~ neralS. Não pude, igualmente" com .. O SR, ANTONIO CARLOS -"- O Nesse sen1Jdo, tenho um apêlo a O SR. ANToNIO CARLOS ~ parecer à missa. hoje rezada na jgre .. 

aparte de V. Ex~ tem muita auton- fazer a S, Exll
• a par (.,,1, l1U-'!<dt,: ... ú. segundo declaraç.ão de ·v_, Ex~ s.+J?e- ja matriz do meu ::estado, mas, des~a. 

! dad-e.r..$ou muit-o grato port.:-.nto à pelo menos em parte, das doiaçÕe5 n~s no_setor de lUfofmaçoes, nO tec- tribuna sei G'ue interpreto Os sentI" 
manifestaçá;o de V. Ex\!- e dos cale- destmadas aos hospitais do Inter.or, mco, naDo . fmentos de todo 'o povo fluminense. 
gaa, no correr dêste registro que es- leve em cOIlSlderaçao aquews outl'aS I 
tou .fazendo. Era Chefe do Gabmete uotações. inscIitaS no Ol·ça.z;tento Vi- O Sr. <.:wuZao Lim.a - •• " "p.M'(ÍI O sr·. Miguel Couto _ Permite 
do Ministro da Agricultura quand'o gente e destinadas à aq\..:.i.s1çao ae am~ minutar um QL"curSO ", respelto da. V. Exl/> um apJ.rte? (Assent:mento do 
fQl cri·ado o Ministér:o da Saúde e .. H.ÜánClRS para. as prel~~turas ,e blk-pl- entrevista, abordando apenas Mgunslorador) _ Associo .. me às just.:u; h~. 
toi V. Exª" o primeiro titular nomea- t,lis do Interior. l!: in(llSpel~savel q\le pontos - qu\.- m,e ~arecem ~ais ln-\menagens prestadas ao grande nUml .. ' 

,do para a novu. pasta. Foj V. Ex\!- que se dêem ,meios de h.1como9ao para., o tere.s.santes da pnmelra entrevlst3. co.. nense Pinaud. Tôdas as referências 
ao organi.'~ou. t,ransporte de doentes .no mter~or ~~, letiva do atual Mi:1i3tro da Saúde. :lO seu car§.ter, ao seu grande saber 

~a;<:. E um grande praolema que 1''-'u\: [-Ot' esta. razão, não VOu prC!ongar- J'urídico são muito justas. ·E, portan .. O ponto de vista c..u-e V. E~J. es- .[- ......, ,,, -, d °1 "aO .d 
<er 'resolvido, se a. dotação orçamen- rue, ma.':; e ........ l1 tlp-:-ec: 11 o as p", vroJ' "" to. m.ais di) que merecida e. sentI a. p ô .... apoianda as lJ'l!avra.:; do nobre ~ 1 V E' d· OA aI"" ta d tária fôr liberada, I pelo menos e~~l ,d; • X'. e o I~Cll!'.JV par ~o. lt. homenagem que V. EX~ pres a. 

Senador V8sconcelJs Tarre:;:;, no seu- par\..e. ;rWStl. cle apaÚe, 'do Seltador e adva- tribuna do Senado a Galdino Luiz 
tido ,de que, realmente, a tese certa _ fado Vasconcclo:;. Tôn€s. que re~sal .. P'·n d a qual 'estou -erto todo o 
ê a unifi""'''áo do serviço estakLl de O Sr, v,·valdo Lima _ Permite V. I'" au • , v. ~ l-ou 19ua,lment.e a t"i(:l'.lç,J..o benéfica ao povo flumínen.se se associa. Gaúde pública em ::.I!)fiSO país, nào .::ó EX*' um aparte? atual M.in~stro Das áreas do E ... tado 
.tra.zendo o "S,A :.\-i,D.U." para o O SR A.NTONIO CARLOS _ Ou-I '~ue representa com tanta operosida. O SR.. VASCONCELOS TORRES 
âmbito do Ministé~',!.J da S;'1.úde co- , razer, o llobre COlega Sena- de. A re.,:peito da Amazônia, e do - V, EX~, que, o, COnheCe? d€! perto, 

~ mo, também, uniflcando Os serv;çJs ço, com Pd L ma I :1.:n~zon.J.S e'n p~rticUl'3.,r fa'l~eí camo homem pUblICO de vlda mtensa.. 
. éd! h~" ·ta' . tod . aor VIva o' 1 . . . - . • , t d d R· ab q todos no·s m _ co- ~pl .ares ae os oc lDS... ., _, "" I :lJllanhã procurando fnt, rpretar o pro. no E! a o o 10, s e ue , 

titutos de prev~d.êncla., traz a Ch~lll- O Sr, V.1XUUO Lmw --:- D ... \.e ,te: hllnc:amento de S. E~\!-, em relação ~lurp.menses, est~mos de luto COm o 
cela.. de 11m grande L1cdico, um grall- perceblào V. EX~ que dOlSo ~led .. ~~ lO esquecido vJle. mfausto acontecImento, 
de técnica '"E!, também, de um hClllem ,5enad{lres colocar:1.lJ.~.;;e entr~ .à.,:'- . T<"'" Assim, no E'~e-nado, não é a minha 
público que, quer n3 .Mmisténo da vocât'ões juridicâs que plO~~riJ.m M o.f &1.â~ AN ~ô~C!. iA~~d voz isolada, mas a da Bancada flu .. 
Saúde, quer no Gav~rno do Estad.o. a:;)r~êia.r a entrevi5ta d~, um ~nm3t.Io I ~~~n·,oo gr ~Od a'a"" _ X·

d
, r. \ __ res~,,, en .. m!nense que registra _ com tri.::teza. 

do Rio, viveu inten~mente é::;.ses pru- 't "'0 CO"lO o da S~:::! .... ctê. . , c m a eCL .ll'Çé\a o nOiJ_re ..:x;;n.1- com mágoa, com indlSfarçávêl pesar, 
blemao, Acred,·to q"e "que,'"." mil,"'s tc;c }.",.... _ düor Vivaldo L:ma, médico emfnente, d . . aI. , 

,.,. ~ u -"' ~ 'I C!\RLOS Per . o passamento o javem cnmm loSca.. 
palavras, que não e:-<t!ll maIS Jo que O SR. A,N'I'O:\I, () • ~ -- r.e- ilu.c,tl'e Presidente da Cruz Vermelha Foi êle, Sennor Presidente, um ho .. 
de :bom senso. ag01\l .::ão refol'ç3,i:1S :llIta-me. V,_ Exa. ~~mo'~oaOeS~~ l:",~ Bj,raSi!eira d3 qu.e irá facal:zar em mem bom correto que no eX!Jrcjr.~o 
pela ratificação do nobre Spnador dic-o lr..lClel rr~eu lSCUl,"" ."'.... rScu-r.:o na sessao de amanha O aSA da f" '- ã' 'Ih fort n 
Wguel Couto Filho, - I dese~voJlvimento re3~altei que f~J;l~~ ~unt() que me tr<"\uxe à tribuna, creio pro~l.,)";ftO,, nco amoo ou i ~,. ~I 

l um reg1"tro. Os probiemt"s que ~illrw. que o registro que des(;jcatia- fáze-r estj.. a nao <ver, aquela de 5lue fala C c::o. 
O Sr. José GUi.omarà - Permite I "·d' 'iz m rz-.speito a Sal1i:.a ca.ta- completo. ,a na amizade. A ele t>reBto, n.~~t6 

":7 Ie~l 'o a e ,instante, esta homenagem comovld>a, 
,v. ,'Exa. unI à.parte? :i~~lL , '- A palav! a. do técnico, ouviremos na certeza !J.e que .o Senado, pela ml .. 

O SR. ANTONIO CARLOS - úu- O Si. Vival~~ LIma --:- E;t1""·~~!,,,.~.~ cf.::tamente amanhã. Haje, fo.i ape~ Inha pa!ayra, "pela palavra do Sr. S:!-
ço com prazer o nuore S1'. Senao.ol' pSJrtida. Os m::dlco3 ,n') ple.~ar:9 (.0 ~P...3 o homem p1b!ic.o, representante nador Miguel' couto. de tóda a Ban
José Guiomard. Senado têIfi interfeedo, talvez ... nd~- ao povo, preocupado em f.ocalizar .oS roda flummeme, reve'!\e'llcia a m~ .. 

O sr. José Gu.tama.rd _ Quando v . ....-idamente na d1scussão, de, miltérlél pt"oblemas do seu E.stf<odo e em r~S<;(lI .. :mólia. de um jovem cheio de espe .. 
:Ex •. está recebendo lipoio de tantos que versa sÔbre con&tit~':lonah~~d: oU tar e.lgll~S pontos a,Ito~ da tarefa ?;rança que d~e um mom~nto p~ra .ou .. 
colegas a respeito. do Dl'. Raimal1du juridlcidade de proposlçoe.s ofc~euJd~s ~lle se dlSpOS, cun:.prlr, e..ste que pelos tro. pela mao-de-ferro illlplacaveJ do 

a e~,ta Cas;l.. Mas SIS inteligênclas nao primeiroq, atos certamente serã. um destino, viu cerceada. sua brilhante 
de Brito,' atual Millistl'o do. Saúde, se bitolam, procuram. natural.mente, f':l:an.de Ministro da Saúde em nassfÍ. carreira. 
gostaria que V. Exa, ~ncorporasse as alargatrse em busca dos hOrIzontes patrH~. 
suas palavra~ o ~test-err,unho, tamoem outros que possam colher e recolrer 
-M nossa Estado que, mesma de lan.. tudo que -possa. ser útil à P~tria. VQS "- O, Sr Vivaldo Lima _ Vossa. Exce,. 

ltnCla pode antecípar que, po.?sl-;;el .. 
~ente, amanhã folará menas o téc ... 
mca que o crítico. 

ge, tem recebido do grande- ad:ninis_ "51 Excelência serve à Naçao e à sua 
trador, qUe O DOutor Raimundo de terra. natal com brilhantismo e fluên
:Brito. tudo aquilo que êo1e podia dar eia. que todos reconhecemos. 
e tem dado - pOde-.5e dizer _ a to .. 
d08 OIS fhncionárias federais de todos O SR. AHTONIO CARLOS 
OS Estados. Nós nos recordemos per- Obrigado a V. Ex~. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Mas 
sempre com embasamento técnico, 

Era o que tinha a dize1'. (Muito 
Vem. Muita bem.) 

O SR, VASCONCELOS TORRES: 

Senhor Presjdente, peço 

O SR. PRESIDENTE 

a palavra. 

"Ceítamente que, ainda ao tempo de O Sr. Vivaldo Lima _ Estau ins
~tóriO federal, todos aquêles que crito para falar no expediente de 
vlnhe.m do nosso t~rritório tão dls- ama.nhã e justamente a temSl que ser
tante. ,sempre recebaram' do Hospital viria às palavras que pretendo prc
dos Sérvidores do E!:::tada tono o tra.. ferir versa sôbre o encontro do se~ 
'tamento possível em relaçã.o a sua nho; Minj"tro da Saúde, com.os ho
ool1da. numa época e\n que 8S coi,'O&s: mens da jmprensa. Li a entrevista pu
eram diffceis. V. Ex",". está fJ:!z:ndo '~cada nos :urna'is em têrmos sucin- 'Tem a palavra O no'bre Senador 
j~tiça e a.través da palavra de no- tos. Vejo, no entanto, que Vassa Ex~ Vasconcelos Tôrres 

'o 

A m,im me p~a. Senhor presiden .. 
t~, êsse indeclinável dever; mas como 
representante do po ... ·.o. devo ressaltar 
a memória de um homem que de faita 
.3erviu ao pova, principalmente, aD'31 
mais humildes da minha terra. nataL 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: 
(Gilberto MQ{inho) _ Nãa há n19.1s 

~ oradores inscri~. , 
!..em}jl'"O aos Srs, Senadores que 

hoje às vinte e uma horas e trinta. 
minutos, as duas casas do Congres;;o 
Sp' reunirão para a~~~~~~o de vata 
.p~.e~.ncial.. -
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:Nad~ maiS ha"..endo qUe traútr, vou' 22l1. de 1964, da Comissão de Cons· aqui domiciliados, tendo parecer F&- C • 
encerrar a .sessao, deslgnsndX> para Ut1l1çao e Justiça, pela' aprov",ão voráve~ sob n' H6, de 1964 dá co-I ollcurso Interno para Taqu,< 
, de amanha. ao seguinte (l9 pronunciamento); missão de Constituição e JtWtiça" , f' --

ORDEM DO PIA .223. de 1964, da Comissão de Edu,.' Discussão. em primeiro turno,' dO! gra o-Revlso~ : 
çao e Cultura, propondo seJG OUVJda. Projeto de Lei do Senado nl} 41 de 

SESSAO PE 3 DE JUNHO DE 1964 I a Comissáo de Constituição e JUS-

1

1963. de autoria do Senhor SeM.dor VISTA DA PROVA DE CULTL'RA 
t (QUARTA-FEIRA) I tiça; e Vasconcelos Torres, que assegura ao ~ GERAL 

.' 1 -.• _. - 224:. de 1964. d,g, CQ.miEsão de COM" I empregado . o~ pagamento d'e salários O Dll'etor ... Geral da. Secreta.rl11! do 
_Djscus~ã~, em. turno ún~c() (apre~iQ- tituição e J:usti9&' p.el0 arquivamento, oJ?6s a reSClSaO do ~ontre.~o de traba-I senado· Federal comunica aos inte... 

çao prellIntnar da constltucioue.l1da .... por mconstltuclOna11dade. l~O e~ até a efetiva liberaçao e regula.. ressados que, no dia 3 (três) de lu" 
de nos rerInas do art. 265~A do Regi.. flzaçao dOS docmnentos necessàrios à nl10 corrente, a. partir das 14 ·Cqu.:t.. 
m~ento InternO), do Projeto de Lei da I ,,~a nova c~ntratação. tendo Pareceres torz~) boras, na Diretoria. d aTaquL. 
ca~mara n9 1. de 1963 (n9 2.200-B, de I Df,soussao, em pnmeiro turno, do so~ !.1s .• 196 e 19~1 ~e_ 1964. dllS ,?o.- gral'ia, será da-da. Vista. da. prov,s. (L:> 
lB<>6. na Casa de origem). que esta.be.. Projeto de Lei do senado nQ. 18. de O1ISSOes de c:ónstl.tUlçao e JustIça. cultura. Geral do Concurso Interr...o 
Iece dotação .orçamentária destinada 1961. ae autoria do Senhor Senador pel:: constituClnoalidade: e de Legis~ potra. Taquigrafo-ReVisor da. Secret~., 
6. mante1' e oesenvo1ver serviços a.ssis~ Guida .\-1ondin, que dispõe sôbre a laça0 SacieI, pela rejeição. riat do Senado Federal. 
tenc:oa.is da Associação da Juventude nacionaJida.de de menor estrangeiro E<;tá enzerrada a Sessão. 
do Rio de Janeiro, tendo ra.re~eres re"-ideme no País. filho de pais e..'i- (LetallfG-se a Sessão âs 16 

. 60b ns.: . transeiros naturall-zido.s bra/;illeir·J.$ e horas e 56 milmtoS). 

I 

Secretaria do Senado Ferteral 2 (itl 
junho de 1964. - Evanàro M81uteJ 
V1antW, Diretor.Geral •. 

, 

, 
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ÇOMISSõES PERMANENTES 

MESA 
Presidente i" Moura Andrade IPSD) 

Vtce-Pres!àents _ N<:gueua da Gama íP'I'LoI 

].9 secretàJ'10 -' Dmarte Mariz (UDNl 
zq ,secretario - Gilberto Marinha tPSD) 
3~ Secretário - Adalberto Sena IPTJ:h 
4'" secretário _ Ca.tGete Pll211elro iPTN) 
19 Suplente _ Joaquitn Praent.e (UDN) 
21,1 suplente _ Gludo Mondim {PSDJ 
311 Suplente - VasconcdlO$ Tôrres tPT'b. 
<li

' 
Suplente - HerHn'l.ldo Vieiro tS. legenda - BP1) 

REPRESENTAÇÃO PARTlDARIA \ 
PAATIDO SOCIAL DE.'VIOCRATICC. ,PSD, - 22 repres.ntan,es 
1. J08$ Guiomard _ Acre 
2. Lobão da Silveira _ P.r~ 
3. Eugênio Baorros - Marar.hão 
4. Sebastião Archer ..... Marannão 
5. Vltorlno .Fre1re - Maranhão 
8. S1gefredo Pacheco - Pla,Ul 
7. Menezes Pimentel _ Cea! á 
S. Wilson OoncaJves - ceará. 
9. Wo.lfredo aurgel - R.a. 1'0"« 

lO: Ruy carneiro - Paraiba. 
11. Leite Neto _ Sergipe 

l~, AntOnIo ~a..blIlO - tiarua. 
\t3. Je.tterson de AgUiar - E. Sana 
114. Gilberto Mannho - Guanaui:lJ' 
115. Moma Andrade - São Paulo 
116. AtlUo Fontana. - Santa Catartr,l9 
Il'i. GUiclo Mondl _ R G. SUl 

1

18 B2neditc Valladares - M" G~rai: 
19. FUint.o Müller ..;.. Mato G~·~C.I 
20. José Fel1clano ~ Goiás 

1
'21. JUScelino Kubltschek - Qo~Aa 
22. Pedro Ludovlco - Goiãs 

PARTIDO 'ffiABALHISTA BRAS,:J EIRO (PTS) - 17 representante: 

1. Adalberto Sena - Acre le. Pe~oa de Queiras - Pernambuc\ 
2. Oscar Pssaoa - Acre 11. Jose Ermirio - pernambuco 
3. Vivaldo Lima _ Amazonas 112. Silvestre Pé.r1cles - AJsiOll4 
,. Edmundo Levl - Ama!Wna-s 13. Va,:;concelos rôrres - R. de da.-
". Arthur VlTitl10 _ Amazonas I neltO, 
$. Antônio Jucâ _ Cea.râ, u.. Nelson Maculan - ParADA 
1. Oix Ruie Rosado _ R.a NvTu 15, Mello Braga. - paraná. 
8 Argemiro de Figueiredo _ Paraiba 16. Nog-ue!ra da Gama - M. Ger!W 
8'. Barros carvalho - Pernambuco 111, Bezerra Neto - Mato Grosso-

W!IAO DEMOCRATICA NACIO~Ai (OON' - I. repre,entantes 

1. Zacha..r1a.s de AsSUnlpcâo - Pa.ré. 9. Pa<1,e Calazans - S. EJau.lo 
2. JoaqUim pa.rente _ PJaUl 10. Odolpho .li'ranco - Paroná 
3. José Cândido - Piam 11. Irineu BOl'4hawen - ·8. Catarlm 
". Dinarte Mariz _ R, Q do Norte 12. AntOnio Carlos - S. Catfl.rLne 
5. Joio AgI1plno - paralba 13. Daniel grleger _ R O . .io SUJ I 
a Rui I?almeira - Alaroas 14 Mllton Campos - Mma.,g Geral$ 
-r'. Eur1CO Rezende - E Santo 115. LoPes da COsta. - Mato r.;,ti,SS'! 
8. Afonso ,Artnos - Guana: bar:t. 

.PARTIDO LIBERTADOR :PLl - !J repre-sento.ntes J 

1. JUoys!o .de Carvalho _ Bahia 2. Mem de sa - R a, 00 3m I' 
PARTIDO TR.A..qALHIS'I'A NAC!ONAL {PTN) - i representant.e. 

.1. C.ttete p1l:Íheiro _ P;râ 2. Llno de Matos - S Paulo 
PARTIDO SOClAL PROGRESSISTA ll'SP) - a repre,entante< 

... Raul OlUbertl" _ E. Santo . 2. Miguel COuto - R. de Jane\r<> 

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO (PSB, - 1 ",pre.entante 

.-- BLOCOS PARTIDÁRIOS 

c:lxo Parlamentar Independente 

PSP I 

li'TN I 

PSB 1 
PR 1 

MTR I 
PDC 1 

Sem Legenda I 

SenaaQres 
f 

Senadore.1 

SenadOl' 
i; 

Sena,dOJl 

Senador 

Senado!' 

Senadores 

, "'''! 
" ,l\ 

'j 

:.; 
·1 , 
I .. 

" ., 
10 Sen:ldorea : 

/ 
LIDERANÇAS :;. 

Lider do Got:uno: 
Flliuto Müller 

. Vcce-Ltdere.f: 
Daniel KflE':;:2l' 
l\1em de Sá 
Wl1~on Gonç.'L ... rs 

., 
-~ 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
Llder: LIDo de Mato. I.PTN) 

VW6 Lutere.; 

AuréUo Vtanna lPSBl 

Jooophat Mar~nho 

1I - PARTIDOS 

PARTrr.-o SOCIAL DEl\tlO(:,Ri}.l.H ... U 
tP S O ) ! 

Ltaer: Fumto MUll .. 

Vwe Ltaetes~ 

Wilson Gonçalves 
Sigetreao pach.ecc 
WalfreClu Gw-gel 

\ 

PArlTWO rftABALHISTA 
BRA,':;l~lRO lPT1l1 

c,.taer: Arthur Vtrg:1llo 

V ice~ l.Idet ea' 

B~rra N?tc 
OscaJ PassoS 
AntõnIO Jucá 

I 
I 

L-uirIDO tJBERTADOn .t.ll.\ 

Li4er: Metn ato ::;a. 
Vlce~LU1e': AJv}'S.u de Cnrn.)o 

PARTIDO WC1AL t~H.U\"H.l:.~~l,')'l!l\ 
IP l::i ~) 

Liaer! lI-HQuet couto 
Vlce-L/aer: Raul UlUberti 

PARTIDO l'RAH.4.UÜ,s', A 
~~ACIONAL IP'l'N, 

Ltder: Lino ie Ma tos 
Vzce-Lldel;- l.!attete Ptohelt 

111 - Partl.:;t'ls a e . 'I só 
Re'J}telenlUl1le 

MOV!ME..~'I'O rRA1:L~LBl~T.1\ 
aENQVAUOR IMTRI 

1. Aurério Vlattna _ Guanabara. úNIAO OEMOCRATICA I 
Representante: Aarão Stembrwm: 

NACIONAJ PARrIVO DEMOCRAIA CRlSJ~O 
.l4:0VIMENTO TRABALBlSTA Rj;lNOVADOR tM'm) 1 ·repreoonta.oUI (U O N) . . tPOC) , 

l 'Aarão StenbructL- Rio ;1e Janeiru 

PARTIDO REPUBLlCAM.l (PR) - 1 repr""<IlItante 

1, Júl10 (,e1te - Sergipe 

PARTIDO DEMOCRATA CR:S1Ai) ,PDC) - 1 reDr.snt.~_ 

1< Arnon de f\AelQ, - Alagoas 

S!1..'Il LEGE..1\iDA 
1, Josapnar M&rinl1o - Bahia ;l, fiel'lI;>",Jdo Vlell'a. 

RESvMu 

ParwdQ Social Democrât:.co 
rartíuo I'ra.balh1Sta 1'Iacl,J1l ..... 

oruào Democrátlca NaClon'ilJ. 
Part!ào L.lbe:rtuduJ 

Partltlo rraba1iusta NaclOna. 
I?artldu Social Progres.swta 

partido SOClalista Brasu,,~c 
PartIdo RepubUcanfJ 

Partido DemOCrata Cl'l.itiio 
Movuuentu rrl;\,oa.lhlsta Renov9..u-uI 

bem legenda 

tPSD' 
(f>T:J, 
IUDN) 
<PLI 
\ P'l'N I 
{PSp, 
tPSBI 
(PRI 
(PDC) 
l~ITR) 

22 
11 
15 
a 
a 
a 
1 
1. 
1 
1 

64 ., 
116 

I 

I 
Lfder: Dantel KMeger 

ViCe-Ltaerea: 

Eurtco Rezende 
Adolpbo Franco 
padre Calazans 
Lopes da. CoMa 

Representante: Arnon de ~'fê~IO 
PAR 'riDo REt-UBLICANO "~PEU 

Representante:' J11l10 Leite 

PARTllJQ SOClALIS1 A 
BRASILEJH:O <PSBI 

R~reseDt.a.nte: AlU'eHo Vll\n:li\ 

AORICUL TURA 

PreSiden,te _ senador José ~rmt.."1c (PTB) 

Vice Ple.slde,1Ju -Senador E'lgênlo Barroa (PSD). 

COMPOSIÇAO 

14alOno. 

~ T1tulare!'j Suplentes ,', 

L Attlllo FODt3m 
" 

2. Benet1\cLo Va..lla.daru 

• 

- .~ 
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. TItular .. 

José .Ermirto 
DIX~J::iUlt Rosaao 

'I'itulareB 

Lope-s da .Josta 
AntõQlO Carlos 

'l'l tu! ares 

JúlIo Leite 

Suplente.!! 

1. Melo Braga 
2. Argellliro de F!gue~'ldo 

MinOria 

ODN 

Suplentes 

1. Daniel Krleger 
2. João i\iripmo 

Suplente(. 

B P.I. 

Raul 3lubert! U'SPJ, 

SeC1 etárto José Ney Dantas. 
Reuniões _ Quinüas.~fe1.ras. as 10 horas. 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Preside. .e _ Milton Campos (UDN) 
Vlce Pr'!fllüeute ~ WUson GonçaJ.ves rps· f 

Maiona 

PSD 

Titulares 

Jefferson de Agu.Iar 
AnLdnlU ~ajbUJf.l 

Wilson Gonçalves 
R.'ly CamelfU 

suplentes 

1 ME'nrze,!: Plmentel 

Edmundo LeVl 
.ee~erru :vete 
A:'~hUl I/trgmo 

A!ovsln de rs.rvalho ,PU 
Alvo.'ltJ _~J'tno~ 

M:,wn campus 

d 2 Leite ~er.o 
:1 Jose FeL.I'la.no 
Il._ FUU1t.o '\.:1U1ler 

1 I\.rgemlro de Ptguelredo 
2 Melo ~rflga' 
3 Oscar pa.;sos 

Mln.Orta. 

~UN 

1 Daniel J:rtE'rer 
.2 Jo.a.o A~"lPLIlO 
3 Eunco ({~?;enQe 

B f. 1. 

Aarão SLt!tllOr1..i.ch 

Sec'etártu' ivlana Helena t3u~r.c BltlndÀO. 

Rt:4I11ue$ - quúLa.o,....felrs.,>, :I.S 16 noras 

DIS1RI10 FEDERAL 

Prt'slr1:>ni.e _ <\ 'lréria VIanna IPdf-) • 
Vlt:é t"'le.:;,.uen~e Pt!dro LudOlT\N~ Pf'E.) 

P{>rlrl, r udo ('( 
f'l,l;l'., .\"1·1t,er 

O~··a I t-':1 .... ~O$ 
f!,.lUJ .t,ao weV1 

I Lelte \Jetl 
An.l I. to 11'" 

I J o.se .t<\e I1cl.SJlr 

,. 

Ct)MPO~lC;AO'" 

Suplentes 
.}lfiorta 

1 Josi> Felklano 
2 WaHreao Uurgel 

1 Melo Brz.ga 
:,I ~nLoruo J ucà 

/ 

!:5 t l. 

Llno ::te '\datto.s lP'nr 
Rib-elro dos Sd-nws 

QUln'.d.5- teiras, \"S 16 Jora. 

ECONOMIA 

P"endente - Lelte ;\let;o (PSDl 

VIce' Plestaente - José E.l ..... ~O lPld) 

P!)J.) 

1 Jefter.<:'01 
'-2 Slgefrect ... 
3 Sebastlã .. 

I- ol,.g'..I1i:U 

.'l:lcheoo 
:\rcb.er 

José EI'ln!r!o 
Melo Brag-a 

Adolpho 'Franco 
Lopes de. Costa 
Iri.neu Bornhausen 

Miguel couto IPSp) 

f'I'B 
1. Bezerra Neto 
2. Oscar Passos 

Minoria 

UDN 
1. Jo.sé ~ Càndldo 
2. Zacharias de ASSumpÇ!i.Q 
3. Mero de S~ (PLJ 

B P.l. 
Aurélio Vian"a (PSB), 

Secretárla_- Araoy O'R<Uly 
Reuniões - QulnUls-feiras, às 15,30 

EDUCAÇÃO E CUL TVRA 

Pres1dents - Menezes pimentel (PSD). 
VICe-Prestaent. ,.. padre Calazans IP'I'B}, 

Titulares 
Menezes PimenteJ 
Walfredo G'.U'f!el 

Pessoa de QueirOZ 
An tõmo Jucá 

padre Ca:azans 
Me..'1l de Sá lPL.) 

COMPOSIÇAO 

:Alal~rUJ 

PSD 

Suplentes 
1 Benedicto Va.uacta.res 
2. Sigefredo pacheco 

I'TB 

1. Edmundo Levi 
2. VI vaJ.ct.o LIma 

Mtnorza 

UDN 
1. Afonso Arinos 
2. MUwn Camnos 

B 1'.1. 

Josaphat Ma.rinh... (Sem tege.oaa-).. Lino de Mattos (.PTN); 
Sei're>:ál'la _ Vera A..vannga Malra, 

.Reuniões - Quart.as·feiras. as 16 bOraD 

FINANÇAS 

Presidente - Argemiro de Flgueiredo )Pl'B): 

Vice-Preszdente - DanieL Krleger \UDN) 

Titulares 
Vlctorino '9'relfe 
LObão da SllvelI'S 
SlgetreOo pa.cb.eco 
\Vl.!.SI)D G<>nçaJ.Ve.s 
Lelt-E! Neto 

COMPOS1<,:AO 

MaZor24 

PSlJ ! 

PTB 

Suplente., . 
1. AtUlio Fon~lla 
2. J\!se GUlomarÕ-
3 EugêlljO Barros 
4 Menezes Pllllent.e.\ 
5 Pedro Ludovl(~"Ú 

Argemlro de FIgueiredo 
Bezerra Neto 

1 Jo.sé Enn1r!o 
2 Edmund.o lJevt 
3 ... \'leIo eraqa pessoa de Quelrot 

Antoruo Jue:á 

Daniel Krleger 
lr1neu Bornhausen 
EuriCO Reze.ndf' 

Lino de Mart.os rPTN) 
A':.lrélll. Vianna I.PSB) 

secretAria 
ReunJões 

4 O soor PassOJt 

ll1inoTlQ. 

UDN 

P~ 

1 MltlOl'J Cal1\pos 
2 JOM AgrIpino :... 
3 'AdOlpho Franco • 

Aloysio de Carvalho 

B P.l. 
1 Jul1a Leite' <PR.) 
2 JOoSaphat MarInho IS. legenda) 

Cid Brügge-r 
Q'Janas-fe1ras 

LEOISLAÇAO SOCIAL , 
Prestdente - VIvaldo -LIma ,PTB) 

Vice, Presldellte - Wa\fre'lQ Gurgel tPSD) 

1'it·ulares 
Ruy Carneuo 
Waltrf'OO UurgeJ 

A ~tiJlo P'ontana 
EugenlO Ba.rr0:3 

COMPOSJ..,AO 

Ma10Tta 

Psu 
Suplentes 

1 Leit.e Neto 
2 JOOé GUlOma!'d 

.3 SH~e"red() Pacheco 
4. LObão da Savelra 



Eurtoo Rezend,o 
!nt6n!o Car!~ . . . 

PTB 
1. Ed,munQo Levl 
:I. ~~8SQ. d. Quetr<>2 

,MlnoriQ 

'PDN 

1. Lopos da Costa 
2. Zacharias d. A""'mç!lo 

1LI'.1. 
Aurlmo Viatll1& (pB»r Aarão stelnbruch (M.TRl; 

Secretária - Ver. A1vareliga Má!r. ' 
:a:~UlI!6e. - Terç<LS-fetr .. , à,s 15 bar .... 

PP\'ICPNO DAS SltCAS 

Presidente - RUi CarneLro <PSDI 
VfCe-PTC$idcni. - AurélloVlanna (PSR); 

TltuJ"", 
R'1Y Carnetro 
Sebastião Al'cher 

COMPOSrçAO 

Matona 

.. so 
suplentes 

1. Slgefredo Pacho«> 
2. Leite Neto 

PTB 
D!l<-lIuJt Rosado 
Ati:emtro de FiauelreQo' 

1. AntOnj() J:ucá 
2. José Erm1r1o 

J0l10 Agnpmo 
Jooé Cl\IldlC\o 

A\U'ello V1anlla 

Minorta 

ODN 
1. Lopes da Co.slG 
2. Antônl<> COIlos 

a.p.l. 
Julio Le!te (PRl 

SecretárIa _ Arocf O'lUJlly 
Reun!ões - Quart,..-felr", ... 16 haras 

Presfdente - Ol~-Hult Rosado (PTB)' 
Vice-Presfdente - Antonio C,,·lO. (!JDN), 

TItular", 

WaUredo Qurgel 
Il.b..,tiôo Afob .. 

Plx-Hult RoSado 

, 
Antônio Ca""" 

COMPOSIÇAO 

MalCfUl 

PSD 
Suplente4 

1. Lobão ia SlI velr" 
:I. José FellclallO 

PTB 
Edmundo Lert 

MlnoTUI 

UON 
E:urtco Reze!:,,!. 

B,P.I. 

Josapt.at Marinho (~em legen<la) 
Ii!.crorarla - Barch AbraMo 

RELAÇOES EXTERIORES 

Preoldenle - Benedito' V.nada,' .. (PSDl 
Vice-PreSl~ente - Peo8oa de QUe1ro~ '(Pl'B) 

Titular ... 

Benedicto V..uadar .. 
.;--"PU1nto MUllel' 

Menezes Pl óentel 
José Ouiomard 

Pessoa d. Quetroa 
Vivaldo Lima 

Oscar Passos 

Antônio CarlOs 
JQOé Ctln<l1dO 
RUI Paimelra 

COMPOSIÇAO 

!lUplentes 
, Matoria 

PSO 

PTB 

1. Ruy CameU'o 
2. Leite Neto 
3. Vletomo ""elre, 
4. Wilson GonçaJvQ8 

1. Antonio Jud 
3. Argemtro de Flgue1reao 

a. Meio Braga 

Mtno-na 

llOO 

1. J?adre CalazaDS 
a. João Agripino 
3. Mem dê Sé (PU' 

~, --- ... ,"' .' '.-~ 
~: 3 1> 5 ~ 

\ " .. ~ •.• li, 

Aarlo Bte1nCl1lch UI4'rR) LI-. .. lIküIlt lPl'lI>;' 
Secretário - João BatiStA! CI\rWJOIl {f(w. 

BeunW.. -qulnlü-lelru. .. 16 horu 

SAÚDE 

'I' Presidente - Bigelredo PaCheoo 
Vlee-.Pres1de~ta .- JOSé. Cândido 

Tltula;rea 

81gefredo pacneco 
Pedro LudQViCO 

JOSé l:a.nruQO 

Raul Giuberti ,(l'5P) 

COMPOSIQAO 

Matorla 

I'BD 

lJuplentat 

1. N:l1frf'l' G!)rgel 
2 EugênJO BarrOt. 

AntÕnio JU~ 

i\1inorro 

UUN 

Lope", da C01'Jta 

llP!. 

1I:guel Couto I.rSP). 

Secretário ...:. V::duardo Rui Ba:'oosa~ 

Reuntôes - Quintas [eiras, a~ 15 hora! 

SEGURANÇI>, NACION,~L 

.?residente - Zachar1as de A~11nJrr;ão IUUN} 
Vlce-PréS1.üente _ José GUlúmaró PSDI 

Titula,r ... 

José GUlomarct 
Vlct.onDu f'relfe .. 
Silvestre périclea 
OSCSJ. Passos 

lrtneu Hornnausen 
Zacharias de Assumpçl.t. 

COMP( SlÇAO • 
Suplentes . 

Ruy CáfUetri> 
i A ttWo E'untana 

1 JOsé H:nnfrl0 
'J lJix-Hwt Rvsado 

MinoMa 

UDN 

1 Adolpho 'ii'ranco 
2 EUrico IWzende 

B P 1. 

!\uré.uo ,lanna. 

Secre!drto - Alexandre Pfaendt' 

Reuntões - quintas feiras, ~ 17 horas. 

SERViÇO POBLlCO. CIVIL 

Fresldente _ Aloy.s1o de Carvalho tPL) 
Vice-Presidente - Leite lIeto (PSDl 

I'ltular .. 

LeIte Neto 
FiUnto MUller 

Dlx-'luit Rosado 
SUvestre Pértcles 

Aloysio d4 ca:valbo 

Amo stelnbruch <MTRl 

COMPOS1ÇAO 

Pl'B 

'Nplent .. ' 
, 

1. V\etortno ~'l-e1n 
2, 51"elre<\o Pacneco 

1. Melo !>raga 
2. .!.ntOntn J\lCÁ 

1II: 'JI>rta 

!JJ)N 

Mero de S4 
a.p.I, 

Miguel \lnuto ,P!iW);', 

s .... etdrl. - Joat! "Of Dan!at. 
.Reumo~ .;.. ~~-!~"'!- .. 11 horu. 
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:rAANSeORTES, COMUNICAÇõES Il: J)BRA5 POBI.ICAô 
~---

COMPOSrçAO 

/ 

I E) Para efetuar o levantalnán- H) 
to da PRODUÇAO MINEM!. 

Titul ..... Suplentes 
;. DO PAIS e estudar 00 MeIos ' 
(' ". capazes do possiblllta~ .a 

Para ii ectudo dao r~l~l:~~' 
gans do Poder E:xeou:illJt; '. ' . 
~eren~eo à REFORMA :~. 
MINISTRATIV& . 

Eugênio· Barros 
Wilson GQnça.lves 

Bezerra Neto 

Lopes Costa 

Miguel Couto fPSP) 

Malria 

PSD 
1. Jefferson de ~ .. 
2. José Gulomard 

:4elo Braga 

Irineu Bornha llsen 
B Ptl. 

Raul Glub.rU 'PSP). 
secretárto _ Alexandre Plaender 

Reuniões _ quartas-fe1ra6, às 16 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

r 

A) Para Revisão do Projeto que C) 
define e regula a PROTE-' 
ÇAO AO DIREITO DO AU
TOR 

Para o estúdo dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DA POLITI
CA TRIBUTARIA E CAIV31AL 
SÕBRE AS EMPRI1:SAS PRI-

SUl! Industrialização 

Criada em virtude do Requerimen
to n' 66.-63. do Sr. Senador JOSé 
Ennlrlo. aprovado na sessão de lU de 
setembro de 1963. 

Designada em 19 de setembro de 
1963. 

Pro:-rogada em virtude do :Reque. 
rimento 0 9 1.1ã9~63, do Sr. Senador 
Milton campos, aprovado na. sessão 
de lU de dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partidos 

José FeJlclano _ PsD. 
·Attllio .IfOntana - PSD. 
EUgênlo Barros - PSD. 
JOSé Rrm1rio (Relator) -
Be'Z.ena Neto _ P'l'B. 
Melo Braga - PTB, 
Lopes da Costa - UDN. 

J?'fS. 

Mllton 
UU:-l, 

Campos <PreSidente). 

JúlJo Leite (VlcePr.) - PRo 

-
SecretárIo: Auxiliar Legtsa.!t!vo 

Crle.d~ por !nIclatlv" 
doa Deputados çrovada 
em 1.12.1963. 

da C~J1::" ~ .... 
pelo S::lIW!; 

Membros (18) PartldO:J 
Senadoras, 
Wl1son Gonçalves - PSD. 
Leito Neto - PSD. 
Slgetredo Pacheoo - PSD. 
Argemll'O de FIgUeiredo _ n-S.· 
EdmundO Levl - PTB. 
A<IoIPho Franco - UDN. 
João Agrlpluo - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho - sem Ic.:!euti:'; 
Deputad(ls~ , 

Gustavo capanema <Presidente) ~-
PSD. . 

MerDa! Jurellla - PSD. 
L.erte V!ltra - UDN ISubstlto.llÓ! 

pelo eputndo Arnaldo NogueJ.ta). 

HeItor Dias - UDN. 

Doutel de Andrade :.... PTB. 
Arnaldo Cerdelra _ PSP. 

Juarez Távora - POC. 
Ewaldo Pinto _ MTR. 

I Cf1ada em virtude do· Requertmento I VADAS . 
n J 4.80 ti:t do St. senador \lUta0 C lad t d • ~ 
CaOlpUb apl·ovado .:!m iO de Jane;.ro r _ a em Vll' u e ~o ~~equerimen .. 
d. 1962' to nY :l31·63 do Sr Senador Gouvee 

e . Vleira. aprovado na sessã.c de 2 de, 

PL~lO AJexanctre Marques de Albu .. 
querque Mello. 

Reuniões: 5ªs (eis3.€; à.s 16 noras. COMISSõES ESPECEk:I 
P ARA O l&STU DO DE 
PROJETOS DE EMEN, 
DAS A CONSTITUiCJí.C 

Deslgnada em tt de Qovmbro de 'agõ.sto de 1963. F) Para estudar a situação dos 
1962. Dostgnada em 8 de agõsto de 1963. TRANSPORTES MARITI-

prorrogada até 15 de dezembro ~. 'MOS E FERROVIARIOS ,., . Pronogaaa em vtrrudé do ReqUer1-
19o~ e~. \I'~:tucte d.,o Heq'..ierlm,ecCc nil_ mente nU l 161.. de 1963 do SenDO! "-

I) Projeto de Emenda à Cone, 
tituição n9 4/61 meIO W;j·I.i~, ,~p':'{).vado em 12 de de- Senador AttilJo Fontana, aprOvaJo 

zemoro ae 1902. I em lO de dezembro de 1963. 
Completad3 em 4 de lanelfO de 

19üB_ cum a desIgnac.:au aos :3enn.nes I Membros 15) - Partldos o 
cenaaure:; va.õconcelus. lorres e Attillo F'ontana _ Presidente 
Edmundo LeVl. PSlJ. 

Prvrl'ug<,dll a~é l5 de dczembr() de· José Fe.Jclano _. (Vice-Pr.' 
196'1 e:u 1l1nUae d(J. t{,equ€nríH~l:.tCl nfl- li P6D. 
meri; I .lJCI tlJ de:)1 Senad!)J Meroe-
z~ \:'llot:n'ei ap~u\'ad(.l em 15 te ce-, Jose El'mlrl0 - Relato: - P'fS. 

Criada em virtude do Requertmen .. 
to nY 752·63. do Sr. Senador JtJSé IQUE DISPOE SOBRE VENCI~IEN· 
EnJllrlo, fl.provado na sessã-o de 13 4€ .. ros DOS MAGIS:I'RADOS) 
novembro de 1963. I Elel t·a em 27 de Junho de 19$1 

Designada em 13 de novem.bN d-t I p,·u~ r06"ada: 
1963. 

- ate 15 de dezembro de 1962 P2kl 
Prorrogada até 15 de dezembro de Requerrmento 6.09·61 apt. em 14 tk; 

19EH, em vu·tuàe (lo R,equertrneuoo ·ot'zembro de 1961. 

! zt:U1oro ae 1963. AClolpnO 1<'I'Bnco - ODN. 

nY 1 16~-6~ do Sr Senador J1ll1c 
LeIte. aprovado em 10 de dezembrç 

Ide 196:l. 

- até 15 de dezembro de 1963 péle 
H.eque~lmento '179~62. apr. em 12 ~c , 

Membros 17) - Partldo,s Aurél,o Vianna _ PSD. 1~ll1bro de 1962. . 

G:lbe:n,o Marluhe - PSD. 
J\,1ene~(!.":: t'ltnenLel - P.:5U. 
Benb<1lQl- V le.ri!, - U iJN. 
MI'LuO UampJ-5 - uu", 
Va."cunce,!A'> l'On ~ _ PTH. 
E"Clm lncH, .. weVl _ trl'l:!. 
A,o.l-'~tt.. de ~afvaJho - t>L. 

. B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Secr{!tàna: Oflclal Legislatl"Vtl 
PL-3. JUlleta .~ibeJJ'o COf: ::;aoW6. 

D) Par a estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PECUARIA e suas re-
percussões negativas 
r'-"tção 

na ex-

Membros 15) - Partidos 

AttU!o Fontana - PSD. 

SlgefrtClO Pacneco _ PSD. 
JOSé Ermlrto _ PTB. 

Irlneu Bornhausen _ UDN. 

Júlio LeIte - PR. 

- Ué 15 de dezembrc de 19-64 pe:l0 
H:eq'J~J'lmenr.c 1 13S-63, apr. em :'6 G".ç 
je~ernbro de 1963. 

completada em '29 de outubro ~ 
196:1. 15 de malO de 1963 e 23 de r.br.J 
(lê 1963, 

Membros n6) - Partidos 

Secret.árlo: Auxlllar Leg'slatlV'C Jetter::,.uD õe AgtlUll - PSD . 
PL--IO. Alexandre M de A. Mello. 1 Lubao da ::iavetra 12::S de olbrU (!E 

1 
-- "Uti,jI - ~SU. 

. . _ ! H.!.Jy C'arne1rO - PSD. 
Criaüa em vu·tuoe do tteCj:ler:m~n \ CnaQCl em virtuae 10 !.teq!Jcr~nH·fI- G) Para o estudo da sftuaçao, . 

to 1)- 'lôl ti"J do SI :ieoil'hJl .Jeuel ,00 O" .JtilJ ti:1 de::il Senar10f J'Y~f, - do CEN T RO r ÉCNICO DE I l:kneCllcto ValladareE - PSD. 
l$(ln de ,,~u a h.pl'tlVIoIQl- em l4 'l.e j I!.:\ minI..> <"\urov"oc na 'lessa.c de 1t; OE 11 ti 
la,;o;:'~L ae 1!J'n ue:'J:!rl,Wi:I em !t' ..Jo:' dgnsr~ de W6::S AERONÁUl \CA E. OA ESCO W1Ison Gonçalves l23 de ao::- dê:: 

I 
Hlfj::!, - flSD. 

lagosl.{ de Hlri;) _ l>e.s!~n(hJH em l2 de 'lg-OStc je .9'i::S LA DE ENGENHARIA DE 
PrUlllJ"':Hla ::I.t.e 14 ie 'l1íH~ Jle 196.IJ P I \ ERON' 1 CA DE S JO I u"m:eJ Kfleger - UUN. --. ,.t rQ-r~aaa oor !tna em nrtult A AU I • .. 

,(911 '1 ~ em VI: 11,?f 1" t;PQu~r'mc'"n- "'C Rpqllellmf'nt.(. :l~ I J!J'i tl~ 10 * 5~ DO'" CAMPOS Lope~ na COsta l29 _·ae Jutub:c de. 
to n'lOlf'r(.) \ .tiO-ti.i tlo:>r ~enl.aol, nhOl Senarlrl{ SIO'etredo l?a"OeCG_ ~ 19"Ü.!J _ UUN. 
J"ttp',;'m 1f !\Y'JHIJ ,prova00 em lOI ' ""!(" I 
'''e de' "more d.- HHi3 !I.prova,a4:l em Jb de dezem::u'c CrIada em ,\'rtud' do Requenmen- C VI P 'd ) i Z,· 1963. :\llIton ampOs' ce- resI en:e 

Mp:Ubro.<- 17, _ Partldas tL DY 11i1l tia do SI Senado! tt~tlr~ H b d V'eir _ UllN. 
Memtlro~ '5} _ Part:ÕQ,! CalUzanLS. aprOV;JOCl na sessâo je lJ el'! aJ o • a 

.Jf>tlé'l wc ae A.g'Jla.: ,.l-''l'e'-;ld!!..J::..c ~e oovembrG de :96:1 . I RUI Pa.me". - UDN. Psu Jose r·e:1Clanc - PSO. 

WI
' ........ ~-n"al •• "" .. _ PSD. $lgelrt'ao Pacheco (VlceE'l:) _ Des:gnada em l:j de novemhrv de ~llvest.re ~er1cJe.s 123 ae ~'l!'ll de-
......... " \.nJ ... ....... :"$1>. 1963 . I ~1Ii:j, 

Prorrogada ate 15 de dezem!:lro df! [:3P7e-rra Neto '23 de abril de 1963) 
Lrra 1964 em qIrtuOf' ~ Ri;'Querlrnent,o "'0-1 . ~·I» 

mero I 158 fi;.! ao 5r Senador Atn'(J. Afun;;~ CelsO _ P'T"B. 
niO Juca aprovadl. em 10 de j~z'-!.oo· ! 

~urel!Q V;.nn. 'Re"'ofl PSÜ. o. de 1963 I '""ue"o da Gama _ PTB. 
Eu!'1cr Rezende ,Vlceprer;:den t .f!1 

~U~ ,PL:~~:'et,::-~~~llal~eux~~a:QU('L<, ~~lsl:~:~ I Membro:; 51 - PartidOs I BlrrG5 Ca.:-valho - P'l'H. 
Jos:apha t \Ia!'mno _ :; 1r-!!"en'Hl. I 'l1!erquE' M~Ho JO!ie F'elrClano - PSD. I :\JO\'510 de Carvalho IPresiJentp\ 

: ' l-t'lV Carnelro - P!'3[) - PL, 
S~rf>'a fIO' Ot ('16,! ! «'1H\l.t;,'IO. RplJOlões; 24s e •• , [euR.,! ~. 14

1
' .'\nt, ónlt J1H':'J _ PTA ~if'm {ie Si - PL. 

FL-6. J B Ca~telQ:eJ ti'~ tlncx.t. I-'l.'ua& Padre Calazan.s _ UUN. Josaphat Marinho - S legenda 

A10lphc fiTanoo _ UUN. 

JOsi' 8!rmlrio IPresldente) 

UOoe.~ da COsta - UUN. 



"Quarta-feira 3 DIÁRIO DO ,'DNGRESSO NACiONAL (Seç50 11) 
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I) Projeto de Emenda à Cons-' l) Projeto de Emenda à cons-I -.té 15 d. dezembro de 1964, pelo 
. I - o 7/61 . . - o 9/61 Reg. 1.143-63, aprovado em ~O oe tltu çao n· tltUlçao n· dezembro de 1963. 

:QUE DISPõE SOBRE AS MATe.. IQUE MODIFICA O REGli'iIE OE I Completada em 29 de outul:l . ."D "e 
RIAS llA COMPET~NClA PIU\'A~ OISCRIllUNAÇAO D.~S "!tENDAS) 1962 23 de abril de 1963 e 2:4 r!e .fU~ 
TIYA 00 SENADO, lNÇLUINUO lho de 1963. 
AS OÉ PROPOR A EXONEHAÇAO Eleita em 20 de novembro de 1961. Membros _ Partidos 

,DOS CHEFES DE ~DSSAO Dl· Prorrogada: 
. Pl..OI\l:A'l'lf A PERl\lANEN'fE E _ até 1:> de dezembro de 1962 f\t'10 
APltO:\'AR O ESTABELEt:l1l1E,s- Requenmento 60:'-61 a.provado em H 
').'0 O ROl\lPIMENTO E O REA- de dezembro de 1961; , 
'I'A:l'lENTO DE RELAÇõES Dl- _ ate 15 de dezembro de 1963 pelo 

'}'LOlUATJCAS COM PAíSES ES- ctcQuerlmentO 782·62 aprovado e.']l· 12 
'I'ltANGEIROSl. 6.e delembro de 1962: 
Eleita em 4 de outubr ode 19t31. - até 15 de dezembro de 1964, pejo 
Prorrogada: Requenmento 1 141·63 ,aprova'ia em 

te àe dezembro de 1963. 
_ até 15 de dezembro de 1962 pel<:l 

Jefferson de Aguiar _ PSD . 
Wilson Gonçalves \23 de <lonl de 

W63' - PSD. 
R uy Carneiro _ PSD. 

Lobão da Silveira - PSD 
GUldo Mondin \::!9 de vut'..l')rc de 

lf}/J2) - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heriba.tdo Vie!'ra - UUN, 
Lopes da Cos a - U UI:\: tequenmento 307-61, apr, ~m 14 Qe Membros tI6) - Partidos João A~:rlpinO 123 de u.orU ie 1963; 

Jefferson de Agw.ar '23 de abrl} \- UDN lezembro tie 1961; 
- atEI: lá de dezembro de 1953 pelO 

~eq 1.:139-63,· apr. em 10 ile úezem
\,0 de 1963. 
'1 C'jmp)eLada em. 29 de outubro de 
962 e 24 de a~ril de 1962. 

de 19631 - PSU. 
Menezes PImentel _ PSD. Eurlco Rezende 123 de abt:11 ÓP 
Fil1nto MuJJer _ PSD. lS6~} - UDN. 
OUldo Mondm t29 de outub:v de . Silvestre PétlcJes (23 de a:>r11 de 

Membros fI6) - PartJda,s 
Menete"i pImentel - PSD. 
}VIlson Gonçaltes (23 ele abril de 

963) __ presidente - ·PSD. 
LobãQ da Sli veira - PSD. 

. Ruy Carnell'o (23 de abrU de 1D03) 
- FSU. 

GUldo Mondin f.. de outubro de 
964/ _ PSD. 
'EUnoo Rezende (23 de abril de 
9631 - UDN. 

Daniel Kneger - UDN. 
MllWn Campos (ViCe-Presidente) 

- UDN. 
HenOaldo Vteira - ODN, 
Lopes da Costa - UON. 
Silve,stre Péncles •••••••• ) - t"J.'B 
Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury Silva (24 de abril de !963) 

- PTI3. 
Vaga do Senador Pinto FerreIra 

2..1 de abril de 1963> - Relatot 
11':8. 

ALoysio de Carvalho - PL .. 
Lino de Matos - PTN. 

~) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 8/61 

StlBRE EXONERAÇAO. POR I'RO
POSTA 00 SENADO. DI< (;UElE 
DE MISSAO DIpLO.lA-rII;A DE 
C,illA'J'ER PERMANENTE). 

Élelta em 5 de outubro de 1961. 
Prorrogada: 
_ até 15 de dezembro de 2982, 0810 

,equsrimento 608 .. 61. aprovado em 14 
e janeirO ã. 1961: 
- atO 11> ãe Janeiro de 1963, Pelo 
~querlmento '181 .. 62, aprovado em U 
o' dezembro de 1962; 
- atll 15 de de.embro de 1964. pelo 

iequerimento 1.140~63 ,aprovado em 
) de dezembro de 1963. 
Completada em 30 de março de 

)62, 29 de outubro de 196~, Z3 de 
bril de 1963. 

l\lembr06" 116) _ Partid<l,1 

Merezes Pimentel - PSD. 
Ruy Carneiro L23 de abril de 19â5) 

• PresIdente _ PSD. 
,Lobão da SUvelra - PSD. 
,aet",terson ae Aguiar (23 _da aoril de 
1631 - PSl.>. .~ - - -.--
àujdo~ Mond1n 1.29 de outubro de 
',6a) _ PSD. 
Darue: Kfleger - UDN. 
Eurico Rezende (23 de a!)rl1 de 

163) - UDN. 
MUton campOs - UDN. 
HerlbaJdo Vielra 'Vlc.·PresIdente) 
, trDN. 
t.op.. da oosta - trDN. 
Vaga do Senador Pinto Fe::'l'errB 

13 d. abrJl de 1962 - flela"". _ 
m. 
Bezerra Nef<> <23 d. abrJl de 1963) 
, P'l'B. 
Amaury Sllva <23 de abrJl de 1963) 
. P'l'B, - • 
:VIvaldo LIma _ P'l'B. 
Aloys!o d. Carvalbo - E'L. 
Lino ele Mata0 - PTN. 

1962) _ PSD. 19631 - PTB. 
Ruy carneuo 123 de abril de UH:i3 Nogueira da Gama - PTB. 

_ PSD. BarfOS CarvaJho - ?'fl:S 
Aloysio de Carvalho - PL. 
MIguel Cout() - pt.;p Daruel K.rieger (Relator) - OUN. 

EUrico Rezende (23 de abnl à~ 
1963) - UDN. 

MIlton Campos - ODN. 
HeribaJdo Vieua. - UDN. 
RUl Palmeira -UDN. 
Amaury Slll'3 - 2J de abrll de 

1963) _ !'TB. 
Barros Carvalho - PTB. 
ArgemIro de Flgueiredo _ P1'B. 
Bezerra Neto 123 de abril de .1963 

_ P'J'B, 
AloysIo de Carvalho - pI. 
Lino de Matos - PN. 

M) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 10/61 

lAPLWaçAO DAS ÇOTAS DE 11\1-
POSTOS, DESTINADAS AOS MU
NICIPIOS) • 

Ele!ta em 28 de dezembro ae 1902. 

Prorogada: 
- até 15 de dezembro de 1953 PfJc 

Req. 783·63 aprovad~ em 12 tia Qe· 
zembro de 1962, 

- até 15 de dezembro de 1984 p~lo 
Req. 1.142·63 aprovada em 10 de OU, 
tubro de 1963, 

COlllpleta<1a em 30 de março de 
1962, 29 de out,ubro de 1962 " 3 de 
abril de 1983. 

Meml>ros (18) - Partldoo 
Jefferson de Agu1ar _ PSD. 
Wllson GonçaJves (23 de abril de 

1963) _ FBD, 
RUy CarDelI"O - PSD. 
Lobão da SllveLra - PSD. 
Grudo Mondin (29 de outubro de 

19621 - PSD. 
MiltoD Campos - UDN. 
HerlbaJdo Vieira. - UDN. 
Lopes da Costa - UDN, 
João Agripmo \23 de abril de 1963) 

- UDN. 
EUrICO Rezende 123 de a.brJl d< 

1963) - UDN. • 
Sllvestre Pér1cles (23 de abrll ~ 

1963) _ 1'Tll. 
oNguetra da Gama - PTB. 
Saa:ros Carvalro - P'I'B. 
Josaphat Marinho <23 d. abrU de 

1963) _ S. leg. 
Aloys.lo de Carvalho _ PL. 
Lino de Matos - PTN. 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 11/61 

(eRIAçAO DE NOVOS 
MUNlCtJ'IOSI 

EleIta em 28 ile março de 19~2. 

Prorrogação: 

- até 15 de dezembro de 1963 oelo 
Req, 794-62. aprovado em 12 de oIe
.. mbro de 196' 

Cattete PinheIro Ln de ll.!)ril de 
1963) - PTN . 

O) Projeto de Emenda 
tituiçâo nq 1/62 

à COIrS-

COBIUGATORJEDADE DE CONCUR
SO PARA lNVESIIIJUI{ll 1!;l\"J 
CARGO INICIAL OI!: tJAlua::lRi\ 
E Pll.OIBIÇAO DI:: ~U:\1I:.AÇ()&8 
l~TEIUNAS) . 

Eleita em lO ele malc de 1962. 
Prorrogada: 
- até 15 de dezem.b·;o de 19"62. rJt"lc. 

Req 185·62 aprovada em l:': cu . j(;. 

zembro de 1962. 
- até 15 de dezembro de 11:163 De!4: 

ReQ. 1.144 .. 63. aprovad.o em lU dI:' . ae
zembro de 1963. 

completada em 23 de abril de ~1l&, 

Membros - PartHlos 

Jefferson de AgUiar _ psu. 
Wilson Gonçalves \23 Cie <torU de 

1963) - PSD. 
R uy Carneiro - PS. 
Menezes Pimentel - PSD. 
MUton Campas - U UN . 
Herlbaldo VieIra - \.lUN'. 
Eurico Rezende (2~ de ab-~ de 

19631 - UDN. 
João Agrlpmo (23 ele abrU de 1963 

- Vlce ... Presjde.nte _ UUN. 
Dante! Kl'leger - UUN. 
Silvestre Pencles (.23 de abril de 

1963) - I'TB. 
Nogueira ela áama _ PTB. 
Barros Carvalho - PT1:S. 
AloysiO de Carvalhe -' PL. 
Aurélio Vianna t<l3 de a.oril de 

1963) - aelato!' - PSB. 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituiÇ~l62----

llNSDTUrNOVA DlSCllml1NâçAO 
---olí RENDAS EM fAVOR DOS 

MUNICtJ'JOS) _ 

Ele!ta em 23 de maio d. 1962. 

Prorrogac~: 
- até 16 de dezembro de 1963 pelo 

Requerimento '186·62, apruvaào om 12 
de dezembro dO 1962: 

_ até 16 de dezembro de 19ô4 '>"10 
Requerimento 1.146-(13 aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

Completada em 23 d. abrU de 
1963, 

Membros _ partIdos 

Jef(erlOl! d. Aguiar - PSD, 
Wi.Lson OOnçalve.s (2'3 tle a.o:1) ele 

1963) - I'SD. 
fluy OarnelrO - PBD. 
LobA<> da Snve1ro - PSD. 
Lelle Neto 123 d. abnJ d. 1983) 

- P8D, 

Junho de 1964 1465 

MIl ton Caro pos - ·UDN. 
Heribaldo Viena Vice~Pre.s1den':e _ 

ODN. 
Menezes Pimentel - PSD. 
EurICO Rez811de (23 de abrt Lde 

1963J - ReJElIOl" - UlJ-N" 
Silvestre penclE's 123 de an~ll de 

19631 - PtesLdente _ PTB. 
NogueIra Oa Uama - pTB. 
BaI'~os Carvalho - flTB 
AlOrSlo dt:' C~rvalho - PL. 
L:Do de Mn!os - P'I'N 
João i\gr;p:no (23 de aortl :l€ t~e:n. 

- UDN 
Dau,el Kfleger _ UUN. 

Q) Projeto de Emenda à Cons
tituição nf? 3/62 ; 

tAU'I'ORl'l.:\ o TRIIHJNAl f.;('PE
RIOB. ELfll t)!:AL Ao FiXAH Ul\~ 

TA [',\1:.\ A RE."I.1ZM .. 'A,O UO 
"".'~IUS( \)'J () PHE\'lS'J'O NA 
mWl'\lJt\ l·O~::";TI·J'lJ( .. IONI\l l'J1f 
4 - ATO AUICIO",'tlLI. 

Elelfa em W de jUlho de 19.:i:J. 

prorogUI.;.1o: 

_ ate I!. de dezembro de 1963 rli'!O 
RequenmC!l(..(.. nn-(j:! aprovaQtl O;'nJ .I~ 
de dCZembn.l dE' l902. 

_ ate In de dezembro de 19M N:O 
Req;~er;mt:'ntç 1 1'10 tlprOvadl. -'!'Tl .0/.) 
de dt-:/emort Qe 11163-

{)Ompletada em 23 de ao"~U de 
1963. 

!\·JemOf(lt - partidos 

Jefter:>vll de l'lgUlar - PS. 
Wil.suu UlII1çll.ves l:la de ~J;-(( àe 

1963) - E'SLJ 
Ruy Carneiro - PEn 
Lobnu da Silveira. -. PSD. 
Menezf'"t- /-,;nu'nfel - 1:'SD. 
LeIte Neto '23 de abril ae 1963: 

PSu ! 

.M.JJton Ca.mpos - UDN. 
Henbaldo V:elra - UUN. 
João .'lgl"lplno 123 de aorl] de i963f 

_ ULJN. 
Eurl~ Rezmde (23 de aora de 

1963) - UU::-.l. 
Oamel Kneger - UDN. 
Sfl~estre perlele.'i" 123 de abr:l c.e 

19631 - PTg 
Nogueira da Gama _ PTB. 

Barros Carvalho - PTB. 
Mero ete .Sá - PL. 
AMã-o Steitloruch _ MTR. 

R) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5;62 

IDISPOI!: SÕBHE A EN'fREGA ~():s 
llIUNI('fl~IOS U€ 80% DA AUHE .. 
(;A.Di\l.:ÀO~ IlOS ES'ft\UOS QUA·N-
00 1~~{"EUEl~ AS RE~UAS lHU .. 
NIVIPAlS). J 
Eleita em 13 de setembro de ~~o"2. 

Pr0.rrog-"<lda: 

- até lf) Ge dezembro de 1953 pelO 
Requerímenw 0'1 1.147-63 apruvacio 
em 12 de dezembro de 1962: .____'-, 

- ate U de a~bro .Ge1964 oeio 
RequerIment.o I 141·ts 3apru\'adc. t'lI! 
~p de l!ezemtrr<i de 1963. 

Completda em 23 de abrll dE 1003. 
MemlJros - Pa..rt1aoa 

Jefferson de Aguiar - .PSD~ 
Ruy Carnero - PSD. 
Lubão da Slvera - f»'SD. 
WiJs<In Gonçalves <23 de abrU de 

1963) - PSD. 
LeIte Neto ,23 f 113) - PSD. 
Menezes Pimentel - . Presidente. ' 
Milton Campos - ODN. . 
HertbaJdD Vieira _ UDN. 
Jo.;aphat MarUlho - 123.03: .u3) 

Vlce-PresMente - UDN. 
Danle, Krleger _ UDN. 
Vaga do Senllor Pinto Ferrell'a 
lIlurIco Rezende <23.4.63) _ UDr.; 

'~6.'.63) _ !'TIl. . 
NOgueira da Ganu: - PTB. 

. sano" Qa.rvalho _ PTB. 
Mem de Sá - P1". . 
l&!i~el qout<> ~3:t:li3), - ~~ 
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$) Projeto de Emenda 11 Oons

tituição n9 6/62 
(AUl\mNTA PARA QUATRO () NIl

BIERO DE R~;PRESEN'l'AN'l'ES 
DOS ESTM)OS E UO Il1STIIl'iO 
FEDER.o\t- N~ ~.tNADO,. 

EleIta em 13.9.62 

Prorrogada: 
- atá 1 •. 12.63 pelo aequerlmOllIo 

7D{)-62. aprovado elll i!i 12 62; 
- ate 15.1264 pejo Requerimento 

1.148-63. aprovado em 16 l~ 63. 
C.Jmpletada em 23 4.63. ~ . 

MembroS _ partIdos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
RUy Carneiro - PSD 
Lobão da Sllve1ra - ,Relator 

P30 
Wi1.5ou OooçaI\.'es 123 4 63) 

PSD 

OlAR.IO 00 CONGRESSO i-lACIONAL (Seção 11) 

Argero110 de FIgueiredo - P'I'B. IV) Projeto de Emenda à Cons-
Eorl00 Rezende (28.4.63~ - UDN t't . - o 5/"3 
MUwn C.mJ>OS ...;. VDN I ulçao n· u 
Da,,!el Ktleger - tlPN (DISPÕE SO!lILE O InlPOSTO DE 
Josaphat Marlnho - sem Legen<la VENDAS E CONSIGNAÇOES 
Aloysio d. Carvalho - ~L -V) Projeto de Emenda à Cons-

tituição n9 2/63 
(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

DeS1gnaaos em 23.4.63 
prorrogu.aa.: 
- at4 15 12 64 pelo Requerimento 

1.1,1-63 apl'OVado em 10 12 63. 
Membros - PatttOQS 

JefIers!JO de Agulat _ PSD 
Ruy Carnelro - presIdente - PSD 
Lobáo <ln SUvel.ra - PSD 
Wi!sop Oonça.lve.s - PSP 
Mene:tes P.ment-eJ _ PSD 
Herlb9.jdo Vieira _ V1ce .. Prestden· 

\e _ PSD 
Amaury Silva. - M"B 
Bezena Neto - PTB 

DeSigna.da em 31.5 63 

Prorrogada. a.té 15 12 64 pelo Re. 
~uerlinent.() nll..U1ero 1,154·63, apro
vado em 10 12. aa , 

Membros _ parUdo,s 
J eff ersan (!e agular,":" PSP 

. RUY CarnenQ - PSD _ 
LObao da 511 velr. - PSD 
Wilson Goncalves - PSO 
Menezes ptmentel - PSD 
Leite Ne.:Q - PSU 
Amaury SilVA! - p'ra 
Bezel'ra Net.o - ?Ta 

.. . Vaga do Senador HUmberw 
Nader - PTB 

Argemlro de Ftgu&lredo 
EuriCO Re2ende - ODN 
Milt.on Campos _ U!JN 

Pr·a 
.Menezes pImentel _ PSD 
Muton ca.mpos - UDN· 
lienbaldo Vieira -- LJU~ 
Josapbn.t Marlnb.o - t23' OS} 

u • • • V ~>í!3 de S~naclor Pln:.o Fer· 
reira _ PTB 

Daniel Kr:eger _ UDN 
A:o.vS:O de CJlfvtlllUJ - rL 
Josaphat Marinho - Se m.Legenda. aUN 

vania! Kr1eger _ UDN 
Eu.ri'·o Rezende _ ,23 4 63,) - Vi

ce~Pre.<üdente - ODN 
~ •.. --··V~a <\0. Senador Pinto 'F'errelr6 

Silvestre pericles _ PTB 
Artur VU'glllQ - P'l'N 
Eur:co Rezel)de 123.4 63) - UDN 
MUton Campos - Rel0.Wr _ Ul)~ 
João Agripino - ODN 

2) . Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 6/63 

f1NELEG!BILlDMJE) 

;)01ié f'eUe1ano _. PSO 
Wilson GonçaJVe" _ E'SD 
Bezerra N eLo _ P"TB 
Edmundo Levl - E''l'B 
Argerniro F:gue!reda - PTB 
MelQ Braga - I?TB 
EurlC{. Rezende 123 4 63' _ Ul 
ALoysio d.e carvalho - OUN 
Afonso Arinas - UDN 
Josapnat Ma.InDO - Relllto.t 

Sem , Legenda. 
Aurélio· Vianna - ?TB ' 
Júllo Leite _ PR 

COMISSõES 
PARLAMENTARES D 

INQUÉRITO 
CILIADAS DE ACO~mO CO:.I 

ART: 53 DA CONSTtTUll)l>, 
O ART. 149. ALlNEA 11, DO 
Gn.l~N'tO lNTZUNO. 

1 ~) Para apurar a aquisiç 
pelo Govêrno F aderal, 1 

acêrvos da concess:onfrr 
de serviços públiCos 3 

importação de chapas 
a~o para a Cia Side, 
gica Nacional. (23 4 63) -.: PresIdente - .PTB 

NO'4'..1.e-ira d.1 Gaiua'..;.. PTF 
Barros CarvalDO _ PI'S 
Mern de Sá - PL 
Júllo Leite In 4 631 - PR 

J()S!l.pl1at MarinhO - Sem l,egenda 
Aloysio de Carvalho - PL 

W) PnJieto de Emenda à Cons· 
tiWição I1Ç 3/63 

Des!gnada em :I 10.63 ! Crfada pe~a nesolução llrlmera 
prorrQrtJ,.co a~iJ 15 12 64 oelo Re- IJe 19üd assm.aàa pelo senhor Ne, 

qUer1ruen:o número 1 156,63, aprova.- ~~acu.!an e :n~1s 28 S:ntlor!es ~Se 
jo em lO 12 63 d~res ,a,pre.s .... n.ada em 30 de In ... di.. 

(DlSI'()~ S()'1RS 11 AD.U~NfSTal1· 
ÇAO 00 U1S'i'RfTO rn:D!::!lill. ~ 
MAl'balA DA COLl1.l'ET~(;L1 
PH.i\'ATIVA :00 SENti.DO,. í..~ 

• 19f131, 

T) Projeto de Emenda à Cans
tilui,9âo I1Ç 7 í62 

(lU.:VOGA A Q~fEN" 1 CONS1T'fU .. 
(.:\U~:\~ NU 4:. Q\'i!. l;:":'S'ITfUIU O 
SlSrK",·!l~ PARl.P-:'.lf:N'f ,O\U. DE 
cOVtnl'lo ~ o A:n 61 UA {'()~S .. 
TITUIÇ.;O FEm;nAl. •. DE 1& UE 
SE'fE.1iBRO DE 19·;6). 

Eleita em 6 12 62. 

prorro2nda: 
- ate 15 12 63 pelo Requerimento 

'191·62, aprovado em 12 12'62; 
_ até 1502 64 Qelo Req,ucr~ment.O 

1 149-63 aorovada em !O 12 63. 
Completida em 23 4 43-3. 

Mealbros _ pg.rtl&Js 
Jefferson de AguIar - PSD 
RUy Carneiro - PSD 

Des:gnada em 2 5.63 
PrOrruguda Il'.e 15.12.64 pelo R,e

querl.merHc 1 152-63, a.provado em 10 
de dezernbro de 19~3. 

Mem bras - partidoS 

Jefferson de Aguiar _ PSD 
Ruy ~arnelro - PSD 
Lobão da Stivetra - PSD 
Wllso~ Gonç,J.eo - E'SD 
Menezes t'imentel - PSD 
Leite Neto - ~SD 
Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

••• Va'!:5a do senador l?i11to Ferreira. 
- P'l'B 
.,. Vaga do· Senador Eduardo ca· 

MembroS _ ParUdos 

Jetferson de !\.~u1ar - PSD 
Ruy Carne'ro - PSD 
WI~son Gonçalve,s ~ PSD 
Jo".e F'eJicL'lDO - PSD 
W,j,jfredo d·lr~e: - PSD 
Argem!ro ot! S'l~'.lelr-e{lO - PTB 

,'Bezerra Neto - p'ra 
SUvestre pentles - PTB 
Edmundo t,ev! - PTl:5 
E'JJ'lCO Rezende - ODN 
Milton CamTJos _ ODN 
A:oysl0 de Carvalho - aDN 
Afonso Arinos - aD~ 
JosaiJh~ f Marinho _ Sem Legenda 
Raul Oll.lb~rt1 - E'SP 
José Leite - PR 

2-1 proieto de Emenda 
Constituição nq 7/63 

à 

De.5:~na.da em 31 de m.ala de 
- Prazo - 120 dlas, ate aS oe 
Lembro de 1963 

ProrrO$a da: 
- PQr mais 120 dIas. êrtl vtrt 

:!8 aprov9"cão do Rp.querlmento 
TleI'"o 656-6a do Senhor senaioor J 
.I\.grlp~no, nA sessão de 18 dp se 4 
bro de 1963 421 horas). 

- por mra.~ um ano ,em Vjtt'1t..t 
ipro'\.'acão do ReqUêrimento nu.u 
l 173~63, do senhOr senador L 
Neto, Da se~:;ão de 12 de cl.ezem 
1e 19ü3 

Membros - prartJóos 
Jefferson de Aguiar - PSO 
Lt!1te ~eto IPres1âent.e, - psn 
NelSOn Ml1cu:an - P'I'B 
João ~~r;pjDo 'Relaton -, 00; 
Josaphat M.3l"inho .:. sem Leg<:l 

pçd.ro Ludovlco _ PSD 
Wilson Gonçalves \23 4.63) 

PsD . 
aenedlto vaU.dares - PSIl 
Menezes Plmentel _ PSO 
Milton Campos - UUN 
HerUJa.do Vieira - UDN 

t&lão .v\ee-P'esldenW) - PrB 
••• Vaga do Sell3dor Iildu .... do As
smar _ P'l'B 

Eurico Re:~at1de _ PrE>" i( lt.P 
Milton Campos - UDN 
Daniel Krleger - UON 
AloysIO de oarvalho - PL 
JosatltHV MarinbO - Relator 

ITIMNSFE:RtlNC!i1 PARA ~ R~ \2') 
SER""'\ 00 Mlt1TAR OA A1'IVA . 
Ql"E 8(1; CA;VDIDJ\TAR A CARGO 
ELE'fIVOJ. 

Para apurar fatos apon' 
dos da tribuna do Sena 
e outros. rGlaciol"ladQs CI 

irregularidades graves.. 
corr'llpção no Depa'rtam' 
to de Correios e felég,a; sem Legenda 

DeSI~U:1da em 'Z 10 63 I 
prorrogaaa até J5 12 64 oetc R.e~ \ 

quer1menr.o Ol)mero 1 156·63, I!prova~ 
do em 10 12 63 

Eurico R.ezende (23 '\ 631 - UDN 
Daniel Krieger _ UDN 
João AgrIpinO j23 4 6S~ - UDN Membros _ part.ldoa 
Amaury Silva 123.463' - PTS X) Profeto de Emenda à Cons-
NoglJ21rn ela G~m~ _ tvra 4/6 Jefferson de AguIar - Psp 
Barroo Ca,rvalbo _ PTl:l • tKuição nl? 3 RUy Carnelro - PSD 

nL Wilson Con!;'aJv_es - psD Mem de Sà - • (CONCEDE [~!IDIIDAPES AOS 
Raul GIUbertl _ PS:I? VEREADORES) Jose Fellc:ano - PSD 

W::...ff"edo O'1!"l{el _. PSD 

~-"to_çle Emenda 11 Cons- D.slgn~.IU3 Ar.emIro d' FIgueIredo - E'TB 
J I ~ã .. ~~, Prorroga<lia até ~~ l)eto ,ae. Be7,erra ~e'-O - !:"'1"B 

tltUIÇ O n'l' I{~ . ) .. ,.neriment.o número 1,1 ... rot{\... S!!vestTe Pérlcle.s - ?Ta 
~, •• "c~~do Levl - P'TB 

(TttAB.'\LHO os: 117.UUIE~{t'..o A·-w"v.i dO··.em lU 12 63. Eúrlc -tlezêt:dg _ UDN 
NOItES. g TRAJ3AU!!) .• EM IN~ . Membros _ ParUdoS M1:ton Campos-·-'::·' 'Qn~ .. 
DUS1.n. ... llS iNSl\.tUBH~~). Jefferson de Asulor _ PSD A,ovsjo de Carva:hc _ ~"",-·==>o<> 
Destgnada em 23 4. 63 Ruy oarnelro - PSD· At':llUO Armos .:.. ODN 

Lobão da SHve1rs _ PSD Josaphat Martnho - Sem t"ege-nda 
prorrogada até 15 12 6.4 pelo ae. WUson GonçalVes _ PSD JüJ!o Leite _ PR 

cl'lerimpnto 1 150~63 Ilprovado em 10 Menezes Plmentel _ ~SD 
r1.e d-etembro de 1963. Lelt-t' Neto _ PSD 

Membros _ parUà-os Ainh'lrv SUva - PTB 
:ae2errD l\: eto _ PTB 

Jeft·e:rso.o de AgUIar - PSD 
Ruv Calqtelro - PSD 
Lo:>âo rtll Sllvetra PSD 

1 WW<on ("O\:. ... ~ .... :ves - aela:,(ll 
l'SD • 

\ J.\lenezes ftrnentel - f'3D 
Leite Neoo - PSO 
A:l.1U lrv Silva - PTB 
B"7.iert~ Neto- - Vlce·Presldente 

i P'fll 

••• "'IagB no senador Pinto Fe.rre~ra 
_ PTB 

Sllves~rf' Pé'rlcles - P1'B 
AdaJb~rto Spoa. - na 
'Eurt:..'o Rezendt! {23.'3, (3) 
Milton C:a mpos - ODN 
João Aí!~lplno - UDN 
AIoys10 <!f' Cat'Va.lho - pt, 
J05apl1at MarJnho _ sem Legenda 

2-2 Projeto de Emenda 
COl1stituição n9 8/63 

'AV'l'l)NO:\UA DOS ML'NICfPIOS, 

eslgnad"q em 22,10 63 
prorr0'6ada ate 1& 12 S~ oeio Re· 

1'Jf":-lment.o n,lrnero 1 U)"j·6:1, aprova· 
10 em lO ~~ 0:.\ 

Membros - PartidOE 
Jefferson de Ag'Jlar - eso 
Ruv carneira - PSO 

1 Vaga do seD3dor PInto Ferreira 
',_ p'rs 

s;o..uvestre PérIcles - P'I7 
PREÇO DO ~:úMERÓ DE HOJE: ~R$ 0,40 

Crle.da pela Re.so"Jl;'ão número 
de 1963. assmadl"!: l)i:::io senh4)1 J 
ferson de Aguiar e malE 33 S~l" I'Ic 
Senadores >fJpf!:>sentada c.a Se$30 
30 de outubro de 19631. . 

Prg.zo __ ~ te o fim da sessãQ !e" 
.ativa de 1963 

Prorrogação oor 90 dias {até 15 
marll.Q de 1064. I em virtude do 1 
111erimentc nÜmE'fO 1 163~63 do ~ 
nhor -s~--_íV1.son Ootlça: 
flprov:ulo na s"'sSâo de--'() 'cl!.. (lez. 
(u·.oAe 1963 121 30). ~ 

Designaçã.o em 6 de dezembro 
1968. 
- Me-mbros (11, - PartIdos 

Jeffersun de A.~lar - PSI) 
LeIte Néto - PSD 
At:ilic Font.ana _ {'5D 
Wilson Gonçalves _ presldep!s 

PtiD 
Art.1lf VtrqUlo - P'tB 
Bezerra Neto 8 li 63 - VlCe P 

~'dente _ P'TB 
Mello Sraí!a - ?TB 
João I\!tTlplno - UPN 
Dante! Kr1f'ger - aON 
EorlCO R.e7.ende <23 ~ 6~' _ o: 
Aur~lIo Vianna - PSB 
Secretáf\o: Amdl1ar Leglsls.W 

P1r9. J. Ney Pal!SO$ Danta& 
Lobl>o da SUv~lr. - ~SD 



UNIDOS DO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

= ... U% .$ .-' ____ 6 

QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DB 10G4 

= .... ,!!l!!W :: = 

CONGRESSO NACIONAL 
F"a.çç Mel' que o Conir~w ;N".aciontU àPrtJW>u, noo têl'mos <i·o art, 66, 

1D.9 VU, CULCons.üt.\liç5..0 J?edeI\t) e eu, AW"O MOUl'a Andl'a.de, Fl'esident~ do 
iScJl'3.do ':teae!'<1.I, pl'<.-mulgo (j S€g~iIJ.te 

OZC}~i'O LEGr:StATIVO N? '10, DE lD64 
JJutorbi o Vtà.P1eSiâente a,a Rep1ÍfJrféâ ti ausf..~iar .. sc ~() paú. 

Art, 19 Ê o V!ce~P~ente da Re:públi-ca. Sr., JO:;é Mal'ia AlkmjlI1., 
l!utorlZitdo a. a.!.t&ellta.!~s.e do F\!1iS. pelo pta.z.o de ao (trinta) <tia.s. a tl.'11 
de &.r ~1stencia â mo filbõ en!êrmo 

Art. 29 _:t"ste Decrer,o Legt>;~at!..vo entr!CU"á em. vigor :na. d:üa. de ,s.UR 
publi~, reyogada ~ dL..i>o&i~.ões em' contrária. 

Seúac.-o Fedf>...J'"a.!) a d.e lUllho tié 1964. 
AURO MOuR.!\ AND.MDE

presidente do Senado Federal 

. , 
FaOO .sabér qü.e. O cong,i'e$o Nacio llo.~ apr.(Jvou, n~ termos d.o. o.rt.. 66, 

nl) t, _1a._ODnstit\Üi:;à~ I·1eUerai e etl., Auro Moum Ahdr.z..de, Pre.s,n,p,r.:t.f< do 
Sen.ad6 Federal, pmll1ul~o O 6~Swr..te 

I':" .''".",'' . ~. - . , 

DDt'RE'l'O LECllSLATIVO N' 8, DE 1964 

.AP.ro-i.,U,~ o ÀC~l'!h; Çultllral éntte.:.o .... GO.ll~r1.~O 1.~o; p,ep~~l~ca d.t?S 
1&o/ado$ Un.IM.o$ do I:.'1"~!l e o Govérno .da ~w[~bl~ra .. I.lallana.,J:'SSl~ 
nado 1ta CÚuúte do Rfó de JaneiroJ em 6 de &etembro de J.9-S3. 

A*:.!? !!:' apfU\',!;,c!O o, ACSrdo Cu1tur~.i ~ntre ó oOy~rú.o da., lieP~bl!
ca d.~ ERt~dos UI1'dr..oS do Bradl e o Govêl"O(), dta ne~l1büoo ,Itapana, au ... -
ns.dio na, Cidade do Rio de J..:melro, en.l G de setemhro de 1958. 

" '. I ' .' Al't 2? ll:ste D.y:ret-o Lt:-';;fI'lMivo entrará em v:,gor na data :lI? s\u\. 
publicação, revoga,da.:! as díspOsiç6es em. contrária. 

Senado FedeÍal, em 2 de Junho de 1984:, .? • 

Aur.o· MounA ru..1lRADE , . 
Pr~idente do sénado l?eáeral 

-'--
Fa,ço.sp,bet que o oon.sI:~A.>.;1 Nítcioonal n.próv;Qn, r-Ps· têí'nilis do à..l,·t. 77;""

ã· .l~ de .CQ>!1StitlÚÇão. Federal, ,e e,u, Auro Moura Andrade, Fresidente aQ 
Sena.do .Federal. promulgo o seguinte 

1" ,-' _ ", " , 

OEGRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1964 

Ma.ntém o ato do Triouna.l de Contas deti'igitório. ,do l:ontra
tQ. cF~Jeqrfl"~o c?ttre ,ç, ..o~p~att~11tento dos Correios e Telégrafos em· 
Belem do pará, e o Cnge1théiro Civil Lu;;: Alve.8. 

O e;OrJ8re$O N~Ciohai cliúl:ta.: . 
Art, 19 li:: ..ma.:.lt.ido o Q,.t;o do Tribunal de Contas da. união çi-e 5 <lç 

110VeIllOro de 19;14. aer ... eg.a.wrjoJ q~ ,J;"eg:~ta'o a co...'1t'ritto celebrado oos tr,. de 
J,lQVemot·o d,e 1953 l;}ritn~, o~b.c,PW'.tamenoo QáS Oorreiqs e Telégrafo~ {D.n~~ 
tor.l'~ g.eglon-al, do !Jar!Íj fI"l Eng~l)heiro Civil .Lufz Alnls, pàra te:xU'o.'J. 
i: lllnp~7.a do pré-(\~r)-sede Qa,qut'lr. Díreiorta Rcgioru:w. 

Art )~9 1!:ste Dt-'Cre-tn l,eZ~JMh'o entrá:;;â. ,eiíi., v-:gor na tinta .de sua 
puhUca..?m, reV0J3 ~ .. s as d..;'slX-\'li.ç~ em cOht,rá1'"io. 

. .A.URO MOURA ANDRAPE. 
Presidente dÓ Senado Fe:!eral 

--------_._-~._--~ _ .. 

SENADO FEDERAL 
2' SESS.I(j LÉGISLATiVA ORO INÁRIA, DA 5~ LEGISLATURA 

\TA .DA 60~ SÉSSÁO, EM 3 DE 
JUNHO DE 1964. 

'RES1D>:NCl,\ DOS SRS, l\ÍOUitA 
~xDIiAJ)E .. ~ NOüUEIltA. liA GA!\-L'\ 

~. As 14 nOl'as e ~o mirmtos 
: ~phnnl-se pl"eSerltes os :31'5. ·Se~ 

nadores: 
\ Edrhuuao Levy. 
Pi.dre Uuara·ny. 
Moura PaU1,a. 

,Eugemo bdt1'1.I:O=;, 

.Mepcz.es Rln]ênt:el. 
WILson Ucnçal'\.'es~ 
Dm.arte Manz. 
\VaUreao liurgel. 
Sa~viano Leite, 
A~*enLro (te l··,gue!reao. 
JOq.o Ag!"ll'íno. 

~ Pe$SO,; de QUeIroz. 
Eql1l110 de Mora~.s. 
JUlio L€lte 
Lelte Netc, 
.AlOySio de Carvalho. 
Josaptlat MarinllO. , 

JeHerSón de AgúiÚ: 
Mlgu.eL . COut.o. 
Aarãó Steinbruch. 
AfOIlllQ Arinqs .. 
Aurélio ·Vianna. 
.Bel1eÓic~o .Vallauhl t!!. 
Nogqe1ra .da Gama, 
Padre CaJal'ians. 
MQura ~ndtade. 
Peciro LUdoVÍco. 
Bezerra Neto. 
.NelSon MaculaD. 
A,dolpll0 Franco. 
fl,tUio Fontana. 
Daniel Kneger. 
Ment de Sá - 3:'. 

O SR. PRESIDENTE: 

A JiSta de pr~s~nça acU~a f) comp~~ 
rCClmento de 33 81'S. Sen ld,)n::F. Ha~ 
vendo número legal, declaro <-iDerta li 
sessã.o. 

VaI se;- lIda. fi. ~t.'l. 

O Sr. 21? Secretàr!o p:-oc.ede à 
leitura Qa ata da. Sess:s.!J anterior, 
que é aprovada ::.em debates. 

o Sr. 19 Secretário lê o seguln. 
te, 

dos e Membros dos Sincttc-l. tos ô dls~ 
pôsto no art. 543 da con.sOad3Çâc. aaJ 
Leia Cio 'rrabalho; 

ObServaçõeS s6bre pro'JJOSiç6es em - .9Õbre <> Pl:~jeto de Lei do Sena-;t6 
curso no SenQao: n9 134, dê 1063, que aSsegU!"h ao Lra~ 
. _ .aos 51'S. Arcebispo de Dlamnpp. balnact?r, en: ~caSo de l'~C:iSà~ ~,õ 
na, Bisw de cam.I,Jos e outros, .s.Obre contrato ~e t:~~~th? em 91.W.q.Ud .!" •• ~ 
O ProjetQ de. ~i da Camara pQ ao, de pótese, o pa.gan~ent~ d~ 13,9 salárlo; 
lU54, que dispõe sObre a_ l'cgularlza~ _ sôbre o Projeto de Lei 00 Sena .. 
çáQ cta proprJed.a,de da terr':l.. .seu uso. • .' ~ 
e domfu.io e da outra~ brOVH!~" l.as; do n'J ,55, ~€" .1963, .que CtJnceOe au~ 

_ da SocIedade ,Goi.!lnn· de Pecuá- ding'ent.es ~inmca,ls 0: direlt.o de 111;,::::-~ 
:ia, sabre Q pr-ojet.o de Lei d.g CAma. vlr .. u.vrem~I1te nos proces.:.!;}":- em jn~ 
rs.. n 9 10, de 1964, que d13çlplina [I gamento ~la JustIça do I'raObJhO, nas 
apl1caçl\o ,do crédit.o R\jral e da. ou. çUligênc;3s requeridas pelO rispe~tl\'o 
tra.s prOVIdênCias; Sindicato· 

- da Feaeracflo e tio (:(~,.i' .. .;) aas ReS.POS~~8 a ped.;.àO sdé iJ!formac./r,3 ., 
Inatlstrlas do Estado de ;;;rto Paulo, encammnaaos pelo Senacto: 

_ Sôbre· o Projeto üe L~i rlo ~ena· 
.1,0 rio 13, ele 1963 qu'" regUla 8 pro!1.s. .AWos do S". Ministro :la Fazen·l:tt 

Eão de corretor de seg1uos do ramo de 1 de mês em r.UrsO: 
de vIda; 

_ sõbre o Projeto de Lei d1 Senaao 
n9 20, de 1963, qUe arJica ao,; -;.. )legaA 

Ní) G3·96 _ com re:'el"ênci~ ao- n:~ 
querimento n9 20. de 1964. do ~·t. 

cnador Adalberto Sena; 

I 
• 
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quenmenta n9 18, dê lf)64, do Sr. Se ... 
Cador Vasconcelos Torres. 

O/'i.ela do Sr. GOYelnador do Esta.. 
40 da Bahia, de 18' de maIO - Agra.. 
OEce as condolências do Senaào pel 
ta SClmento do Dr. JOão Mangar<>lra, 

OficiO. datado de 20 de mai." 6.e 
ano em curso, do Sr. Ministro Ex
tn:orct!nario para Assuntos do Oab!. 
tlN-e Civil. Eollclta seja. POSto à dispo. 
IÜÇ:;O ctaquêle Gabinete o Assessot 
L2:zif latlvo, PL-l, do Quadro dQ Se. 
1l~2o Feaeral, Antelmo NJgueira Ma... 
(üe, 0., a fim de p:'estar serviç?,s., na 
AS.<:2.390ria EspeJ1al do 61', Presidente 
(ia Repúbl1,~a 

Mensagem n Q '15.64 (nQ de origem 
'i31~641, de 29 do mês em curs{), do 
EiJ'. Presidente da. República - AgXA-. 
(Ieee :.t remessa de um dos autógratoa 
referentes ao Decr~to Legislativo n~ 
6, de 1964, . _ 

Agradecimentos da comunicaçao re. 
le ente à eleição da. Mesa do 8el1a~ 
CIo: • 

_ Oficio n9 46 de 29 1. ab1'U, dõ 
!:ir. Presidente dó superior Tribunal 
l\IIili ta·r : '. _ Telegrama de 30 de atTiJ do Sr. 
Presià"ente ão Tribwtal Superior do 
"l'raba~ho. . 

OHcio de 14 de abril, do Pre:ndentr: 
do Sindicato dos QdontolOglst-aS :te 
São Paulo - Agradece a apxovaçao 
do Projeto de Lei que criou o qonse~ 
lho Federal e os conselhos RegIonal« 
de Odontologia. 

Ofício n9 610, de 8 de ma.io, do 8r 
l'residente do conselho Nacl~nal ~e 
Economia _ submete à. conslder.açao 
<10 Senado anteprojeto de lei que atrt 
bui ao mesmo Conselho o e-c.cargo ~e 
fixar os níveis de sa1àr1o mimmo pal a 
ZQdO o paiS, e como se seg1.\e: 

OFICIO 

OOP/ôlO!(3)!l4 

!Em 8 de maio de 196.. 

salário ~Iínimo. 
Senhot' Pres1d~tite do senado Fe· 

dersJ, 
O Conselho NaclOUaJ. de Ec,lomi~, 

.criado pela. Constitu1çl.o ~ Re~úbll~ 
IÇa. (art. 200). com a incumbêncl~ de 
estUdar a vida econ6mtca do paiS I! 
ÍNlgerir ao poder """,peten~ "" me
~idas qu considerar 7I4c63s4nas, Q.fora 
as suas atribuições orgtt.n1cas, que são 

I "amplas. tem, a,'.nd&, pele. Lei número 
. 3.470, de 28 de novembro d. 1951l. .. 

outorga de fixar os eoeficlentes B.pl1~ 
cá. vei.s à reavaliação das ativos Imo .. 

'bHizados das emprêsas. agOra. e~n .::.a. 
~ter anual, nos- têrmos do a.rh~o 79 

i <ta. Lei número 4.242. de 19 de Ju'.llD 
,de 1983. 

u;;;., 1!;;l" ~ ~ . ~ lfõeS 1. ~~. ~ lJ.o&IeIaçAo w; 

DEPARTAMENTO Dei: IMPRIi!NSA NAQ~ Oie.l, OFlC1O""\ ' 

DIAIIVQW • ~RAL 

AL 8litRTO Dfl f.lnjTO PIlRIrtRA 

CHupa 00 DQ:RVIÇO Da PUOLlCAq61i0 

MURILO FERREIRA AL Vf!S 

DIÁRIO DO CONGlRES§O NACIONAL 

Impr ... o nllll oficIou do OGPQrtamQO,~ 11;. lmPUM." NICleDlI 

a&411LlA 

i 

O/ício, '" 6 do allrliI 40 nno ~ .IU"", dos s...ret"'ioe <lA As.som_ 
~~latiV& ot.. $o JO&é ot.. Pôm 
lRJoo~ nos segulnteG têrmos! 

J\Membléia Legislativa. 
San José COISta Ric,1l 

6 de abl·n de 1984 
La. Assemblea. Legislativa, eu S&-o 

sfón celebl'ada el dia 00 de m~ rzc 
ppdo., apl'obó la sigutente 

Proposieion 
, 11!x.Wrivri2.&r su respaldo m-oral a 
la jw;ta. at.p;.ración de la RepublicA 
00 Bolívia de poecer ..,...., diIeelO 
ao las vias maritimas del com-e:rci~ 
mundhll y eXhortar a las nadoues 
de la comunldad americana para flue, 

LA ". velOIl Z D coropenetrndas de 106 mtis altOS ' 
II.I1'AllTI\)6I!S :I l'ART1CU R_ \ lU" _103 ide.les de justlcia, 'paz y SoM'Tidad . 

C.plla! • lllLerio~ Oa,UaJ o Ü\ol1ulS contlnentale~ procuren por todos 101 , 
• 11 medios pacifico.s une. &Olueí6n que 

lemOika ...... , .... ". CrI BO,CO S081oatr •• ~.~._._ ... Cri 8GN perm.ita liberar a Bolivia de IiU con--
, diclóll de naclón mediterrânea". 

Aao • _. _. u........... Crt 96.00 A.u ... _ •• ~.. ........... ert 18,80 Lo que, .en cumplimiento deI acuer ... 
'l[~r!.r· hkrio'" do adoptado, nos ts ~ato trMiSCrlbir 
.Do "lU .. a ustedes para oonOClmiente deI Ho-

ÀAO .. :: .. _ .......... q • • Cr$ 136.00 Aae .. _ .. lo .... 5 • .. • .. • .. • Ir, IOIJN :r~~~;iC?~~!r~~~rt~'fJ:e.~a!a~::.. .. 
- Excetuadas as para O lI,",tJrior. qUI serio lomp,rt Alma!., u 

al11l1na\aras po4er~e~io tomar, em qualquor época, por Deis BaBeI 
• U 11m azo. 

_ .A fim d.o possibilitar a romtSia de .. âloroa AcompanhAdos cio 
esclarecimento. quanto li lua aplico.çlo, uol1citamo8 dêem prefertDo!. 
li rem •• sa por melo d. chequo ou uh po.tal, omitido •• lavor do 
T<4sollroJro do Dopartamsnto d., hupreulQ !h.oioD'l. 

- Os ouplomentcs Qa edlçõ •• do. "ali •• ofic1ais "rio lom.chlos 
.os ... Inanus .6monte m.di.ale solloUavão, 

- O ousto do númor •• tr.~.d ••• r4 acr •• cido do Ir, MO '0 por 
excrci.l. d •• onfdo, cohrar"'-Io mal, Ilr$ G.50, 

sentár a los senores se<metarios, d 
testimonio de nuestra considel'acióD 
más distin:;'.üda. 

Dubilio Aryuello Villalobos _ Prj.. 
mer Secretario . 

Nautilio Monge Alavaree - Pri .. 
mel' prosecl'etario. 

M oedo dos Profes.sôr normalista.sJ 
de São Pa.ulo, t.ul'fie de 1913. DOS 
segujntes' têrmos: 

NObres Senadores 
Os prOfessôres normalistas da. tur .. 

ma de 1913 que celebram o cinqUen
tenário de sua formatura e os mui
tos anos de tirocínio como mestre
escolas em união com. bra.vcs com .. 
panheiros de ma.gis~rio comparecem ___________ ~ ______________ ~ ____ I ante êste egrégio plenário asseguran-
do sua solidariedade com todos os 

pita.l; é 'O instrumento da atualização 
de seUS valores. tanto no eanrpt' es
pecífico, como no tribut4rio 

ANTEPROJETO DE LEt 0& atos que façam prevalecer as tra-
. diçõe1l braslleitn.s, tanto cívicas, po-

Atribui aO Conselho NaCl~al liticas, como religiosas. Afjrmam ~ 
de "Eccnwm.ia o enc«rgo de juar formação cristã de nOSSa. Pátria em 

5. Colocar-se~ia. o Conse.ho Nac:o- os nz.veis f!e salário minimo para cujOS preceitos educaram mu~t8.S ge-
na.l de EoonOll11& na postura: l~gal de todo o paUl. rações de brasileiros que mantêm. 
apreciar, em. têrm~ de eqwl1brio. ~ o níveis de salário míni.mo ~m viva a chama do patriotiSmo. 
dois elementos. bB:SICO:S da ~conomla, d Art. ld OSonceituação definida. noo Com as credenciai,s de desv;elados for
nas suas_ geraIS ;mcruninaço~. esta.. eg ro 7: c 83 d Consolidação das- madores da. oon.sciênc.ia c1vlca de nos. 
tuindo, para l.Ul1 e outro, indIces de/ar. gos e b-1 a ã fi ad sa povo os mestre-escolas, desde sua 
val1s. intrínsica, no mais aproxlmado LeIS lmdO t Tra ~ho, sberor o J XconOS. obscurlda-de dirigem-se a e,ua augus-
... Á de igualdade anua. en e em novem ,pe o - t ~ bW f· d r· 'h 
}I't'". selho Na'Ci~nal de Economia, através a as.em la.a lffi e. suP. lCar-. a 

6. O que hoje se observa. em de- da esolução do seu Plenário para vi- que, em. atençao aos prmciplos j'UlJ~ 
, . d f t -, 'ó d· r t . 'di t damentats de no.ssa. fe, de nossa Cl-correnCla e ou es __ en oras lversas gorarem duran e o a.no lme a O. vUização em resneito a uma veneran-

e até apostas, tmra aquêles fatõres da ~ 
riqueza pública _ só tem r,oncorrido § 19 Os estudos e inquéritos da.,! cO- da tradição nacional, seja recoloeada 
para. dificultar, cada vez mais, a uni .. missões de salário mínimo, a que se no centro de nossa bande:Ta A CRUZ 
dade de tratamento que seria de de- refere a leg'slaçá() vigente, revestín- DE CRISTO como definição do TurnO 
sejar integr~ são dessa duas áreas no do caráter instrutivo, serão presentes. no qual a Nação Brasileira p.ercistJ .. 
complexo econômico do .... 1>18. todo ano. até 30 de setembro, ao con- rá sem esmol'ecim~ntos nem desvios. 

Y'" selho Nacional de Economia, pplo Mi- - Deus guarde V, Excias. e 05 con

I' 2.. conferiu-lhe () legislador êsse 
fencargo no presuposto, que é I,tutên
tico. de poder estudar, pes'9.u't>at' ,"' . 

• infer~or os ,dadoo da economIa bras." 7. Deve caber, sem nenhuma Ijúv:da 
leira tanto interna. como externamen - a lUU SÓ órgão _ e ê::se órgão é o 
l;te, cOlocando-os na posição de fllelhor conselho Nacional de Economia _ A 
Iservirem MS seus interêsses e come- tarefa de rovitaJizar, em C<lll!!:Qnt<> 

nist.êl'io do Trabalho e PrevIdência <luza no sentido de nossas f,'enera.n:ctas 
Social. acol'!1panhado,<\ dos pareceres e tl'adiçÕ€s. 
conclusões do Serviço fie Estatística São Paulo. 27 de maio de 1964. _ 
da Previdência e Tl'?b,'llho. Antonio Paim Vieira - Seguem-se 

ltimentos. equitativo e benéfico, os quant,itativos 
'Ial d b J d t ~ 2'" O Conselho Nacional de Eco-~ 3. Assim. cinco vêzes já, êste órgão do capl e o t.ra a ho, quan o i- nomia, no intuito de colhêr dados su-

'estipulou as índices r~Iel·idos, deJ teo verem de atuar como peças do me R plementares que se tornem neceSsári-.Js 
Ido,'; melhores critérios técnicos, 1oe. canLsmo econônuco. • ao seu pronunciamento. pOderá soIici
Nando em conta, em cada ensejo, os 8. Dêsse mOdo. êles a.c:irão harmô- tal' informe.ções a quaisquer outJo.s 
~pactos da: contingência, no impera- nicamente, sem atritos e sem distor- setores da ad.rninistra~o púbUn.a e 
tivo de at.ender ao dinamismo eco~ çóe.s. pl'OpLiando .soluções a.cordes e autárquica, bem como a entidade r,in
~õm'co, no conjunto das suas ativi .. e.stlmuladoras do desenv':>lvimento dlcai.s de grau superior de emptega.
dades. face às alterações monetárias. material da' coletividade. dos e empregadores, of'cialrnent-e re-
resultantes do processQ inflacioná.rio 9. Eis os motivos Que legitimam o conhecidos. 
Situou-se o COnselho. nesse aspectó, anexo anteprojeto de lei Que êste 61'· ., 
como lustrumellto regulador de um gão constitucional submete à a.lta con. ,§ 3'" A reso1uç8;o d? COl".seJko N~
(enômeno aUamente sensível, no qua R s:deração do Congresos e do Poder clonal .d~ EcC!n<,>mIa, fD~ando ~ níveIs 
dro empresarial, entlooádo, por sua Executivo, par qUe lhe seja dado o do. s~Ie.f1o. ~lmlmo. s~_rB publ1ca:do no 
Tez. 110 contexk subsistencial da na- encargo de estipular Os níveis de se,.- D~rlo O/lcta,l. ~a Umao, para todos o 

~ tãO lário ntinimo parA todo o pafs. efeItos de dne.to. 
: 4: Seria.. :pois. de tôda conveniên- Ap.l'oveito a oportunrdade par .apre~ Art. 2~ A presente lei entrarA em 

22 9.~sinaturas. 
A Comi..'<.São de Constituiçãq e 

Just,jça. 

Ofício nO 9aO. de ,26 l1e maio p:as_ 
sado, do Sr. primeIr() Secretário, àa 
Câmara dc.5 Deputados, encaminMn_ 
do à revisão do senado a seguinte \ 
pl'Qp.::lsição: 

Projeto de Decreto Legislativo 
11~ 20, de 1964 

CN· 94-..\, DE 1963, NA CAl\IARA) 

Determina o registro do Con
trato firmado e-ntre a Deleç,(lCÚl 
Regional do lmpôsto de Renda. 
em, Minas Gerais e o Banco do 
Brasil S. Â. 

eia que êste colégio dlspuzesse tI:l.m~ sentar e. Vossa Excelência O!=l prote.s- vigor na. data de. gUa. ptlb,li.caçlo, le
fJém de ;dêntica atribuição no setor tos de minha alta estima e mais dis· vogad~ os artigos 101 '_ 107 _ 112-
do trubalho. s.rbltre.l1do OS niveis fIe tInta consideração. José Augusto De- - 113'_ IH - 115 e 16 da Consoli- O Congl'es.w N.acionel decrda: 
"aIAr'o' mínimo ]laTa todo o reflitA_ zerr4 M Medeiros, President.e em dação da,c; Leis do Traha1ho ~provada Alt. 19 li: re.gistrado, na forma di), 
iio b!'asUeiro, já- que. no setor do .::a- exerecio. pelo Decret()~lei número 1;'452, de IQ presente DOOl'-eto Legtslatlvo. o c{)u-
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EÓÓ f!nnMo enfire " !;le1"J""ia lt~
<>na! d~. hnpe.sl>o de ~~ em Mi

Gerais e o Banco do BnLSlI S. A .. 
.objeto d!> processo protocolado no 
)fi_lo da Fazen'" sob o núme-
110 237.077-52. 

Art. 2' ltsl. Decreto LeglslaU.o en
trará e;m vigor na. data de sua pubU
eação. r .. ogadaa as di.sp05içõe. em 
contrârl0. 

As cam1ssõM de Constitufção 
-e Ju;;ti~a. e de Finanças. 

O/fcio It' 1.012. de 2 de junho cor
:rente, do Sr. Prüneiro S&Cretário da 
CâJnara dos Deputados, encanünhan
do à re'lfjsão do Stnado, ao seguinte 
propc61ção: 

Projeto' de Decreto legislativo 
n9 21, de 1964 

(N' 132-A. DE 1964, NA CMIARA) 
AutOriza o Vice-Presidente da 

JupÚblict.l fi. ausentar-se do ais 

O Congr~.so, NacionaJ. decreta: 
Art. l.Q Fica autorizado a ausentar
~ do PMS para daT assistência a um 
mho quo se QC"ha enfêrmo, pelo pra
ro de 30. (trinta) dias, o Vice-l?resi
dente d~ República, Dr. Jo~é Maria 
Alkrr.im. 

Art. 29 :est.e Decreto Legislat.ivo en
iorará em vigor na data de sua publi
,ação. 

A Cam.i.s.são de ConsUtulç:lO e 
JustiÇa. 

PARECERES 
'areceres ns. 265, 266 e 267, 

de 1964 
N' 265, DE 1964 

Dq ComissáD de Con~tftuição c 
Justiça 8ôbre o Projeto de Lei do 
Senado n? 53, de 1962 que cria 
uma. zona franca na cidade de 
Bclê11l, capital do Estado do pa
rá, e dá. outras providências. 

Retal.lct:-: Sr. Heribaldo Vieira 
o senador' Martins Junior apre .. 

entou projeto criando' uma zona 
ranca na cidade de Belém, E't.ado 
lo Pará-. 
Em al1terior l"eunião foi proferidó 

-atecel' :pela inconst·!tucl0nalidade dos 
rt1gos 6 e 13 do projeto, por cOU
lr~tn CCm o. ~ lq do art. 67 da C'1ns
ttujção Fedel'aJ, eis Que versam ~Ô~ 
re mat'éria financeira. 

DIARIO DO CONCRESSO NACiONAL (Seção 11) 

• do p.f(lJ.etto, por contráriO aos inte- rem 30 de Janeiro de 19113 foI eIU.!-
iêSfoes dQ pais te da a<bniniStraçã-O. tido o pronunciamento da COlUlSSão 

Sala das CO.m.lssõe.s:, em 3() d'f' ja.~ d'e constltulçáo e Justiça sôbre fi. ma
neiro de 1963. - Jefferson de Aguiar, téria. seria êle no sentido da. rejel
Presidente. - Herivaldo Vieira, Re~ ção das a.rts. 69 e 13 da proposição, 
lator. -Ary Vianna - Lourival Fon- "pÓr inconstitucionais", e do projeto, 
te$ - Sérgio MarínTlo - Silvestre "por contrár:o aos interê.sses do pl1.is 
Péricles - Nogueira ela Gama -- Ruy e da administração". 
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clrcwoJção nacional, ncredit:tu}Os que 
sem a re~ificaçã{) que prop()~ncs ao 
iJ)rojeto, as autoridades aJ.flande.gA~ 
rias não terão meios para eX€l'cel' "
necessária fiscalização. 

Carneiro. 
N' 266, de 1964 

O autor da proposição JouVll~se na. 
just"ncação do projeto que deu orl ... 
gem à :t;ona Franca de Maml.t.LS. L~ 
constatamos que os grandes !lrgu .. 

O projeto veio, então, a es~a co" mentes para criação dêsses orga.Jli.S~ 
missão de Economia, sendo relat!ldo mos ê a Impossibilidade de serem oe~ 

Da Comissão de Economia, Eô- em 12 de agôsto próximo passado, neficiados in loco l1. bcnacha p~'Oàu_ 
bre o projeto de Lei do Beao.Qo pelo eminente Sena-dor Attilio Fon- zida na Bolívia, o cedro t! mc:;no ao 
n 9 53, de 1962, que c:-ja luna zona tana, cUjo parecer foi pela sua opro- Peru, a. castanha da BolíVia .. a nata,€\' 
franca na. cidade de Belém, ce- vação, com uma emenda substitut.iva da COlômbia e da Venezuela e mUll-JS 
pital do Estado do parà, e 'dá ao art. 19. outrei) semelhantes. Isso en';€J',l aLo 
outras prOVidências. A çomissão, entretanto não ar::)l1l- Braill dar ma:s umu dCll1onsrraçáo 

!.Relator: Sr. Ermfl'lo'de Morae.s. panhou o ilustre Relator'ém ieu PJ.-j' do S':U espírito de solidanedade às 
recer, decidindo pela rejeição do p 0- nações ~rm[is). ' 

O projeto cria em Belém (artigo jeto, em "'<:ta de o Min:sté-rio óa R~stnng;-.:c,s a êsses p.rodu~o.3 o:; 
19), uma z-Ona franca para arnU'.ze- Fazenda ho.J-lo considerado contrá- fJvores s'liandjgán:'':;,_ nâ(); remos ;n
namento Oll depósito, guarda, co~'3e~- rio aOS interêsses da Fazenda N3.Ci')M c;mven:en,e na C!·l~ÇJ.O de ur.la Zo-
vação, benefic:amenta e retirada de nal e a. Comiss§.o de Const!t~fção e na li ranCa ~rJl Belem. _ 
me~'cadorias, artigos e produt,os de Justiça ter opinado no mesmo .tenc;.. . Somo:; pOlS, pel ••. aproYaçao 'do p:'o .. 
qualquer natureda, proveníentes do do Je:o CDm a sCJlu1nte emenda; 
estrangeiro e destinados ao COl1S\lmo " Redija~~:!, a,!;'Slm, o art.·lQ

: 
O parecer da Comissão de !:t;{)no~ Art. '19 Ê: criada ern Belém. capital Interno da Amazônià, como dos p~í-

ses interessados, limitrofes do Bm • .':;i1 mia é, assim. pela rejeiç5o, do p~o- do Estado do Pará. uma zona tran-
b jeto, Ca para al'mazeh':mento ou d~póslto, 

ou que :sejam anhados por s,gu:Js _ . 'gu~rdo., con!l~rvaçã:), beneficiamento 
tri})utárifLs do rio Amazonas. Sala das comiE:Soes, em 13 de '1gc:t:. e retirada de mercadorias, artigos e 

As mel'cadorias de procedência es- ,to .de 1963. -, Fl!mto ~un'Jr, preJ!·l pl'odutos de qualquer natureza, p.1"O
trangeira (art. 69), quando de";t!m~ dente. - Ermmo de Moraes. Rela.. duz.i-dcs ncs paíse.s limítrofes da Am:l .. 
ba~cadas diretamente na área da zo- toro - nezp:ra Neto. - Oscar pas~ zônia ou banhadc.s pOr águas wbu
na franca de Belém, e euqu',lllto per- 80S. - Attzlzo Fontana (~encidol. -;- tárias do rio Ama'zonas. 
manecerem dentro da. mesma, ndo ..:;;_ 1!.types da COsta - Jefferson de) Sala de Co-mjssó-es em 12 de acros-t.o 
tarão sujeitas ao pagamento de dl- Aguiar. :- Eduardo Catalão. de l[l63 - AtHw Fontana, presiden,e. 
reitos alfandeg'árfos ou quaisqUer ou- VOTO EM ,SEPARADo N9 Z67,' De 1964 
tros impostos federais. e.stadu.üs ou 
lllUnicipaLs que \'enham gm':á.-}ilS, 
sendo facultado o seu beneficiamento 
e depósito na própria zona le ~ua 
cooservaç5.o. 

Ae; mercadorías estocadas oU beru,· 
ficiad>a5 na área da zona franca (ar
tigo 9g). p~e~'ão ser incorporad.ts à 
circulação nac:onal, mediante tlcspn
cho regular e pagamento dos dlr:~ql)3 
alfandegários correspondentes c 'TI,llS 
impostos em que incidam por esse 
motivo. 

Da Comissão de Economia, sô':' Da COmissão de Finanças sôbre 
bre o projeto de Lei do .Senado· o Projeto de Lei do Senado 
n9 53, de 19õ2 que cMa uma ~onn. nt) 53~62, que crià uma zona jran-
franca na cidade' de Belém. Ca- ca da cid~de d.e Belém, Capital 
pital do Estado elo) pará, e dá ou- do Estado do pará, e dá outras 
iras pror;idénc~as. providências. 

Reia,tor: Sr. Attilio FOnt.ana Relator: Sr. Wil.':on GonçalveS 
Trata o. prescJ;1.te projeto, de auto- A propvsiçãO é de iniciativa do ilus~ 

ria do 81'. SenadOr M~:rtins Ju~~or,. ,tre Sena.dor Martins JúIlior- e está 
da criação de uma zona franca em longamente justificada. 
Belém, Estado -do para, nCl>S moldes 
da já existente Zona Franca ele· Mo,-" .A ComissãO' de Constítuição e Jus-
na1.L&, tiço. deliberou previam.ente, Ouvir 0:, 

Justifioondo (t proposiç·ão, seu Au-
tor, o nobre Senador Martins Jqnlor. Chamado (l Op~nnr sõbre. () a.ssun~ 
teceu longas cOllGiderações. po.:·Tindo to. o Ministério da FaZ'enda manj
de uma evocaçoo das razões q~le, (Im festou~se contràrlamente, sublinhan-
1951. fOram alegadas em favor da do a t'id&ntio.aue qu,)se absoluta" 

Ô f ~1 com a Zona Franca de Manaru, "SÓ 

Ministro da Fazenda, que julgou cte
saconselhável a aprOvação da ma .. 
tél'ia, pe168 razões expostas· no .pa .. 
recer da Diret.oria das Rendas Adua-' 
nelNs, que anexa. 

AS comissões de Consbi buição e 
Justiça. e de Econonü~, arrimadas em 
fortes motivos que expõem, são con
trárias à. aproJ'ação do projeto em 
aprêço. já por sua inconstitucionali
dade parci.al, jã porque o cO'nsidera 
prejudicial aOS ínLeré~sEs do pais e Clt], 
administração. 

c:-iação de um p tto ranco em r a· não sendo mesmo idênticos em seu 
nauS. De5&:!. i!llc:ativa, resultaria: Jti~- conteúdo da.das as peculiaridades 
tament.e a Lel nx 3. ~'13, de 6 lI.! JU- g!bgráficas regionaIS que impOrtam 
nho de 1957, que cOOu uma Z 'l.a em mud::mças de d-enominüção de 10-
tranca na CapItal amazonense. I ealidades, alem de outras". Alegan· 

No curt'o ctn discussão. foi 
'a e pOravada a audiénc:a 
;lstério da Fazenda. 

O texto justificador aludiu, e:n ~€'~ do e:<~guidacte de ~mpo, que não 
guída. à frequência com que são !loje perrrlltiu es.tud,o mal:S fhtialhado, o 
encontradas ZOll~ trancas, 'P"~r/os parep.er do Mllllstérlo da Fazenda 
francos entrenostos de, devóçltos se ftxa. nos aspectos fIscal e adua. 
jra/teol,' 011 enf/epostos llVrls, "'m Vá-I neiro, Mumando ser "ponto que ?OS 
1103 paísêS, europeus a que eVtdenCla parece I?nslC"~a.r serIas preocupaçoes 

rf-qwn- "cgundo dIZ a ulln.ersalldaàe ja pr<,- de ordem fiScal e a~uanelra, eor:m .. 
do ;'vh- tH.:a t.ando COm ç~ Intel esses do Etano 

Ant.e O expôs to, pelos motives tn
vocadoo nos referidos paNceres. a 
ComissãJÜ de Fin.ança.,s manifesta-se 
pela rejeição do projeto n9 53-62. 

Sala das Comjssões, em 27 de maio 
de 19-64. -' Al'gemiro de Figueireq.o, 
Presidente, - Wilson Gonçalves, Re· 
lator. _ Daniel K1'ieger - JI.1em de 
Sá - Adolpho FranCO - Victorino 
Freire - Beierra. Neto - José Er
mir-io de 2Ifo~raes - segefredo Pacheco . 

Todav:a _ ê all1dn o Senador M ,~- :;;ado '. I 
. que, na e.3péc1e, podena Vil a ser le .. 

qumpl'indo a dillg~cia. o MIms Uns JUlllor quem Informa até li p'e- A douti). Coml~ão de ConstituIçãO 
~rlo da Fazenda. opmou C9nt.ra. a sehte momento a zona t1 anca de e Justír;a. d€sta casa aprovou, por 
pr~vaçflo do proJeto, "em face dat' Manaus não ating:u rUmo satisfat6- unanimldade, o pare<:!er do era.inenr:-
.azoes. ,~xpC\Stas no ?al'ecer anexo. no de atividade. Sienaoor Her1/Jaldo Vneil1t pela ínM 

or copIe, da DiretOna das Rendas constituctonalidad.e dos arts. 6 ~ 13 Bl'asilifi. 3 de junho de 1964; 1434 
.duanefrns'·'. (Aviso 119 GB-7. de 21 q texto em aprêço t~z pond-eraç,óes e pela rejeição do projeto por "'con
p,ste mês. mas recebido nesta da.ta) outras" sôbre R situação de Bc\P..n, trárto aos interê$es do país e d.). ad.

para. sedje.r uma Z"OllQ. franca, dlzen- ntiniStra:ção". Em auma, esclarece €I. autoridade 
duaneí'ra. na. eXl>osição que fcnnula: 

De ser sublinha-ào a propósito fi
llTar a. redação do a.rt. 69 a.ludido 
n tudo Igual à já eXIstente nO al'
,tlo 5Q da Lei nO 3.173~1957. pertl
entes lã. Zona Franca na cidade de 
~a.na.us, acarret.ando a medida aI, 

revistá dificuldades e embaraçJ~ d' 
IOnta aos serViços de fi.':icalizuçao 
luaneira e repressão ao contraman
O. entraves t-als- que somente, em 
trte. tJuderam ser contornados pelo 
()der t:e~ulamentar já exel'citado cOm 
citado 02C'reto nÇ> 47.757-60. per

urando no entanto a situado n~ 
'Jrel'3ns.'ão por oal·te das auto·rjdade.<J. 
:iuan<::,ira,.<; E'n{'k'trcgadas da fll,cali-
11750 na reg·H~o. 

Pêlo ,expo::to '; ~i}mi.::..são de COns
'.:i('~", -e .1'1~t,1(>q nofnlJ n"la !'ei"'~;;'" 
)1: art.'5. 6 e 13, po~' incon,<;LH.ucion~4:' 

d3 entre outras coisas que aquela ci- EstudandO' o problema, a.n.alisadOts 
dade reune todos os requISitos apre- O pl0jeto e os dOis pareceres, não 
sentados por Manaus e mais 1):)'103: nos parece que a existência ~a Zona I 

Frá.nca de Manaus torne lIlcOnve
niente ou lesh'l). para O' PaiS a crie
çãO' de uma Zona Franca. em Belém. 
O reparo que desejamos fazer é quan~ 
to aOs produtos a serem favorecid~fI 
pela zona, Frar:ca. Cr~emos que os 
benefício.3 devel'ao recalr aperuts sO~ 
bre cs mercadorias prOd-UZildas nos 
países limítrofes da regiãO Amazô-

Pareceres flS. 268, 269 e 270. 
de 1964 

N' 268. DE 1964 
"ê cidade s:tuada em zO.la 11-

t.orânea, o que significa r.llll"r 
cont-acto com países estran.,;c:1"t"'3, 
não só sulamerícanos como e"J~'O
peus, a seu põrto pOSSUi um me
vÍmento mUito maior do Qu(" o 
de Manaus. e é li:Jado por mú
meras rodovias a outros Estado<:, 
jnc1usive COn1 a CQpital Peie::\l", . 

AO exa.rninar o projeto. dec:d:u e 
ílnsl,1'ada, Comissão de Constitul.;":?D e 
,Justiça p:ovidenciar sôbre o m':!-;mO a 
1.udiéncfa do Ministério da P<l~e),t1ll, 
tendo aquela Secretal'iu de gst:-t,io. e~
tel'Hi?dQ seU ponto de vista C01W'8l"JO 
à medida, de que tratfl a prap }3·C{fi.O, 
8tl'nn'is de ofjc'o recel):do no '::~en(l.ôo 
em 21 de j;lneiro de 1063. 

Da Comissão de Consti-tuição e 
Justiça, ,""ôbre o p"ojeto de Lei 
do senado n9 150, de 1963, ([ue 
declara de utilidade pública a 
Associação Berço de BOlém, se_ 
diacla em Belém. Estado do Pará. 

Relator: Sr. Edmundo Levi. 

nica. De autoria do nobre Senador LolláO 
Sendo B-elém pôrto marítimo, a rc~ da SIlveira.. O' presente projeto de ... 

da~áo ao arUgo 19 do projeto viria clara de ut lidade públIca, no." têr. 
ensejar a. que mercadonns proceden- mo.", da Lei n9 91, de 28 de a ;ôsto • 
te.s de qualquer parte do mund.o ~.e~ IdA '935, a Associação Serço de Be. 
S'embarca.ssem ali, pl1ta s~ ~ne!1cla- lét... !~diada. em Belim, Estado - do 
rem dOS favores da Zona. FranCa., 'Parã, 

Embora o art. 90 preveja o paga w t .' ~ , 
menta das d.ireitoo a.lfandegários .para i· ~~ sua. jl1s~lhcaçao, () au~~or. ~e 
OS pl'odutoo a serem incorporlld~ fi. j pllJ,..,to .esclaace 'lue .. A..sOClaçao 
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c .~. __ . _ " .c:::zee 

Sêrço de BelêllJ' dirigida por devota .. ,""" 
(ias. rd~~:C:.F-as e ccnta,ndo com o va,.. \ 
lio~o tiJ:o e ajuda de abenegadas 
E:'nf:.c .• .:, ta ECt:ledade paraens,e, vem 
p.':-.<::.:~v. hi d2Z anos, apreCláveis 
$C • ç:::; à c~:et: .. idade, cuidando do 
""mps...~o à c:;ança. 

Em vC'ô:: :ie, ~cmpet.iria a-o P.oder 
:E:.'::;;'jt.~o a in::umbência de dec:al'ar 
ta~ entidaJ::,s como de utilidilde pú
~úca. tOn;Cl.oe d':'::póc a Lei n9 91. 
da :e3J. 
~:da costa, e.ntretanto. que O P-o ... 

(h:r L::;g..siaUvo, cC'mo tEm feito fre ... 
qu.ent<'Ulcnte ncs últ;mos tempos, 
c.!l::me a si esta tarefa e promulgue. 

! l~:::s d~~a n'ltu:.eza, Como é óbvio, 
ti:. vEm ser oJservados o.s requi3itos 

1 lminimos exi:;idos pelo artigo 19 da 
I Lai n9 91, de 1t:;3, isto é, deve ser 
• p~ evado que !l s,~iedad~ pos:ui per
licnal~~ade juridic2, esteja. em fun. 
c.onamcnto, serv nt:o dcslntel'essada.. 
tu:...nte a cc:ctiv~daüe, e que Cs cargos 
de sua diretcrla náo seJam remu .. 
IleraG:os. 
An~xOs à proposiç.ão encontram·se 

dc:::u!llrntcs que compro'varo, de roa .. 
nüra c'].bal, pc~suir a ASsociação Bêr
ço da EJ2ém tc.JI1S as c:J.-""ld:~-é2S exi .. 
g:~% p-::la lei pa:a que pO:'Sa ,ser de· 
c:2.f2.da de utilid,c.do pública& Ass:m. 
de:::de q'le já atenô:dcs ês:es .requisi· 
tos, jul;a.mos t:ul.'lérHua a expressão 
"nos târmos do artigo 19 da. Lei n9 
91, de 2& de t.gõ:\;o de 1!}35", cons
tante do arwgo 19 Aljm disSo. enten· 
tlemcs ser de melhor técnica. legisla. 
tiva que a nova lei não faça referên
cia à anterior, que se a'rige, exclu· 
vamente, ao Feder EXecutivo. Por 

. e:;tas ::1323es, aç:'c.s~ntsmcs -emenda 
6upr.:mindo a rcfz.ridl. expte!são. 

5, Em face do exposto, nada ha
-venGo, do pon"..o de .v:sta jUl'ídicO
con·stitucional. que po~Q. ser argüi_ 
do ocntra o projeto, a comissão de 
Constituição e Justiça. <:1)ina pela sua. 
aprovação, com a alteração cDsstante 
da .segu:nt.e. 

Em.enda. 11.9 l-CCJ 

Ao al·tigo 19: 

Suprima--se a expressão: "nos têr
mos do artigo 19 da. Lei- n9 91, de 28 
de aa-ósto de 1"935". 

Sala das C<>mí&s5es, em 11 de de
zembro de 1983. _ senadores: Wil
son Gonçalves, Presidente. - Eã ... 
mundo Levi, Relator. Ruy Carnezro 
- Josavhat llIarinho - Eurico Re
cende - Aloysio de Carvalho. 

N,Q 269, DE 1S'S4/ 

Da Comissão de Saúde, sóbre O 
Píoícto de Lei do Senado nr> 150, 
dp. 1963, que de~lara ae utUtaade 
p-J1l:ca a Associaç.io Bê:rço do 
R:]l!..·ín, sediada em Belém, Esta· 
G:o do Pará, 

Relat:.r: Sr. P~dro Ludcvico. 

DIÁRIO DO COI\lOIlE~SO NACIONAL: (Seção li) 
, 

W 770, DE 1964 
. Da Comissão de Finan.ças, si} .. 
DTe o Projeto de Lei do Senado 
n9 1:50, de 1963, que declara ãe 
utllidaàe públiCa a A8S'OCzaçao 
Bêrco de Belém, sediada em Be· 
lé1n, Estado do Pará. 

Relator: sr. senador Argemiro de 
Figue~rfdo. 

O projeio de Lei n9 150, d.e 1963, 
f: da. a~ltorla do nobre Senador L0-
bão da Silveira e vi.8a a decla.rar de 
utilidade pública a «AEsociaçá() Sêr
ç-o de Belém" • .sediada em Bel-ém. 
e.:.tedo do pará. 

'l:'rata-s.e de uma so,ciedade que, há 
dez anos, func,ona. em Belém, end'e 
vem cuidando, com real proveito, dos 
prOblemas ligados aO ampar-o à cri
r.tnça: E' dirigida por um grupo de 
p.:s.:cas abnegadas, umas liJligiosas 
.e outras· integ-rantes da melll01' ~ocie .. 
c1ade paraense. 

A • Instituição tem pel'sonalidad'e 
juridlca e merece o favor que o Pro· 
Jcto lhe outorga. E', assim, favorc\~ 
veI o nosso parecer. 

dentes das duas Nações, em 11 de 
Junho de 1957. autorizando, ainda,' a 
denúncia do Acôrdo, .a qlia1quer mo~ 
ment{), cessante OS .seus efeitos após 
tti\s meses da notificação oficial. 

Sob o ponto de viBta jmídico e 
constitucional nada há que 'baste a 
ratifioação do AeôrtiO, dêferlndo-t~ 
às Comissões de Relações' Extel!Ore$ 
e de Finanças o conhecimento do 
merecimento da. matrl,3. .outra inser· 
ta no ato internaoional. 

Sala. daI> Comissões, em 22 de ahr:l 
de 1Sô4, _ Af/onso Arin,s. Presiden
te. - JefferSon de Agu:ar~ R~lstor. 

Wilson Gonçalves. - JOl:.o.plw.t 
Marinho. - Be;zerra Neto. - Edmun· 
do_ Levl • - Menezes Pimentel, 

N9 272) DE 19,64 

Da CDmtssão de Relações Exte· 
riores sôbrc o projeto ae DeC"1 eto 
Legu.lativo n,1I 5'0) de 19-53 (P .D,L. 
11.0 1CJ-B-63 _ na Câmara) que 
cpro'l:{l o texto do ACÓido fl.e 'i.'u
rltimo entre o B,·a.sil e Poriugal, 
a~sinedo em Li:;.ooa~ a 9 de aflot.io 
de lSSO. 

Junho de 1064 

o _jev> Já tramitou pelas C'" 
m!ssoes técnicos d:i,~ outra.: t.J1'ea. d~ 
Congresso, (' .... 1m pareceres fa.\'oráve1.:: 
- -vem a-gúl'a, ao no..'it.'O eX1\.me. 

E' realm-.:'nto. da ccmpe~nei30 d( 
Congresso Nacional l'esol;1~r definJ.'i: 
tivamentoí: sôbte os tratadtls e con· 
ven;6cs ctlebrarl...a.s com d$ Est:ldc'~ 
estrang'eíro.s pelo Prcrlden~ ô:t Re. 
pública~ E' o que ll:spõ€ o a:-t. 6..J 
inciso, inciSo I. da Constituiçuo .l<'"'c~ 
dcrc.l. 

O Acôrdo ou C,,;:rrenção q"Je 01'( 
ana11samos f Di ce ~:Jra·{lo em 19C; 
em LiJboa, Pi;lo enlão J?~·esid'}mt 
JUfcelino Kubit6Ch~ck. aO eru •. jo d 
v:sita ofici31 feita. ~Ur e~à eu n. U· 
te homem púlJlico, a Portu~.l:. 

A MenS!a~em de ltl"S2, q~e tomO~ 
o número 178, o Pre.sitierr·~e Jcã.. 
Goulart, 'enviQu ao Congresso o t~x 
to .do ,A~õ1"d<), ,ara 03 Lt:: 1,...;,L~i 
t.uc:om:lS. 

Sula. das Com'~sões, em 27 de maio 
de 1S64. - José Emílio de JlrJ~o1ae8, 
p.:e~:dente, - Argemiro Figueiredo, 
R~l:ltor. - Be.:arra Neto _ W~/.,):ort. 
ConçaZi:es - VlctDrino Freire 
A'iolíO Franca - S[fj#redo pacheco 
J',fem de 3á _ Aurélio VZ ... -nna. 

o texto da. Convenção C~;!1PÕ!"-5 
d.-:: 7 artigos, todos cloo vif:.anuo . 
fo:!tleater o t!l::I..-:.l:.l-o entre as dva 
p<:~'Lcs contra.tantes, :r:açõcs vir.c·,!:a 

Relat.or; Sr. Aar.i!o StClllbl'uch des p,JJ.'1l l~~:}s hisl:ó:,ic:)s de •. 1\ ,c. 
O pr:stnte prejeta de D:cret:J. ,Le- de. a~rrvés de Conce:'SõeB ti lu':; •. ~.:! 

gidatlvo aprc','a o te::.o cO ACL\:(.."3 .u~1> r:.c~proc;;s, B' "êdm qu); s:::: ..:..:-.': 
ü.~ TUl'l.smo {ntr~ o BraE'il e F .... ;.1- igur2. a. l:vre clrcuLção das p', j., 

gd, CE~tnad;j em LLbc.a, a 9 d'C ~"'~- 1 de cada. uma das l:1ltM p(t~'~:'; CJn 
to de 19'::;0. \ \!'a~~mt~s, no t.errit.ór~o d~~ c.~~.:: 

O c.rti;o 19 do A:.:ô:'{rO aSSJnr..lo.l qUJ c;.t': ,;,e qUe o ~!lç,lln pelos po~:..~.,,",J,~', 
"C~~~ à..3 cu.t,,~·!d;:.::':'e.> de cada :ç.t.1S. ne~r?S norma:s. Isenta <!(), P"'''''<-_·:'': 
cl.o;f.:.n:r, n:;s têaL~.s éa l.:,:is:açio (m de lmp.o.:.tos alfan,deganos I::' Lx, 
V~""O;", Q:, c:.-::lc:.:i~~ de "\IJr~S'.no", "tu- port"'J.t:rlQ~, o rriaU~:rlal de pr:JF:'!o;ilc 
r.:.: .... ~.1." .. ~;:c'lT$!C:l.i:.b .. , "t:ir.:,itc3 [,.1- da., de fins turüticos. Tal ia'::li';')o c: 
fí'.:-.d::~ál'~CS", "t!.J.::.3 p::>:tuárl.::.s", "li~ tende-5~ .ainda à b;tg-agem \0 cb.l.·tc 
c'::nço.1 de impon,aç§.3"._ "veículoj", de uso pessoal dos tu!'.~W .. 
"b:3a~rns", "cbjctos de US.Q pessoa!" Al':'m das vantagen6 da ~!!.i:,r ir 
e cte:l1ais e:~p;.:'~_,õe~, ccnUC:as ou nã'J, terligaçã,o dos cais países, l:> 1.1:.1"_1'( 
no pr ... .sen..e Acurd.O . em c:Usa. convem s~l~entar" foi c: 

Pareceres ns. 271, 272 e 273, 
de 1SG4 

N.9 271,·DE lSJ4 

Da. Com.:s&!to de Constttuiçi!o e 
Justiça, sôbre o D:?creto Legisla· 
tivo nu,neTo 5:'>, de lSô3 (ProjeiO 
de Decreto Lcg:slativo número 
169~B-63 ?la Camara) que apt(J
va o texto do Acõrdo de Tutism.o 
entre Q BrCisil e portugual, as.;!
nado em Lisboa, a 9 de rtgõsto 
ae 19'60, 

Rellltor: sr. Jef!cl"Eon d.e Aguial'. 
o projetA> de dec1'eto legislatiTo nÚ4 

mero 50-ü3 têm por cbjcto a ratífl~ 
caç.ão do texto do Acôl'do de Turismo 
entre o Brasil e PorLugal, os:>1nado 
em Lisboa, em 9 de a.gõ.:;to de 1geo. 

Só a. ·26 de novernb:o -de lS;;2 ío) 
enviada mensag:::nt do Senhor Pre· 
sid'Cnte da. Rt?ú,'oli.ca ao COTIJl~' SoJ 
l{: ~iGnaI. soli-clt.and.o a ratificação do 
ACÔ1,do assinado em LisbCa, em HWJ, 
e: .. l c"ffiprunenlo LO <l:sI'J'3to do ar
t1g.o {l6, l, da Constituição F~deral 
t!llJfi . .:'.:;em núme:.o 27ó) . 

A Comissão de ReIG.~ões- Exteriores 
;:lu-bo~'ou o projeto de decreto legis
l:ttivc>. em 4 de fevereiro do ano se
,?;ulnte, na ermara dt.i D:putaàos. 

o artigo 4'> e3tcbel'2ce: 
"Quando dt::tinados a. fins exciU

siv::une.n;:e tl<.llSt..c<:.s, as Alt::r.s P<..I~';;S 
Ccntratant&. :::.e tcmpi'cm::.tem a p:o· 
vid::nciar ;J, diospensa. de pagam";ll~') 
d~ d:.reito3 aUanGrgRri"Cs ou tt3.:x:~S 
r,:ortuárlas do tc::i;) D11tCl'ial ou do· 
J~u"l1entaçáo {l~ "Pl'o'p=';;.E.nda., 8.:;oo:~m 
deiin!dos pelas nU.ol'1dld,:;.s compe
tent~ d~ cada p'-Ís, ete acôrão com 
a legisl:3çãO e regulamentação em, v1-
gor", 

A:sínrua a Expcsição d~ Motivas 
d.J Mir:~stro dB~ Rela-ções Ey.ttri:l'ts 
que o JI.-côrdo t:::rn pC!' fim estim'll~lr 
o turisn:o entre os dois 'Países pela 
mútu.l conc~~s.i:o de facilidades, "ta.n· 
to p.:ra os tul':~ta<; "pto?-::'iament~ ui .. 
tes, como par.:!. materi!ll (le propa
ganda ~ue uma oas Altas paTlES C.::n· 
trata..."'1f".es d(;saja usar no terrltórro da 
outra." , 

Bm fa-ce d.;s finalidades expresss'i 
no preâmbulo do Acõrdo e n·]. Expo
siç<:o óe :1&:c~~vos do Ihnnarati, &Ornas 
m1s aprovação do proj..-~.Q de I)2cr~tO 
Legislath·o n9 50. de 1983 . 

ltbTado em rigorosa 'Übedi~c1a GI 
preceitos da uci~'(Ic;dade de tl'~ L 
mento. 

No âpgu10 da C Jtn:s.são d~ F:n:':l 
ç3.S, não há o que lmpu;;nar. O,:n. 
mos, ft'.:Sim, favOràlrelmente: à 'lpr 
\'2.ção di Acõrdo dJ! '!'u:rismo, ent 
o Brasil e portugal, l!S8inadQ em Li 
boo a 9 de agôsro de 1960. lE' .J p. 
recer, . 

Sala das Comissões, em 2~ de m. 
d; 19:64, - Jos~ Ermírio da n:C,Ut. 
Pre:ld'~nte, _ Arqerniro d6 F:glte 
reão, Relator _ Bezerra r!etfJ 
Adolfo Franco _ Victorino Freite 
WilS01~ GonçC!lves - Aurélió V'pnJ 

SigeJredo Pacheco -'- Mcm de ~ 

o S.3, PTIES:DB:tlTE: 

(Noguiera da Gama) - Etti !i..1 
a leitura. do Expod!:mte. (Pa~Fo', 

o Senado.r LobãO' da Silveira é au
tor do plO~f>tD de Lei que cor~iCle.ra 
de utilidade pÚblic9., nos têrmos do 
artigo 19 da. LeI n7 91, a A:sC:!i.aÇãO 
Bâ~'ço de BClénl, s:d!ada na C.E!.pital 
do E,sta-do do Pará., qua está sob a. 
direção de relí:fosQs ~1i residentes. 

As Comissões dz Economia c de 
F_n:!:c.ças daqut'la ÜJ.!:.a do Congl'es-
50 Naelonal opinwl'am pela aprova
çlo do p ... 'O!Jet~, à unanim:dade de 
votos (5 e 25 de sJ"tembro de 19-63J, 
f.i.ue mereceu ;!. apr.Qvação do plená· 
rio, e remetido ao eSnac:io, em 12 de 
dezl;rn~rD do ano rindo. 

o projeto veh a. Co:<nj.s"~ã-o de Cem· 
U~u!ção e JUS::Ç'a em' 2() de janeiro 
Cede ano, zepdo t'cc€h1do pelo Re

Sala das Ccmi~sô:s, Fm 21 de maIo 
de 19.34. Benedicto Valladares. 
~;::/d01te. - h!rf'o Stein"bntch. Re
l"!'':>T. _ Antomo CrrrZo" -' V:-:..lC?:"O 
,~ ',TIa - Argemii'o F:gl.!.cirdo -, ;r;e ... 
nczeg Pimentel - Rz!y p(J.l1;>~'ra 
JOsé G:riamr:.rà - Fellil.fo ltI:!ller 
Jo:;é CaruUdo Fe.rraz, 

No exp2dlente lido fjgura, er;:-::rr 
MacIo pelo Sr. Praneiro Se:; ,', . -' . 
da Câlll?..ra do,~ Deputados. I) P:,··· 
de Decreto Legislativo nQ 21 d~ 1~' 
<1.e iniciat!va daquela Casa, ~:;' ~~; 
nza o Vlce-Pres~d::nte da n':,." 1 

Q 50 ausentar do Pa1s. 

Ensa ~cciação c:nta, com o ampa.. lator em 20 de março, 
1'0 da scoiedade parnense, e vem re- O Acô:do f Di ago;;iIla-d, em 1...izbôa, 
trihulntlo e esta, cem in::.sCmãveís tO~~ c.:a!lfo da v l sit3. do ex-prc.~iden-

NO 273. DE 19S4 

De acôrdo com o di.s:pos~o· n~ Bl 
3.:'3. n? 11. b .1, C:o R~l.m e:1to ~,:: 
no, proposições dMS2 naturt ~3. : ~ 
inrle:!)en:1entemente de rcqna ,.... ... 
o rito das matérias em l'ejtirnc (.~ 1.

gtncia. especial, es~s.be!ccidQ r,:J 
S,b do mesmo artigo, 

,servi;:os dentre de sua al(;ada.. t~ J:.:.scelino ltubltchek, cem e pró· 
i d 

pro' .to. de inc'i'cmcnLa.-r o turismo cn· 
Func cn:m o rê~u]armeI1te ,e com, t:e os doiS países, pela mútu'l can

penonali:ladc: jurídica defin.da, ': llc:::-:.ão de ff.cli~d{td.es, Não há 1i):)e
mere.c-s-:'ora d') apêlo qUe lhe tra:; I :-al1ru:.de r . .'3.s conc~:C~s pacturrdas. 
o pWjeto em tela. mas reqlcib às le~is:~tões vigentes 

Torna tambám favorá"Vel a aprovA.· . n~,> dois paisns, cuja l'eç!procidade se 
Cã.o. ~a. Emenda npres.cut?oda ptla Co· \ C?li.ma atznàl.d~ p.eloo du.as AUlaS 
m ssao de Ju.stça. f'.1:'tes Contratante3. 

" Sala das CÃ.'S.Jlis.sões, em 21 de maio O ac::;':do determina qUe os casos 
de 1964. _ Sigcfredo Pa.checo, PreSl- ,Iom':l::':!<; s.:!rão apreclauo,s pela Comis
dente, - Pedro LudovUJo, Relator. ,eão lVI!sta·· B:'asíl-Portugal, criada 
- Lopes de Castro - Raul Giuberti,. pe:i!1. Declaração OOnjunta dos Presi-

O p:cjeto, ass'm. será sub~" ':"';0 
dcljbe.!'a('~Q de. Casa eM se~ui~'! ~. r 
dero do Dia da presente' iess~o, ~~' 
êle se pr-cnunci?l'do a COmi '. ) 
Constituição e Jus.ti~a. 

Há oradores inscritos. 

i'la C.Jml~sfio lte F.'· <".l/·'::,s só .. 
bre o Projeto de Decreto. I.egi.<r. 
lativo n9 50, de 1953, que aprova 
o texto do acôrdo do Turfu'mo 
entre o B-ra..sil e P01"t'lf.;}(:l, assi ... 
nadQ em .L!S'boa, a 9 da agósto de 
de 19.0 Tem a palavra o· nobre S,'~·' 

Relator: Sr. Arg~mil'Q de Figuei .. Ldte Neto. 
redo. O SR. LEITE NETO: 

O Projeto de n~ret() L~gislat1vo, (Sem revisão do oradOr) _ ~ 
nQ 50, de 1963, T/Í..".a a aprovar o tex- presidente desejo, neste mC!:I1.'n 
to do acOrdo de TU!,J-"mo entre. por- formular ~lgum~ ap.reciaçõe,s (m ti 
tugal e o Brasil, 9s:'lnado em Lisboa, no dos: aoont-ecimentos nO Bras J n\ 
• 9 de agOsto de 1960. I tes último<; _ meses. E' um; v. 



Quht!l-fe.'!"114 DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1964 1471 
~'" "Il< _:;::!!!±!t ~~_======= __ ==,.,.== = 

. drEt-deira excursão de diletante, opinan
do .s6bl'e ~sses mesmos acontecimen .. 
,tos, 

lIÚcialm€nte queTQ referir-me ao 
:Pt,,~ldente desta ensa', Senador Mau .. 
:l'a Andrade, a. quem quero 'Prestar 
minhas homenagens pela maneIra 
corréta COm que se houve, neste pe~ 
l"iod-ó da histôria brosile:ra, defenden~ 
do, intrahsigentemente, os direitos e 
prerlogatlvas desta: Casa do cOhgres~ 
50 NacionaJ. 

, 
Pouco depois S"lrge c;. 1amentáve1 achamos que essas punições adqUiri_jfala eln tr:1hões. O índice do custo 

episódio da insubOrdinação dcs mar: .. rãD legiUtnidG.de, se feitas dentro do de vida, numa, altum alarmante. O 
nheiroo, . respeito às noss~ nonnas Juríà cas, h0S5o índice de cteEc.mento econOmi_ 

O povo, a1armaão, saiu às ruas pe.. ';l'1é prcclamam a illtangibilidade do co é nulO. O pa.norama continuo. som-· 
dindo tranqu1lidade para o Pais que direito de defesa,_ O pior delinqi~en. brio, f.b 

marchava m€xcràvelmente para o te não pude ser condenado sem que ' .. . . I 

caOs. se lhe faculte o direito de defesa. . ~ ,nece&a~:o ataÇ8r a~ ca.u~ esp~ 
O Pais onde mais !Se respe~ta a li- ClflNS e adJuvant~}:; mf1o.çao e naO 

Os governadors e 2d fôrças a,rma- herdade e O direito é 6 Inglaterr-a e ~azer cbra de me1,,"-1t,letrO, atacando 
das c-onfraterniza:l'am le sn.i!,am às nin<l'Uzm dirá que lã as. autll idade.;: ,ómente cs s ntt7mas. . 
dua.!) em defesa da Constituição, do hão"'.~~uem a fôrça do direi.t~ par; C,u~pr~ redu~ir, .. qu:-nto po:8.~el, O 
regime democrático e das trad.ções reprImir eficientemente t-ôdas as fOr- rIe/lclt oH;ameu:-áIlc e as emlSSO€S a. 

E~ apenas, Sr. Presidente, 
tata.ção do fato, fazendo· lhe 

(tendo) 

cristãs do povo brsa-ileiro. ruas de del:nqüênc.a. jato cc.nt.!nu'J a.e pap,Bl,moeda,. que 
ao oons.. Vitorio.sa. a revolução, sem derra·- 1 cOngestlOn03.m, d:a,a-um, o melO ci.r. 
jusUça . .tna~e-ntD de ~angue, hOuve urna eu- Há poucos dias, sr. Presidente) ti. ~ulflnte. r 

Séhhor Presjdente, 

Scnhor~ Senadores, o povo olMl .. 
leirb vive, atualmente, a!ll>r.ncnt.a<lo 
por um angust:ante dilema; tlVPffiOS 
um: movfmento revolucioná-iu e de .. 
mocrã.tico, levado a. cabO em defesa 
dos grandes ideais civilizadores: do 
Menl de paz. de ptõg:ressl) (conômico 
e de justiça social ou, simplesmente 
essist'mos à eçlosão de um movimen .. 
t.o ;banal e medíocre, de um gOlpe de 
estado tão comum nas ret>úb1i~as ~a ... 
tinb americanas? Oxalá o tempo ve'" 
nha a nos demonstrar, que os ho .. 
mens Que encabeçaram () movimento 
vitorioso estavam e estão realmfnte 
conscientes da..~ ~uas re<;pomabiLdaaes 
perante ao história do Brasil. 

Se o movimento colimou ft .ãefe.sa 
dai }'berdads contra a opressão: da 
ordem contra a desordem: se os ;sem; 
rel>p'oru:áveis tiveram sin'ceram~T!t~ 
cdmo Objetivo o restabelec1lnen~Q do 
in'foerlo da ConstitUi cão e das leis, 18~ 
ilfímame:1te e!·3.barad~.~:. s,e o pe~o
ffi"E'nto dos revoluClOnanos est:~{'!' 
rea:!UE'n:~ 'TolV"do pata. a.. luta cOIltt"3 
o suooe.sehvolvlmento ecónômi-co e 
para- a conquista da maturidade e do 
btm .. est.ar social, então o movimento 
foi fu~to, teve -caráter l'evoluc1onáT!o 
e nlf>",p-ce o apolo de todos os br.l113 
brr:,sileiros. 

fona, generallzada e restabeleceu-se vemos um exemplo. que deveria servir .. _. ~ 
a ordem e- a legalidade. para a hUID<anidade Num e~câllcL.<:>- A llldustrln, da SCllt,;al,;mo ,i€ve .f:er 

Pouco durour porém, a alegria. do 110 PúbliCO foi envoivido o MinisU:o _oombat'da pct' todc.-:; cs meiOs .e mo. 
povo. da Guera.r' e n,\'U por ser Min'stro da -dos. O. orçamento v:gente deve ser 

Para· empan·ar o brilho da revolu.. Guerm pôde e1timü' .. se ao clamor pú. reexaffimado, ~elaborn.ndo-se um ol.a .. 
çãO apareteu o famoso Ato Instivl- blico e ao respeito pela opinião nB- n~ d.e ccntençao di;' de:peras, 9üe .'V},se 
cional. quel grande país E' . r 1 ellm.mar as supérfluas e adlávelS e 

Algli11.s dos direitooS' fundamenta's ll1en~e funciona. ri m que a 1 :~:. Ique dê prioric,ade àqlle!·l...., que visem 
da pessOa h~ana foram su.speru:os. Çã0 o sistema de~-!X~áJ~a.se ~e(l'a/: lafestar Os I?(utes .de estrangu!amentp 

A ~utonomla dos Estados fOí dres· dade democrática ' a • C) • da ~ economia naclonal. ur~e que o 
respeItada. . '[ verno proI1lOva. um processo de de". 

Ora Senhores Senadcres .fl- leJ,s V?lvam~, PCis,.com urgêncIa, à le· ,s'nflaçâo gra.dual e P'O!ldemj.o de tnl 
são nOrma regu1a.doras que devem gclldade. úf:mOCratlca com:> pre1!m1 .. ferrna. Que o doe!lte nao venn,.:t, a ta .. 
~er elabor~as p~l.o órgão específIco nar à glg{jntesca, obra adminlstrat:va lecer em ca:nseqüência d3 ,:!ure.. 
nas demccracias, e, que' outro nãô é I que o govêrno ~~e, ,sem to.rda~ça <:. A indú,Hr1a da ;<"()'n~q8C:8o, Sr. Pre .. 
s~I!-ão. O Congr~o Nacional cUja le_lenfrentar ~ que Já ~ta e.nfrent.an,.c:o. ~ldente. rou.bq,_ a êHe PaIs mais <\e 
glt.illlldade promana da ConstitU:'Ção. C? mom~r:tc em qLl~ VIVernf)S e o duz~ntos mllhoes de cruzeiros pór 

O povo que esta-va. alE\,7l"e, fioou tris~ maIS propICIO .à -S<;luçaO ~03 -gr~ndes ano, 
te •. :nquieto e angustiado ~perandQ prOlJle~as naC!Cnals.: o flTI,!Incelro, O O Sr. Pedro Lud01J:oo _ V. Exa. 
ans1osam-ente. pelo retórno ao im.lé.. econOm.co e d~ atlmimtaçao, trans.. permite um aparte? 
rio da COnstituição e à legalidade de- ~cr~es e encrg .a. o educGclon:tl e o ,. ~ 
moCrática. ...amtârlo. O SR. LEITI!: NE10 - POIS naol 

. Uma revclu9ã.o não se impõe à es.. Todas êle", .'5e apre$fmtam desaflan.. O Sr. Pedro Ludov:co _ Aliãs o'" 
ti~a e respelt;Ü dos nOSfOS conoida· Ido a capacidade realizadora tlo go ... ilustre Deput.n,do tEl.boalhista, CeSár 
daos, se ela VISa somente a reallza ... ,rêrno. Prieto, do Rio Grande do S~l, diz que 
çã.o de prisões, umas j-Jstas, e outras a sonegação vai '.t mais de um trilhão 
iniquas. Uma revolução não tem ca. Urge que a. Bdminfstroç!h volva Q de cruzeiros "OI' 'no', 
b mmto, quando prcmove a humi- funci.anar com rapidez segünmçJ,. e ~ .; 
lhaç:!,o do Cong-res,:o e atemoriza o..s (lusteri-dade. O SR.. LEITE NETO - Já -:..onve:r .. 
congressistas am.eaçados de violência Ê indispensã.vel, que os homens pú... Sei com '3. Exa. a reEpeito. preferl~ 
e estorvados nos seus direitos de li .. ·}>J'crs do Execut;lvo e do Congre.sso entretanto, ba:::Nl!'~me em dados es~_ 
vre manifeit-a.ção de pensamento. .11tendam às asPirações e rIlnseios do tisticos, que compulsamos na. ocasião. 

P!)VQ brasileiro bem digno de melh0l' S. Exa. fOI um pouco pessImista. e 
Uma revolução .só se justifica quan. coorte. Ou lwje ou nunca! Ou aten .. elevou o quantitativo ... 

do Ela traduz Os gr2nde.s anseios da demos a eS&as justas a~pirações de A mesma substância, 81'. Presiden .. 
nacionalidade. bem~e.star social Ou seremQS guiIhC~ te, pCde eervir como medicamento e , Se. entret,::mto, para desgraça do t· d 

no"'sa Pais" tal m-ov~mento, envolto Ccntudo, cumpre acentuar, que nOS ma os peJa história. pode servir, tamb~m, como veneno; 
IIas malhas da ignrv:a e da med 0- hbrizcntes da pátria surgiu um cla.:rão, Os problemas são extremamente tudQ 'depende do "sl'tVoir faire", de 
ca-idade v:sou .. tão sõmente. a sub$ti. Que enChe'l de e..'.perahç,\,s os corações complexos mas não sã.o insOlúveis saber aplicar, de saber dOSar. Mbls 
ti.l:ição de um govêl'n~o por outro, .00- dos bras.leirOs: A eleição do general Acreditamos sinceramente, que õ e.diantp. me exprestarel l':ôbre êsse as
llmando o lmplantaçu.o de um reg::mF: Castelo Branco para a Presidêncja atua.l Presidente da República po.ssua. .suntO. '1 
discricionário e de violên-c!AS. en~f'o da Repllblica. a ViSão de verdadeiro estadista, des. <Lendo) Nada de deflaç,ã.o viOlenta 

t t ' d m golp de ~s·uf.'l) ... d que poderla acarretar um estado de Se ,ra ara. e u e .•. '. Dir.se-ia, que do ocaso da demo- pr,eocupauo com as me ida& demag6_ , I t - de nto dlta<: ura calamidooe pública. para lmo an acao u ' , 'cracia, Surgira um novo arrebol para.. glCas, que gnlnjeiam pOpularidade 
Creio c-nn~udo na sinceridade do.s a. Pátria angustlRda, já. .sorrjdente, fácil e efêmeta, e, (.Otn a visão vol~ A situaçã.o atual do café como pr-e .. 

Oblr-tivo..r:; do movimento vitoria.t:,"'! na antevisão do N;tõrno à le~alidade vida J)Qra o porvir desta Pátria, que duto de exportração muito poderá- 11.n .. 
Mas. para ch~garmos a nm'1. ~:on- demccl'ática, São tremendas as res.. POSSUI inexauriveis fontes de l'eCllpe~ x-iliar o govêrno na consecução dos 

tlusfio certa. em tArtlO '11)." ,·(t·~\or:; poru:a.biHdades Que recaem sôbre 00 raGão financeira econômica e SOCial. Objetivos de sanoomento financeirO. 
aconteCimentos, tem~ que e~aminar hcmbros dê~te grande cidadão. Não cabe, num simples dtscurso, Cont.udo, cumpre não esquecer Que 
os fato." com reflexao, ser<:lnl<iade ~ Ctllupre-:he em primeíro lugar reS~ aprC'fundar cO-nce1tot:; e emitir pare~ não lograremos obter boas finànças 
desassombro. tau,l'ar o prestigiO da Constituição e cer sôbre problemQ8 eminentemente Sem eCQ'I10mla. abundante, 

A ve:-dadp e sômente a ,,"erd.ad~ (: o das 1e18, restabelecendo a otdem ju.. técnicas. DeSejO, apenas, .ensejar ao Necessita o gCvérno desenvOJver 1llll 
Qu" no., 'nter€~a. ido I S d à N - fõ • d 'd d Bem Ylbi'mos Que ê difícil escrever r 100 ameaçada de comp eto colap- ena o e acao a oportunidAde de es rÇo li!êmen o no sent: o e ex ... 
9. histúrl'3, ce um período em qUe par .. 00. compete ao presidente promover colher uma mão panorâmiCa de tais pandir o l1<WiO cOmt.tcio ex~eríor não 
ttcinsmo,,- com as nO-'-êM emoções, o ressurgim'ento, na sUa plenitude, do prC'blemas "erdadeiromente crucia-Ís ràmente dlversi!i{'S.f]óc Os n~sos pro .. 
E,ontlml'.lntM p. afirmaGões. Já o Pl:O" poder cívil, usando a competêncfa DaTa () prCorlTesso dês~ Pais. Não dutos de -:!'Xporf)-lçúo cerno cong,uis_ 
clamou l'1dicicsamente o filosofo V1C- constitucional de cllefe do govérno adianta, Sr. Presidente, resOlver um 1ando novos mel';{\r1ofi e ampl1and? ("8 
to.,. C01 .. win, que a hiBt6rla é a 'Pedra e de chefe supremo- das fOrças arma .. nroblema. iSOladamente. O plano do RtUrIl:lS 
de· . tooue Cj'l€ r'lesga.c;tn o êrro e laz das. O· direito é instrumento indiS- &:ovêrno deve- ser amplD. abTrul15e-ndo ExPC\·t.ru;o cada. 7e'?, ma'!) eis o lema! 
brilhar a verdade. Cont'Jdo, eu me pensável à harmonia social. Onde tÁldC's. pOiS todOs são intimamente Cumnre ampli:tr e Q.perfeiçosr o 
balanco a transpor D e.sp'~bOEO ca ... existe uma sociedade h'lmana, ai co!relacionados. NãO conse~lliremos tlotso parque industrl-!!L 
m;nho viS311ctn prestar sef"'ro g ml- deve o direito Se impor corno elemen. êXlto na luta contra. o subde,.-c;envoI.. O pr()~lellla agrt...·iof'l deve seguir pe. ... 
r..'1a oá+r1Q nest.e mompntn t.i~ arJl!us- to de integração do circulo social e Vimento econômico se, simultânea. 'l'!.I~,o1amente o indlistria1. 
t!flS e 8.t11cÓf'S paaJ" o povo brasileiro. e cnmo fôrça estabilizadora e de coe.. rtente, não atacarmos o prOblema do Com a brusca Jn'H~,antaçãD da· ln-

Viemos nestes ú.tlmos·cnCs, na Câ. são da. sociedade. Fora daí o povo t1nea.ment~ tinancelTo, o problem~ <,úst.rm em nosso Pais, muito se 
'm"." E' n, o S::na.do, advertindo o Pais cai no regime tia de~ordem, da anar· ('ducacional. o sanitário, o af"\'rário o ('·\!1'aVOll o prcblema de ab9;stec'men .. 

- <>- quia, da opressão e da ditadura, fas* ~>a amnJlacRo do parque 1ndustri9f to nos grandes centros populae1oneJs. 
para a gravidade da situacão, poiS, cista, Ou comunista. f'sDe-cialmente nas Are.a.~ subdesenvol .. Os tro.balhadore..<::. rurals foram :--.trn1 .. 
no l1osto eIl~,:?n''1pr. a. infla cão -provo.. Somos dos que acrf'ditam na lnte .. vidas do Ncrte e do Nordeste o da ('os para as tndú.str1:'ls. O êxodo, ru: .. 
cara a q-ledR dr) pcder a,ql.11s·Uvo da ligência criadora dos homens, elabo.. t-nefÇfia e transportes e, fínGlm€!TIte a 1111 agravou a situação da ngr!cu1tu .. 
moeda e a elevação permanente dos ranflo o direito, que domina a fórÇQ fI .... 1)ansão do nOOso comércio exteri~. tr~_ e c.') campone$e,s p-migrflram prara 
preros. da vjollmcla. ou, comc diria. Tobias Ma~ cOnvém Mentuar: no saneamen .. l'~ cidades, transformnnrto .. se de ;uro .. 

O c·'st.o de vida t.ornara·se lnsu- Barreto: A fôrça. que destrói e pró. to de lH\~'39S fInant:<ls, (Jue se E'nMn- {'ltores agrieolns em meros consumi .. 
1H' .. ~l'iv~1 dlai resl"12.ndn ç;rave in_ nria fôrça e ,se faz direito. tram rlf'tpriC'radas, G Cl-íIvoêrno SÓ 10·. <'ores. I q-uif'-!qcPO fNial fn"'Y>~11t':lda ainda 
m"i- 'P('r Orllãos C:ficiai,S. Cumpre, poi,s, ao eminente Chefe frnrá êxIto se nrocede1' cOm (!nerzia. Agra:vOU-J!Ie. ru::s!m, bT\l!:oo.mente O 

Rr.-l ia!)r;rn fO"'flulrmC's destC1 tr1... de 'Estailo restab':!lE.cer os direitos ;f"'T'f(>a. serenfdtldE' t'> bom .. semo. Esta.~ prOblema aUmentar no Brfl.')lI. 
1mD'='I 11m vp~mrnt(> a-aêlo ao gO\'êrno ftmdamente.is da pessoa hU!l1ana, ora !-lD..;: ~PtlÕO c:nf-l)C>9õoo por um proc".-C; .. 
no ~E'n;'ir'!o d", nue rrs+~b21ec"ssf' com !'Jmp.9:ÇDàos. f') il1f1~c~~:ml'iri() aalcpnnt.J'! ('lue, ~f' nãO 
lHO'Â'1C''1 a tran-uil r'!::<r1e ind'spensá- :rtto nãe- significo, que pletteamos a f~.,. debeltldo, levará fato.Jm,.,nb-' o 
ve] à lu~"'l c-cntra a infla.ção. Infeliz.. impunidade para Os que tentaram l'ilfs Df) caO,<l., B-pesar da re-volucão. 
ment" n;;" fO'Ylc-S cuv:dos pCis clama- destrujr a.s no~a.s instItuições; antes, O déficit nrevisto para &t" aUC\ ê 
mi".';: nf) iI~-eTto. nelo contrário .. ;tc..hamo..'i .. ~ue essdS ('>!\TI'IMíto!!'o. uI!.rap.~s.~And(') rEt c~.sl\ de 

'f".~~",,,,.~h..,,, <"~ fn~ão um proc"'--:so nunições adqmrI1'80 .1eQ'ltlm:dade pa- trl1hl'o. O mp'o r'_'rclll .... t'ltp _e.tn!\ na 
d~ <:""~,..,-~-~.,, f'1'~ cll'min-cn cr'11 o \:.1. ~~ l!u: tentn'l'l'Im destruir as nOs~SS 1'ltl~rl\ li" 1Jm~ trilhi\o. J{i .T'lã!> se tnlfl 
comic:o do dia 13, o dia fatídiCo, mstltulÇoes; antes, pelo contráriQ, ma)$ em ~.!I.P-oes. sr, l"'re'slden~1 só se 

A agricultura enü'o11 em decadêncla., 
porque nãe- compen~oll a perde. de 
bracos. mediante o ('Il1m(>ntO dn 'Pro .. 
dutividade, atr'Ové$ da mecan1za.<;>ão. 
dp. adubaçãD e à!\ irrigarãO t-:IQie ar 
Irodllsh·lal!zacõ.o da (.)n-r·r'l\ltll"'l é obra. 
1l'l8.rl1>ível. Não lOl1'r['I""""()~ ;A~ltr ... r.i) 

seu progresso se não utilizarmos, l'Q .. 
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e:Dnalmente. os prcces.::.a:s ~nicos do 'l'fS ou descer em profundida,de sóbre p:'oporcionar a êstes, o.s me~os ade M 

1lnanciamento da produ('ão 3E_rãrla. cada. wn dos 1)XQblemG.S. A minhá quados para produzIr, tendo em vista. 
me<:anlzação. irrigação e adubação. intenção io! apenl':..'; num voZ d'oiseu1J, a elevação da: produtividade wJrária. 

O Sr. A.tillo Fontana - Permite V. dar uma idéia geral dos problema:. Necessitamos pu.s.sar da agr~cultura 
Exa. um aparte? naeionaí,s t: Q qu.e o GQvêrn.o deve tel" colonial para a agricultura mOderna 

O SR, LEITE NETO _ POIS nÃQ. em miro. trocando a en-nda pelo tt'?t.O!. \i\:l\ti~ 
(Lê) Não lograremos éxito no seu to bem!) 

O Sr. Atit o Fontana - E<;~',u ou· progrrs:o .00 llàç utlUzaxm-os racio. Os paises Que l'ea}:zam com rapidez 
Vi.!~do ,J CJHI,rsO de V. EXiL. no",re ll$l.lmente Os processos técnicos de fi. os seus proce~sos de industrb.l:zação 
senador L::>He. Nl?to. com tô(La a~e'i.· .11anc:amenfo. du prdução agTâriá, neC€'ssitam, imperativamente. realizar 
çllo. V E::-Xl ~ [(.,l03 sabemos, é h~- mecan~-2,\.ão, ini&a~5.o e adubação. idêntica revolução agl'árift, vIsando a 
n!cm }llh;H\c1o 'lVS prr,blema& e('o~o· T::nOs Que comoo,ter O .!:atifúndio imo elevaçãp da plodutindade mec.Üah',e 

,mic::,s, ei<-a"::;(~o. .! produtivo e promover sem t.a.l'dançã a. adoça0 de tr~C~ssos técn;cos e ciel!-. 
O SR, LEITE NETO - OJJ.r:.gMlo Ut111l reforma agrária. realtsta, rat::i,).. ~lf ~O~: ConC[atmn:ente ~a~Cha.rao 

8. V. Exa, nal. qUe obedeça aos ditâmes da c:ên. 11leXOlnVelmen~e", pa;~ o legune .de 
ela e da técnica, !lo,me e SUb!OL~. E o caso do Blá w 

O Sr. AtiEo Fontana - ••. e. con· ~ 
s::qüenLmCl1.e. um;l. aHtc-rid~,dc para Uma. nforma que le're em ccnta a~ I .. 
,fa~,3r sób!'e a mr"t€ria. Com refercn- diferenças entre as diver.~as regl.Je" O Sr. José Ermirio - Per;nite V. 
I, c-.). à Pl:C-j'lÇf..D agriCQ'~l e p.:t.S'toril, V. gec·eoonônücas dê~te País e bas2s.:ia. Ex?, um aparte? (Assentimento do 
'Ex..'\. uhe;'rdcu. celtatnent.e, pc.-nws (lue U.\l s:steml). cooperativista. Se !U;slm. o:ador) - Estou ouvjndo o magnifico 
'~o v:t':t..s r'.lra o s.:;u de.::.em-'ol. não p!ocedermos ti reforrma. es'tani fa. d:seuroS{) pronunciado "por V. Exa. 

elevando~se 
milhões. 

em 1900 a. mais (la 10 

EnqUB.-?W isto a nossa. situação ali ... 
me,ntar e bem infreior à de, A!'~om.in!ll 
pois, constatou-se que, em idêntico 
período, enquanto um al'ger:tiU{} apr.,.
sentava um nível médio de comum!) 
da ordem de 3.]90 calo~'igs o l)l·as.lei .. 
tO consumia apenas 2.340i Mas Q no:-, ... 
.so tem solução, C'olltant.o Que o 120-
vêrno se disponha a promover U'T.;:J 
nova. e grandiosa urran.-:ad.l, contla () 
subdesenvolvimento ecanõmic{) al'l'an
cada previamente planejada e' seguiu .. 
do a. orienta'cão de técnicos e cient1s" 
tistas, Urge, entretanto, que () govi!r .. 
no, já e já, ataque com cor::t,;::em 05 
problema!j,. das precondições para o 
desenvolvlmento. l'il{fonalizando O
crédito. agríCOla Que deve ser feito. ~ 
juros baixos e a 'Prazo, seguind_o o ci
clo vegetativo das cultura.s. 

""!mellto. . csd'.l a !:rl'cmediãvel in.suces.s-o, B2m Realmente é oportuno, por muitoOS 
1 f)abem05 que o pl'c.~)lsm:l de financia.. â~ngulOs .. O prime~l,? dêles é a ques.. Finalment.e, para apre.-''-sar o ritmo 

O SR, LEITE NETO _ V. E.'\l\. mento da reta!'ma é an0.:u.stiante, Con .. tao dos lffiPOStoS. Ha E~tado~ no Bl'a .. de n~so desenvolvimento econômico. 
Il.e\'e -e.s.\.'3.t l':mJ,;,ado da explicação tuC:'O. cxi.stem várias fc-ntes de recur~ si! que não recebem c'nquenta por Clilllpl'e ao govêl'no atacar com ím .. 

ItI'Je C.2I, Ulíc:,:;'·]m.;!l1te: de que ape~l.a.') '.;0-03 qu' cpc:le:r-fto .ser utllizadJ.s! o cento do que lhes e deYi~O. o me~xpo peto revolucionário 05 problemas de 
.ia "flOl\U 03 problemas .. porqm', mun fundo <.:,gl'árlo !'.>.:1.Ci'Jlla1: pas''-;s''1:em d.,. ac_ontec~ .c~U1 Os impos·-o'i fe?;.era.s, edl.lç,ação e s:'!.úde. O analfabetismo e 
s:'mp:!(>s cli~cnrsn. n00 ser:a possi\,-el I CC-bl'OJ1C.l do impõ.sto tertitol'ial pai:\. Ha repa.rtIçoes, ~omo a do .l~po.."tJ de a doença são dois e-stl'ov"OS ao nossa 
'entrar em po':·mencre..-:. I',a €",-fe1:u d-e com-oetencia c1fi UniãD Renda, que devJam ter eq1llpnm.:!ntos progresso econômico . 

•• " • A t' 1 l' d -' modernos' para poder ccntrolal' çS re-
O Sr. Alilio Fonlana _ Vt·'L.'10:; que \iS,.~d{)_.,~;' ;n:-?os ° c~:)',o. 0. €m",;-'ara~ celJimento5, e não 03 possuem. Faltn A campanha pela erradicação d:,. 

IV. E'xa. :lc:J!l1p:.mha 62 pe;'~Q D.5 PJ'0-1 te. ~. '"'o~ e...5l\o . e" g~a\ ~llQ~ ,?~':"?~:~ lr).eca:'lizaçf{o. Sem ela não $!.'! po~iení. nnalfabetiEmo deve empolgar tôdas as. 
l>lemaú r .. l~'alS, Del'emos ri;s.~-,ltT!' que m~n"{! cs lat fUl: a!_s _'11p-:c;.t,tlt..,"'V,~. atender ao crescente desenvol"vhncn .. classes wciais do Pds. Se () governo
'mll do.3 seL·'·.es c;:uciais, to! aÍ!:;rda- ~eClU';.,..o$. ~ubstar.c:'l;s ~~ .. ?-lH>':lça .t~·· to do Brasi1. Com telaçá:J à parte conseguir vencer esta. batalha terá 
Ido, se nr,Cl me eng:s.no, tU, se.:,-,::ií.o de . la O pl~:feSs.o e emplês.-lmo..:. ex.el .. agrá1'in, admiro a exposic~~I:> de V j\lstifi~ado, de maneira admirável, pe ... 
«)utem. (ou .entzcntel11. pe:o n-:;OT-C :,e~ . no,s" a ~Jc.n?o prazo. ~ . Exa .. porque nenhum país. po:l..erá ce~ rante a hIstória, a sinceridade e :) 
Inador Mem d-c Sã, e é o que se rde~ E, n~o,~ sem r.9'l.'l-O. que et.l1l)','Of;o senyolver.se 'ndustri3.1ment; sem Que patr:otismo dos homens da revolt<~ãq. 
re .aO homem, úqu: ~ ~IHmça Pa.ra o Pl'ogr€.s3~. pa· ~ej:1 amparadc. ])or uma protlUÇ[IO Entretanto o problema não se reSuma 
. Ta ;,<.,DJ.UÇC.O de r.O.3.S0 problema. Qe r€~ agr:cola. Tomemos o Mercado Comum na. erradicação do analf.a,be·t.ihn\q. 

O '::R. LEITE NETO - Entt:t.!·c~ fO-:ll:!a a-gnil'i.a. Não \l novi;::':1u-e, S!·. Europeu que deu um exemolo, recen .. para facilitar o êxito da ref{)~.n~· 
(n~sõ! a.~.o-un~Q mais adinnte. ~ç-ll~:i. ~·>!'f'sId-:;:nt.e. Ouhus p.:lÍ-.ses já tem re· temente, ao mundo fazendo a Tefo.~. a.grária. cum~re ao go .. érno esta~elerfr 

'V. E~:1. ma,s um pouco de pac,enc-:a, ~.r.co a.€.st.s. f;;:nt.;~. inclus:ve ° l\:fé~ ma. de proch.:'ão, a reforma ag"ícola uma v~sta. r,e~e ge escolas ruraIS\ ~ ... 
,< '1'" <;; •• I :·:;'co, o Peru, o Chlle e outrQ.s p.al~e.., aumentando de 80.().OGO tr.'lto,es prlra cOla,o;, e: lllICmçao agrícola, e.se{\lIl~ 
'.' C? ~~, Aü"O .. E?'t~ctT'~a. ~ -. ~n:. ;'C~~!) da América Latina, For que então a 3.200.000 e de 15 .(tOO co'hedeil'~s para agrotecn:cas e E.~cola3 Sup~riores ~e 
IP!I~ :-0t ... tl.U1~ p. ..... ,'--en.t~~~·~~ln.~~:l,B <:;~~ Aliança Pa:ra o Progre..:.<'O, que na, su", 250 eGO. podendo, gs~im, criar. dentro agron.omul. 
~'~1~~:~1_ •. ~le.s CQlu-"ec-" e ... m c...,; j]l'og'namução dout!'in6.:ria a~cnselha da.qneles paísel:> 'velhDs ~ de terra:; I O Brasil tem fome de té.m'co.!> flJ':"i ... 
!p.of..".,Q.o... \ ':.05 refOl'm?s agTârias. por qUe então ('a::JsRdas, com uma técmc.a. mode:"·J.s COlas, Que, infel1zmente e!Scas~ei~m em.· 

O SR. LEITE NETO - E:-:.l:1.to. ela n2.0 cc-nc~m'e para que $8 conere· de prr.,,.?UçãO, adu~aç3.o e defe~a dEI .virtude do ~band-Qno a que $. t.á Tde.· 
,., • . .1 !,ize esta grahàe R~,>ph"{l<;!io dos pov,~ prodl.!~ao. por me:o de p~shddgs, gado o ~nsmo rural em nOSso P~fs .. 

O Sr .• AlJho Fo~tcna. - .' ,f: ac..O~ ) (o mundo' ihte'J'o, e especialmente uma. 110\'9. esperança e uma pl'oducão E, aqul, ex:cmplifico, Sr, PrEsden .. 
lta 0.3 s~;;t€,ma.s m~ 5 mC,~ei.:r:D.s t';:;~~o: ! :i'os lu.:,:ne-amerkancn:;·? . e<:uilibral~a para. al1 .5111.1'3 necessida~é's te, o ~~~n;d~no lamen,tável, pC>r. parte. 
!ll.l Agr;cu!tU!'a. Sem C1Uv~oa, ~~t'~.e!· .. •. nao prec!sanào lmportar, como. R.l1ás, do MWIsteflo doa AgrIcultura. O meu· 
19. HP.§O por (\ue fi n~::;::.a procutwI.. OS/', .J-ose G-t!wmard ~ermlte a. Fran{'{l 9Uis t3Ze!' há três rnl'OS, Esta<lo só' p~s\.\i uma escola agrj~. 
~lad-e é ba~t-:tnte mO:';?sf,J-. ~V. E.xa, um ap-l.l'te? \Assentl1nento mercador'as para- o país, a fim de fa~ cela. Há' cêrca. de quinze dias, e,q. 
I C! • T 'l< _ r' Ç",! 1<J orudor). N.ool'e SEnador Le~te Ne~ ?er ~bai~ar o Di'e>;(' .i~te'·nD, Sua pro- tie~Rnto, fol fecJ;làda., por. taIta de,. 
,0 ...,R~.~ LE~TE N ..... T? '" :ou .~ I to, eX..Ete ho .senado um Pl'OJet.o dt duça? Me, hoje, s!lfwlente c est~ en1 v~rbas. E ~ote-s.c que fun.clCnava. hA; 

t!(ll' nE',:,;,.e t.~rreno. A.:,r~H:\çÇu (l \,' refermo. a.grána ~p:""Ovil.d'Q p~:~ Cama ... eOYld,C'oe.s àe real!z3!' o que deseJ-twa. cerca de tnnt'1 ~mos. 
D;.a, o aIX\r"';{!, I ~a d .... ~ r'"p.jJ...,.: .... " \' Ex. «ahe"',e; . • ... _, ' I ~ .. ~, "'"""',0.,1 .......... \- ... , .... ~ • ,," >.I.:.... O SR 1 ElTE NETO _ Obri~a.(jo Agora por d:.:rradfIr-o o problemz. 
: O Sr. JOse G.m01nard - Pew1!te .nf:):;n,ar. s~ as ouse: 'iia·"oes que eS, .. '11) a V Exa pelo "marte qut~ ira l1\1S-1 sanltar.o, E' neCEssário promover com 

IV, :E::xa. um aparte? .s~ldo ,.~81t~ ll:Z"3't~ ll'~tM1t~, em. se~ trar' o me~l discurio, ' ul'gên-c1a uma campanha nRcl0.nj"l\ 
"~ u' _ be.-o Ql ... curso. e.-:;tao nele contida.s ou _ cont!·u as endemIa.<:; rut<1.lS. O hemeru 

: O SR. LEIrE NETO - "- C1S na-o mereceram a1guma. aceit':::tção dontro (Le) dmnte tem o seu potenCIal ecOlltl. 
1_ O Sr. JOsé Guiomard _ Pal'ec-e~ elo co.ntexto d&: e proj\":to? O P1"e~::lente Kubitschek promoveu I mlCO redUZIdo O~t ~,nalmente ~limi--' 

me qUe 3.- soiuç§o estm'ia meallO 11a O SR. LEITE NE."TO _ Não ,::ei in~ !:\ industrial zaçüo em tempo record, ~ad-o o que pl'eJUdlC>.l o ~sf6rço na. 
t:p_t.:.""&t.f'D (:a me1hCir1...'l dos prOCESt:O,3 formar a V, Exa .. me:;,-mo porque, de E' ~lecesstirh comple.tf\:r a obra. rl':cio~ ,.uta contra o su\Jcti'envo1vImcnt.o. 
/agrícolas e p::cuários, tão f{I.1a,':"'1'l e ~~~.~tlIl5 ano.s pa.l".ã cá. f::J.l"am apre.sen~ nahzando e modermzal~do a agI'lcul- Mas llal'err,O-s aqui. 
proc1run2da, mas -nunca n.dIlzad'a. Atadas .. , t'.u· . Ou isto, Oll seremo" trag:Hlos 
Itf~1:':~to do éxoo"l rural, trata-se rIe- pelo espectro dn fome, que atfJrment.."1. A cb:ra 3. Ser ~nfr€ntada pelo atu~l 
1U~1l ft-!"!ômeuo do séculc. em. tcdoF' 03 O Sr. José Guiomard - Eu me re· não ~Ó o Brasil como grau:!/? part.e da goYêrno e. granai.csa e ê!e pode lograr 
~is2$ 60 ffiUr.:do e náo creÍo que haja firo a.o projeto que já está -e..q:.u. humanidade, pleno êxito, Contudo, para ser bEln' 
:t'1"' suceti-':do, nec,e.ssita. tomar ime.di>:.h'.-
l\.l1n3. ::,~111Çã(). qua.nto 3· e,:;:,ta. pal't-e, O O SR. LEITE' NETO _ ... alguw Defronta-se <> mundo de hoje com mente as s.eguintes providências: ' 
lJftoblen1o, da Ar.:ricuttma, COrr.D dt'r. maIS dezen.as de projet.<B de reforma três ptoblemas !o"mentosos: R~staurar os àireitos fundament. 
10' nobre Se,nadol' Atília Fontana e -a.grál'it\. in~lus!.ve um que jã foi apro· 19) () úescimento da popuH.~;iio que 'da pe.5!::ca humana in~crjtos na CQ~ 
IV',. Exa., me~mo. êst.e sim, ~ q;lC de\'e ""c'r. ,.,.,,10 Sono"" o A. Senad"'" ",1"l'l d' • ·t t·[·l·.l·ça· ... '· . ..... v t'~. v-o. ....... -.:v. UU ......~ ~ .. '- • a qUlre propOl'çOe3 geome :,i{'[I,~' .. ~ 
IS'~!" cu:odadG, pot'que o -outro parece.. ton OampOs, Mas infelizlllEnte o pro· .20) o crescimento da prooução de RE:~~ubele\.'.er eni sua pkm.itude a. 
nne que nâ.o tem OOluçã.a, bkmu" ~té boje, jo.z 'sem s.alução. aI mentos, que atinge, em cerío.c:. paí- a,ut,.:nomia dos Esr.1dos e doo MUDt-
, 10. SR, LEITE NETO _ Re~r:'(m- Eu mesmo tiYe el1.';ejo - CCYt:tlQ e.,>~ ses, proporcõeo5 U'Hmét-icas: cip!r:s que '\.·ig-orou no ti .. nscuno de 
id~nà:o ao a~l'te de V. Ex.]., quero Nt-Va perfeitament.e cOl1vencido de. ur- 39) finalÍnente o ~mpcb!'ecimento Lúclo .o p'~ti.çdo republ:c::mO; 
liti!ormar que 'l:01üs os p.ais:ç.s d0 mun. gênc~ d,a. solução d-o problC'U13 - de da terra em C::>:lseqUência da e~(}sãO, Re"tabcl~cer o princip:o de inQe~ 
dQ, sem exceção. tanto Os do mundo :.'lpresenta:r projeto de reforma agtá.;. R 'd ,'nreIIz- pendêl1:h e harmonia dos poderes. 

t I • d "d 1';,~ d.' emEl'srêl'.cia. OOSC'Cl'alldo o p'.·O· e3surge. 8r, Presl ente, 
C<lP~ -al t'h,J, 00 da. emocraC.la oe, (11- "'" ~ ~... tI' d 1., ttal, como GS d,a ál'ea social's:a, só blem..'1 doa. refOI-llltl- a,grárill ai) da co. men e. a e1 e Ma~!"lL';;, Tranquil:zar o povo brasileiro. 
Uograram êxítQ no equiliblio de Sl,a, loníz.adi.o. ~ E..'10Umlto isso, constatam os est;;· Soe g,,-:sim procedf'.J', o Pl'e:)ident,e 
le~ollomia.. qll.Mldo, pa.r.ale1amellte à Se ê~.se projeto tivesse sido au')tü"/a· dlosoS da matéria. qu~. "mai~ da me. c;&~tel? ~r!~co ,imitará Ca~i'3..<::, o Pu
Itndustrialização, pro.moveram o pro. -do, naquela eyoca. nós e..staa-kl.mOS, tade da humanld!ide v.ve I1lml feghn!? c.flC'ao<}J. ", ... anQe na guerla e gen,;-~ 
gtesso dl. Agricu~tl1m. 05 que assim hoje, c-Om 10:000,000 de h..ecta.res, pe· aliment€s infe1'10r ao estritzpnen~e n~· rwo Y'l:t paz. 
mão fizeNl.."ll, ti'\"eram Que lutar con~ lo meI1C's, n.o regime de coloniza,çJ.o. ce::sál'io, e essa situação cJarman"~ I ConÜt:rã., {n,ão cOm a gret.id~o 
rfu"9. a. f.ome. Exat,z.mt11te- o motivo io:: lnfelh'llllente. êle foi congelado. ~onge de tpelhol'ar agl'ava~se inces· imorredoura de seus concidadãos. (n~-e 
nquêl-e que eu, há pouc:Jo, invoquei _ (Retomando a leitura) ,antemente .• &ó SahEnl respirar o ar pErfumad"} qa 
com o cre.~cimellto da industrialIza. En! m. Sr, Presidente. estudanda~ A situação do Brasl1 é a;lgu5tiante. p:n.~, .da justiça s~d3.1 e da libsl'dad"'. 
l!:i'O ugrava·se, de mz..,neira a:arman. se pacie:1temente o problema a ..soln- quando poderh Sêr boa, gra-QRs à.s Ubwto ~)en~; mUito bem! ~alm;t-c;. O 
'tej o êxodo rUl'a.l e, pa.ra cornpen.'Al.t' ção será encontrada dentro da Cons- nOOS3S J)"osslbil'danes econômicas no .orador c vw:t.mcnic cumprzmen"Cdo,! 
!eSta pCl'd:l1. fÔ há um meiD: f'leva·r a. tituiçf;o. campo da agriculhu'a e de. pecuária O SR. PRESIDEX:fE: 
produtividade a. fin\ üe qll-e i.. agl"l. As propriedAdes devem ser vendidas e que ainda ná:) f.oram mobilizE:.C9S, . 
lCuLllurl\ se recupere. p-eIo pl'azo mínhno de quinze snos por umu' aranc3dil. cO;1.s:cientc c-olltra \ (Noguetra da Gama) - Tem a pu .. 

.., ~r. presidente • .lã esc1.al'ecI. lnic!:t:. cã,m três de recesso. robc <>rtU{1o. cumpre o subde::;envol':iment0 e.z(H1Ôm~\~O 11QY!'a o nobre Senador Atito }<'ou" 
lJnont.e, Que () abj"-,,tivo do m~u d'lt"~ 11 o esquecer q,~e o p1'< el"!,f\. nio ('on· A população· b".1S 'leil'a- em ;gf; fol Uma 

:9!ste apenas ~ dtst;l'1bult tCrl'es o. estima"" -1 ".' ..• .1 •• (.. e um ... .5"u·o I (Sem. reci-'!c/o do oradOr) - Senhetr lCUl'so nào E.'Jl"a e..""ll:ra.r em :pormeno.· .. ........ I ~N . I I ........ "'u , ~ rv .~, ~ 
"QV03 pr~1-'T e~~l1()S. ruM, poc :gun. ~. já. ~-ut;Ó\ em 19't\1 pal·a. SS.212,Oi}U' P!'C.;.ideme, S::.nl1Cll'e5 St'uadores. dO 
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Est:-.-do de S:l.nta Catarina, que temos anos, ã. Europa. e..s-pecialmente à inacabado Ho~pit.al dos Serv dores elo I!'t.!rerentes à sua Pasta, que .':.0 pô:1e 
c. nema de representar nesta Casa, I i;3ulça, ()~)de a. r~ri.nh<J,. d.e tr~gQ pur:a. E?t.a-d~, Daí para. cá, a própria Pre- ve-df:car- em dia.s da. ~el?ana finda, 
Cht'i:,rUlll-no.s notíc~as Sô\)re os lavra- e vendicla par wn preço multo lllalS ndencla do IPASE, no mandtlto de Kas pal~vras in!clalS ,JOnf~rma.. 
(\O::2~, ptinc:palmente Q3 t;r~ticu;tól'es. ele-vado do que a far1l1ha milita, E o café. FilhO, onde procur~H1 impuiE:O-1 neste- ano tio Século, que o Brasil , 
qu.ç d€luonStram bastante in~erê.::se GOV~l:t.:0 brJ.süeH'o ac<tl;)~ de tomar, !l,?1' e reformular ttleS,:11 Os seus O!'- a,m grande h~".::Pital, como a senten" 
no desenvolvimento dal$ suas laVOuras, provlUencla neiõse !>el1lt<lO. I ~aos estruturaIS; o l"e~úl'no à Dl!'eçãJJ CI011, cert·.1 felta, o saudoso e bri." 
}:(;J~evuuo a da tl"lgO __ esta a. época Port.anto, Sl". Preshiellte, regozi- do gl'an1e Hospít.\l da i\!lturqu,6., Já lhaote Miguel Pere:ra, mas, ÍnfeJ:z" 
<ta plantio _ em \'l:-tUQ.e da Instn:çáo j.afio-nos com a. orientaçno adotada.. por sua. oera em plenll IlpO]eu e re- 'Ir.'ente, ainda [em hO.'ipit.~tjs. ,. 
n-' 270, Tf.rmil1a!lcio cem o sui:)sía:o pe:'o GO\'êr11C tio nobre Marechal ncme, ;!CmQ ent:dade 1e altv pfldl'ão Pouco se a1tel'ou o Pais nesse terre .. 
p.::.ra ti. impo;,'ta.çao de trigo, a 270 fr'.:>.:; Ca::;tello Branco, Ta1l1bém constata- técn:co (l Secretaria Ge:-:;l dp Saúde 110, desde o de~'J.parecimento do in ... 
com qUe o nOSf'O lavnl.àor se UlQstre mos. muito emoota se t~nha prollu- e Assistêu{'_à, na qual cQmo titula!'. se sígne c:enti.sta, guard:ldos as dev:daS 
m,~l';;', ,:cnf.al~te, vii5to que as .suas lado qne a In,strução n:~ 270 trari:l.- in?pôs (!~~u dinam'&UlÚ c e."pírit? ~m- Pl'Opc'l'ÇÕeS" i~to e, ~OJll ma.ior núm2'~ 
(),).heh<lS nau conl:nu\.ll'ão sofrencio grande en::arecunênto 0::) CU1'.tQ toe ~:n€~nd~dol", cOmo um dos maJs '.lte:s e 1'0 de hosp,tm.:', port'm, em contrapar"; 
H co:n:t't?,t!('ão d,O tr;go estrangelr,0, I ~'iC.(l, que rnuit,"", produt,05 essen.c~ais catego1"l:::odos nux.liare,s do Gcvêrno tida, cresceu assustador:"iUcnte a po" 
llllp;Jl'·Un.o a b<uxo pl'eco. Po~·t:n~o, à al1mentaçJ.<l do povo braislcu·Q n;1o carlo3 Lacerda, 1~11l1açáo, , 
-a Instl'uç.'.o uç 210, of'<!rêce d'<:,,-:ie já sofreram o impacto e~pe;.ado e muitos Ba<"ta ne~t~ fl1Uçiio penúlti ta do Acr ~ 'enta. t·~ 1 T • 

11111 0l2!hor resuita-do q~aato ao', dê~es, aiiás, co;tünuam com o Ulesmo ,aFa '-projêçã~ aliá.:: ~ cOllhecer' n ;e"'~ Ino 'n~:~:entC' °hâl~U ar Clda Saude. "qU~; 
p_:l.atco do t'+,· I pre"'o ~ , ' • ", .a 'l-·, _ '. n, ,< em tO o o PUl.-; mj-

,-._ ~ ~ ,,0, ,___ ,~' . \' :- ~ ,. __ ~ '" rav()~t:t ~~fnda (111 suas mulLrform-:s _!hct"~ Qé doçn:'es, nem todo~ p:'e~i· .. 
P", il: ~,:mp.emental bte come.hano, 1c,nho em_m.lO.~ a .claçao ao., t?r~ç:s l'am:Lc:e,"'oes part:cularmente aquela, -,,,,-nd a ho 't r ' c • • 

',:.>L'. P.e:;~cet)te_ venHcamç;s hOj'<':, nos ntualS, c~mpal'udos aO<) da Ules ue r'ue d:z ifte_p' f':t ... à .rêda ..... ~-p;tal"r Ime)J\~C: ~"k"nSPdl a .zat~a(l. f~o.~· l..?e_o, 
lo"n"- l"t t' o;' ,~ ma 'ço úit'Ill" A °1'11. por exeUli"o 'o! , .... (.. JJ <:o - -" '" .() tra ameu"ú [Ur!'i"(jil_ .-.' ",",) n ... U .In., que e. SJ::"iAB, 1 . \.I, (.~.... '_, ., para Ulu'zar-;:;e qUe nâo fei à tô fi. I tori~l e Q P. M' ,<"tA'~ .~ ',' 
a,ccrts..d.amente, \)2..xo·t\ lin1.ü POl.'~anu CO!1tlllUu na, meSlna babe de preço, ?l'Cmcç'ã'"'- qu. o 'Ul'pl'f'''''nd"l' cona o lji~põn "p._,U._ °d '3 !1,; 'd,l.O Q::I. SaclOe' 
lab"laI, ' f~ ,.' i ' " f 1 n "'lI I'cduç', ! , • <.F - ., ç. \.- I ., "''' v 1 '" e ,'J :-0 '1 l"eceHa g'o. .... co a <l_lU 1'3, <-Ie t·rlcro A'.'i,ffi e ave se a a. e~ p ... quc a ao, e"..,., d'ono nome em foco nos d a~ 1131 nQ ore:'! -nt 1 U ,- ' 
p",;'a p!'imelra ve~ na l.1i..;tÓ~H~, \'erifi~ assim o óle,O COntest-ivel, {) arroz a i~ic!ats<> ele abril pa~<:ado 'p"ra' o '11.,'1;: ~Cl' O'.'nn~.~·~lole,. ~ (t'

G
G4 A

da nmo. que' 
-°"1" at" I' , d ' pa"'la 1'.'J"-O a 'Co 'ala a nl- d"0 ' , ~ ,\. ~, , ... ~. 'u,", pe.o JVE'rno deposto "'"' ,yS ,I., ue verou ell"amente n:::cw~ u-" o .. ', . ' .. ,. ,u1 .. - nistér:c ti!\. S'.1Úde da Repúbl:ca ">lra, aJC!ld''T :l t'd '1 I " 
na.ILSta, O tabelamento (1:1 f,.tr!llha· ~ e ~ açuc::ll'. y-Cl'lflcamOS agol'~ nos ' mf~l.'n~-'i.' ~ , o a aql,e a egfao de 
llusta em 3{)% menos do que a fa.. )0::..a.18, que e:ha sendo veIl<hdo <) Empcs~ando-se ~m Bl'a~íl:a, naque- ' 
tinha. de, tr.g·o lJum signiLca que o açucar cr.st:ü •. em S~o Pau~o ales instU:ltes da t.ran~miss.ilo de cal- Em verdad2, till causa, infelizm.eIL-

, no~so- t!"aoalhador, o noEso ope,:ário. Cr$ 120,00 O qlulo. Contmtia, pOl"tan- ;0, ouv!dcs atenta à.s pafnxrns. entãc' te, ~emp:·e a.cont?CCtl. ! .. pesar de es. 
, pOderá ad,!uirir ,pão a preço ilce-"!::lvel, ! [O, n~ me~m'a. _b';\se~, _ p:,o~\~!·:d3:,", talvez" intim~l11enr,e. llOu~ tl"anhezas ;~; p"otç~ tes, mesmo da tri.,.., 
. e os ql1e te~ bolsa. m<:t-lS bem ~o_·uda A'SSlm a !ast~'llÇ~O u9 ,2jO" ainda. \'~~se i~_!l:1e!1 '3.do a pOtl('Q. .:-orte da uuna das CJ:::l.s do CC'n::F't.'~'l' Nac.o_ 
~e nUnle!'~l'.o, inclwa'i-'e 05 lWs.sOO que tenba (~\mtl'l\tnudo pata o ~nca- GU'Jna))::lta privando-se de tác exem- nal. naa se con"'-egu:u mud:1" a lllen .. 

: 11u~.tres vlsital!tes .estrangeiros, os r~cllnento d.e al?ll'lS ~l'OdUt03. no pIar seryt1o)", qn~, cc~npenetrado e tahd8.de, p~rll1an:"C::njo a t~i1.ii('., co_o 
, t.u, nSLas, pagal:ao pe~() pio que cJn"'j computo geral n~o mfl\uu tanto, cntu3iàsticamente. e!!quadr:nhava os mo d E:),L'l,~,::~o e Ag- !ClUnna, entre-
. .somem p:'eço JU.:3t,o, como mUltú~ ~,Ol'etiltavu~n, .. ,. "gaV'ctõe.s e arq'l:voS dA. Secret'3.ria d~~- JS meno.s aqu.J1l1oados e, ::'lTIda por 

A provlQe-l1~ a. natura mentoe trJrá .A eCD110m.a t}\le o u"Ü\.e.no {:.tu\., !embro6a, 'no afã de saclal'~se 03:n cIm:l, 5ubmN:ucs os trtJ aos co:·tes 
: trl'ttnQe~ benefIciOS para os suczdâneocs entregando os produws Importados ob~"'équio da aiuar'1.ação Ou dp. lI1:cia- :r;:!.!:i ·ln1picciow~ na cO:lter.:ção da' 
; Cla . fannha de trigo. produzIdo3 em tais COmo o petfóieo o tngO e o papet tivas nova::, vi::ando a reajusta!' o De~pe::a. 
'nl3.10r escal'l. como a.. raspa eie man- de 'Imp:ensa pelo Jtl3tO valOr. espern- ccmportamcnto d03 vit.ais serviços aS 4 

<l~oca.. que, em Sama Catarina, custa IDOO, conforme promet1dO, que seja sistenc:ais às impOdcóe-s da v.lal'mf:ln
ç _p:'eC;o irr;sório de vinte e CinCO a apllcaoa no fomenta à produção te indíCe demográt CO do último 
tt'lma cmzeircs o quilo. Como há. (1;),:rlcola e na construção de casas cenSO. 
dificu~dade na difí:::u!d.ade n?- colocAa~ residenCí~ís, um dos mais an~us~~~-' E conduzi!?-.::c febriimcnte, em tôO? 
çao dess~ pr~uto ali, p<?derul ser, ele tes ,probAemas que o,. p~vo b.aslle.Io a p.arte se fazendo ~entir no cemrO 
«gorll(J"consumldo em marpr quan~!,aa- esta enfrentandQ, pU.i'lc.palment~ ,&5 ou nos subúrbioSl. il1cent-ivandc os tra
de tI?oo. O mf;-<;m.o ~ambem se p~el:ã . cl~sses ttrabal~adoras. os opera-nos b:tIl",lOs qUe IíC muWplicave.m no lnte .. 
fazel c'!I? a sOJa, alimento de pnmel" dOB cen_,ro,s UI·banos. ré-se de adaptacões reparos anlPl'a-

, !:\ c~~:CI!~t~eesi~io. 6~op~fo~i~J:r~~ I Medidas corno ef~. Sr, Presiqente, ções e noV'?S edltí?"os, com 'AS de,,,lt: .. 
S 1 'Da d . entendemos que saO realmente na- naç6es conõoonte as moderna.,<; ev::',~ 
à~ ·al"l'oz m;S~:b~~eo'm~i: a la,r~a c~(:"'lIistas e que de"em mereCer n ({ên,cias d,a admi~;st:'ação Cu das ci .. 

, , o e ou lOS apo;o de todoo o..s políticos e homens ~nclas méd;co-krutg:ea. 
~}.r;;t!ÇãQ G~~~iiOa êS.~:: arti~~~ta~ resPonsáveis pele, nossa Pátria. Só· Haja vi~ta. a. obra de fôle,~o e anõ .. 

• ; , . to ult mente' unidos poderemOl3 vellcer. jo que a SUSEME executa o..celc1'8, ... 
~ap~~p~~~~m~li;: tio~ic~ya ~mour~ A~iand() essa. orientação do GQvêr .. ld.a:nente J)aar wbstitu;r o antigo e 
nossa no, confiamos em Que. dentro em I'().') o!etc:'~ Pronto So<:orro da Pr~ça do. 

" . , , breve, () povo btasUelro estará. sen.. t;epubl~l;a-, notôriame~te planela~a e 
'o Sr. José Srmmo Permite Undo um alivio. pelo menos senão (let.errrunn~a. })elo entao .Secretarl~ de 

V" Exa-. um aparte? I da deflação, m<as na contenyão do ,~aude RaImun~o de Brito, pt"P,<"tlg1a-
O SR. ATíLrQ FONTANA _ Com <:ll'rto inflacionário q.ue há. multo vem !(lO obviamente pelo emInente Gov!r .. 

ts-oo, o prazer, ' devo~ando a econ9nl.la do nosso povo, 1 ador do Estado, _ 
" . , , (Mu~t(l bem! MUlto bem!) Não havia concluido o seu pl'ogra~ 

0 .. Sr. JOse E.rmmo - l!: arum~dcr I SIt PRESIDENTE' ,ma de rearzações anunciadas ao ln-
O~VJ.l afl palav1as de

A 
V. !fxa, nesta O • • l'restir-se nc~e e.~pinho.so cargo, pro-

<?amara Alta da Naçao. Some o lato (SENADOR NOGUEIRA DA GA- 'l'letidas e bem encam1nhadas cCn-
Q.e que ~s .lavra~~re.s de santa C?-.. MA) -:- Tem a pa.:nvra o nobre 81"0a- !1:)J'm::t~se em deixá-las ao 'e.::pirito 
tan~n\l. d, e.-;eJam e::.tunular a. plantaçao I dor Ci-llbertt. Manll'O. (pausa). público do SUCe,>:SOl'- a grata tarc[a de 
de ... rigo. Ao mesmo tempo a SUNABf _ _ !COnclUi-Ias e tornã-Ias ObjlÕ'tivas em 
cOlllp!'eendendo o gruV'e, pl'oblema que Nao está "p1.'e.',e:t\te. bem da pobreza sott~(Jol'a ;)U da \))'On-
t'e~u1ta_ .de ma.lltillr as }mensas rese;r" Te!Il a palilvra o nob"'p Senador Vi~ ia a~istência, na emergênc!9.' :m-
va,~~ qo.s;:,as ~ara o e?'t.ellor, ~a tmpol" v«Ido Um".. prevIsta sem diSCrimInação qualquer 
fuça0 de tngo, decldlU tabelar a ta... I ' 
rinha mista para. que pudé~sem05 O SIt, VIVALDO LIMA: ~s.sim se ue3pediu da Secretaria de 
fazer u,ma n.1Ís~w-a ~omo, aliás, já foi (Lê O seguinte discurso) _ ~r ,saude. de, Guana~ara, voando pa~a. 
determmado ha malS de auo, Tanto P'.es1dente a.grada-me sObl'emane'l"à .Brasilla ~m .atendimento à c.onvocaça.o 
a,., mlMura de milho como a de soja o' assunto que fOi tlhjéto d~ PrtIn~ir~ qUi! 11~e llld.1cava ao IXttl'iotrsn;? mal:, 
e a de raspa de mandlOca, q,ue OS Es.- ~ntÍ'eVista. coletiva do iJustre }1,-1inis- e.mp.o_ hO-rl~nte:, quais, !n","o, ~s 
tad08 de Santa Catarma e RIO tro Raimundo de Brito da Saúde d~. cem seu t!rocmio, vooo.çao __ e ene!,~ 
Grànctc do SUL prOduzem - o RlO d ' '1 d' 1 ~' gIa, dentro da nOva concepçao pOlI
Grande do Sul não apl'esenta gl'\'1ude I~~rece-n ~: :::::s ~~P<:~s lVU g-açao, tic!), c administrativa inaugurada, TC
~rodlJ9&O .de,man.dioca, de que Santo, ~ co%oU~ndgo c:61e~a e~~ amigo, esti- 1'lrticl~J~r. cncora)s:r t~dos os s,e~ores 
Catarma e e.ssencl?-lme':lt.e, um gran~e ve presente à su\!t posse na 8l'àuJ: e~pecIflcoS do ~lm~térlO da Sau~e:.. e. 
prodUto!' - podemo alIVIar ~ poS1Ç~O elevadas funcões. a que o le~ou a c~~ fIm de que estIvessem em ~ C0l!-~lçoe.s 
.ptlponaciora do Bl'.a~lL 'As~lm, pOiS. finnca do ndvo Presjdente da Repií- de atender C,o:;. planos de açao J~ ela
t;:ong~atularno-~os peLa- ad~ça~ dessas blica o eminente Marechal Castelo bora~os ou f~onnular outroo maIs, ca.
medldas e ficamos s3u."ifeItos por B,.anco havendo esct.tado então 1 n p,u:e.o;, de -acordo com a oomplex1da
ouvir as de~laraçõe.s do tlo\)Ye senhor excelen'te' discuuo q~e s~ c<mstit~ial de dos prOblemas sanitári~s do Pais, 
Senador Atllio F.'0!1tana, da':ldo-nos e2sencialmente de um bem formula- A Mest~ ,altura, apenas dou; me5es de 
essa. .grande notICIa que, eVldente M d 1 d ' ~ ~ tid d d' ge.staO, Ja apresenta. o seu quadl'O de 
mente, concorl"e~á pam,o desenvolvi- ~iZ~:nrodO~ aâ~o S~~.OJ~:~ Jen~03 n~~ Ruxilial'es, escolhidO.;; livremente i er: M 

men~ do plantIo do tngo em santa admln1str.ativos. da. Pasta incornpre- f~e Os. maIs; crede~Clados do M mste-
Catatma. e.nd'd mal dotada r~o, e se d.z lz:ttelrament.e a par de 

_ ~ ,1 a e ). toda e.. sua intrwada estrutura, e ca-
O SR. ATILIO FO~TA~A - MUlto VoaVa da. Guanabara para BrasIlia [o!tC:t,I'là:O a agir eficientemente, ~e não. 

gra:o, pel<?- .apat'te, Doare sr. Sen3.dor uma figura por aemais conhecida e ~ã, fõr constrangido a corta~ profund:\-
Jose Erlll:ll'lO, A ' '.' • ern postOs da mator responsn.bllidade, nlE'ntf' as dotações orçamentátil,i t\ 
Sr. Prc~adente, es.se crlteno, de d(llS Explêndido currículo médico reSpal~ êle atribuídas, Visando a redUzir o 
preços, OOnl uma. grande dIferença, davQ sua. escolhe., afirmando .. se. desde eSDa:otoso de!icit existente, 
al1ás ~l1tre ~,farmh:a de trigo pura lOgo, como efIciente administrador, lJaf a razão de ser, parf!ce. auanto 
e a nllst~~ Ja havIam~5, const,at.ado mal la,rgaMm em suas mãos, no à, oportunida.de de uma entr1':v~sta tO
por ocaslao de J1-ossa. Vl.slta, .ha dez QUinoUênlo Eurico D'..ltra, o até então lcti"ra à implfll6a sóbre os af.su;lt~ 

l~Cl. Cl'elO. desde 
entende cu, meEmo. 
t.ende, .. 

que \)' Brasil se 
c;.m'lndo ~e de,sell. 

o Sr. Miguel Couto ~ PCl"lllite V, 
ErR. um apart~? 1.t!.sscntt'''cHto rto 
oract.on ~ Louvo o ma'3niftc0 discUrso' 
de V, EstI.. chamünCio a at::>,nçao (105 
POdCL€S PUbllcos para a l"l}una no, 
Orçamen,-o da Rq:mbl'ica, em J:~~a..;;t\o 
ao .MUll~te~lO da Saúde. :--1:10 nos {'~. \ 
queçamos que o -l(>-ve1' p'·u1(·rdIal do 
O 'ema é detcndtl' a 11Igi(1'~~ do 110

4 

roem bre..<;ile.i!'O para habilitá-lo a tra
balhar em faVOr da Pát'l'IR. 

O SR, VIVALDO LIMA __ >\gl nde. 
ço o 8,p~ne de V. Exa, Sinto-me .sa. 
tlsleíto porque p:ovém do prImeIro 
M1nistro da Saúde desta R(>pÚbUca. 
V. Exa, sa~3 melhor do qfJe mnguem 
que nos pals~s de."$envolvlr::J~ os Or_ 
ça,mentos se miclaln com ú~ 00-" .1\11_ 
nisterios da. Saúde e Educaçao e ~ão 
os mais nltos, e nos pai,se:; ~ilbde~('n_ 
volVidOs .são os ültimos, E nos ainda 
nos m~lUrgimo.s contra fi l'r.';,~fl posicão 
ou qUali:,jcaçao de subde5e~n'olvjdô! 

(Oontmua a ler;) 

Eis o l'esulta,do: n~nl .<;.aúde nem 
instruÇl90, nem IftVOw'a lllc';OJ~a{ 

Portanto, o Bl'asil contmuará a ·.ser 
um grande s.can1P::unento de- enter .. 
mos sem tratamento, com Ultla popu_ 
;at,_tJ crescendo C'iescontroladamente 
sem assl~tência e~COlar e seu unen~10 
terntôrio l3em cult.lu-a suficiente para. 
allmentá-la. 

No que se relaciona com a Saúde 
objeto da. enL'evist:t, o eminr:-!te tlt~ 
la.'" esclarece com a haollt..ai ftaI1-
IrLl(;~a: 

- E difícil. dada- n escassez de 
recurSQS, a.mpllar Os programas 
de saüde na medIda. eXA~.lda .P-éJa. 
graVidade e e:{ten~iãQ do problema. 
Isso, encret.aolo. nQO quer dizer 
devamos fIcar de b:'aços couzados, 
esperando c;.ue o en1'iYllecimento 
00 Pais nos. perwnta '11m,. ação de 
l~nga enví?l'gactura, mesmo pol'que 
nâo .'.ie PGde cOh::"ebel' dc'senvolvi .. 
menta econÔllllCO numa poPul:1'_ 
ção sem cDndiçõ~s pal'q () traba4 
.'10. Temos que 92"lr C!tntro daS 
nOfSas limitaclas po .. nbHlrlr.des, 
E é O que pI'etenue:nos fs.ze··' drn .. 
tro de um progroma Je ação já 
plenn.mente ap:'ovado J:.'l'}(, Pre.st 
dente da 1=tepública. 
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. Nestas lil1ha~. uma cO'lÚissão que en""l Presentemente, divulga..se que 22/ mismo~ Conf:amos na têmpera e na 1 ~tóico-s e alll-argurados habitam<>s CE 
tristece e Clesalenta. Re·ceio dessarte. mil leitos estã<l inativos por falta de energia do Mini.st:o Raimundo de meu Estado. que, intimamente .s~ 
que a presença dç afamado cirurgião pessoal c(}mpetent~, estiman~o aillda Britto. Viveremcs ~~s, êle e eu, (,'on- aU:1ur~m com o lJhno. de aç~t> p:-o
e pt'obo administra~-Or' se estiola ou ut!l toFn~ de 66 mIl enf~n:nelras ~ .10 tudo, o tem~? sufl~lel1:te para~ o gó- metido e~co!1.5oan!c !t lllarredavel d(>
se dilua sôn.re as pirâmides do pape-I mIl tecmcos de laboratorIo e def:ct ZD ,de aSSlsUrmos a dlplomaça~ oe tel'm;naçao de prlOrlda.~es cap,lL~S df 
lório da burocra-cia. anotado. enfermelras, sebretudo, em nUlnoê!{) astegt\'rar "o tlessnvolVlmento 1\1. lu· 

. . Deduz-se, pois, que a situação se oapaz de pôr em funcionamento qUl- ta contra as g:-andes endemIas qU( 
Ele :nesmo Já está sentllldo quase a vem agravando com sérias preJUl.z')s, nhão razo..'Í.vel, pelo menos, dos l.e1- afligem grande p-arte da nOSSlL, piJ;JJ.' 

1noperancIR de seus esforço;" na con_1 sobretudo, para os doentes desampa- tos inativos? Com as incríveis exi- laçâo urbana e rural;·a extenJão rOi 
tenção de, .seu entus.a.smo iN l1a1 e de ra.dos que, envOIVidO.S pO;' SOfnmen-\ ~Ô>.~ias do ensino da enferm.lsem, serv".çcs mínimos de a_."Slstência Ia. é . 
.seu dl~amlSm~ c~~provaco,. Daí, li tcs de tôda a natureza, insi.stem, tú- q~' deseja, parece, formar untes d:co-sanitária ~ populações ... ·Ur<.;i5: 
lndaga.çao r--ür• ele f2lta a 'SP.gU~f: "Mas I dav-:a, em c::mstante perigrina,r, aguar- suL !Outoras em medicina, co:npl'O- o amp·aro à ma~ernidade e à illf<!.u· 
()~de a. s-oluç::.o para o protuEma, se d:tndo resignadamente, embora pia- vl.\l1 as ~5t~tisticas que, d:e.solftd("l('a- cia; o estab~leclmento d~ um o!.:nc 
sao multas ú~ doentes e escassa::, asl rando. o d:a em que um le;,to vago o m r.1te, dImmuem as matnculas, €'.S- de de:::envolvImento da rede hC5J·t1,· 
verba.s?" possa acolher em nome da ~al~da.- va.>!.ando as escolas. enquanto se bra- lar nac.onal, de forma a que, ,~.:)'n B 

r rmen ri d i isté de.' da. aos céus por mais leitos p. pc,r supervisãO e auxUlO do Govêro'J Fe· 
ri O dane~~ú~e Ç"está t~Q! ~1'~d~ d:1 Se nas Capita's e c:dades tJrmci- maIs Enfermeiras com a explosão dE- deraI. a população possa. dispor, na 
0!l' '. ~... .' _... pais tal oc(trre ajUize-se das and;:m- mográfica no Pais medida de was neceSSIdades. dê,;:el 

dotaçoes: Se naJ fo:;.s~ as .l'e~uçoe! ÇM i1lúteLs dos pacIentes ou d.e seus O Ministér~o da' Educação e Cul- impo~t('nt~ instmm2nt!? ,de rectJp na
imposta.s, an>ualm~t:,. alo Jltu.o fi do aflitos familiares pelo interior a. riell- tura, até o presente momento, não çr.o da saude; a intens'flcação d .. lU" 
e~nomla, ag~;tvan o-~e am a cO'id tra, cujos municípios nacLa p'>.l~m se d:gnou de examinar o problema, ta contra a tuberculose e a lepr~.'·. 
nao pagan-:enLo ou, quau;o l"decI~ /:' cfereoe:- também nê'::se sent~do, per propondo-se a suavizar, por 3!JUIn A par di.sso, pondera o opero$o ]\,;' .. 
em ~empo,. I!lábll nao se e";~.!la RarO a falta. de tudo, w:,to é, de instala~óes, temp"O. OS rlga,res que afastam aos ni~tro, "devem ser tomadas med.L.J.s 

I -e: pmcelB\i.. \lil1 quadro ne,=>p) da ea_ de médicos, de enfermeiros, 1e Ine- dependências dos cursos o.s espl.:"!'A>S referentes aos problemas das dom
lidade samtarl,a de um pals" ]ue, en. dicamentos ·ou mesmo não v:s1:.U"'1- talhados, por vocação ou Pl"ofi.ssiona- ças 1€genera.tivas, doenças mente ~s, 
tretanto, _se da ao luxo d~ :€cusar a brando a presennR milagl'csa '1e um lismo. câncer, doenças do coração e f)utr~s, 
C~1aboraça.a ~_e ~;ó~a ou dI,aL' !l;>rma: prâtico ou até, por a":ar, do curan... Assim, sendo, em breve, ina.:rf'di- q·t vão crescendo de imp~rtânc,a na 
sopre as exp_de.1CIaS e o emllTe",O da~ deiro. tàvelmente, ~ncpntrar-se-ão ZU;l:"!- medida em que, pelo enrlquec:mer.to 
a,rmas n.ucie,ares.. . r Que o d:gam o nordeste, o C~ntr3- mindo o vazio da Sistemática ho~pJ- da população, aumenta o núm~ro c.e 

Se aSSIm e, se pr~cmde do (lGILU.- o..:.ste e extremo-norte, Que ainda e~- ts.lar ,em têrmos de enfermagem re- pessoas idosas, Não podemos 'lOS (S
so alheio ou poqc d~alog:a.r, em ~g'la!... param as bandeirantes da redençáo guIar, os auxit·ares, cujo curso, na quece~' da fQrmação de pei;soal "'" qu-a 
dade de c:Jndtço:..s, c~m. os 1-,;,.€n~.Q.. da hirte:-Iândh, que vive hOje CJlTIO verLiade, atrae p",la facil~dade de ad- daremos ênfase especial. e (tO ~an(a
res dos artef.;,too atam.cos, eLtdo, nos tempos de Pedro Antônio Vieh'n, missão e do cur:-ículo escolar de 18 menta do ambiente com dest&que ('.';-

, movimente. p!en'-,,:mente os se~ c"~a- largada dos homens, mas não de meses apenas, pscial ao abastecimento d'água: ou à 
I mentos nun.stei.'lai~. mes,m~ a ru,ta I Deus... Ej6, Sr. Presidente, a dura rea!:da- remoção dos dejetos." 

de emissÕeS paulat. nas utels, q~le se . . de, que se chegou a ser percebida, per 
resgatem p().iLer.ormeDte em te:'m~s A P!Opo.sIto, da f,alta do suce3S0r quem de direito não foi cament.ada Na verdade, merece especial énfas~ 
de saúde, educaçto. produção ho:tCi.- de Ra~mundo de BrIto na Sacr.::l;auR e, scbretudo. contornada. o mneamento do ambiente, com v,s~ 
taçãO, transporte, energla, ete. eic., da saude da GuanaJJ,~m, quanrlo da . " ta agud-a. ao abastecimento d'áJ11a e 
dosando-M aust:;·-:a e :mperiorm-eare I homenagem que lhe pre!ltava a 80- No que r~lle:ta aos 1<1 mil térn'· i\.s instalações de esgotos, 
e afast3.nd.Q~·3..s dos Qlha:es co·liçl);~os ciewdade Bras!le:ra de ).\I.ed:cina c C1- cos de lalJoratór;~s, de que c.aj·ec~ Que o diga, me~mo confiden.!IúI~ 
àos inescrupulcsos da pátl'ia. rU.g:'3., no sabaO? _ ultlmo, . me1'2C;'õ!U atualmente, o PaIS, o tempo,. 19uaL- F-!ente. nOs ouvides mfnisteria.lS, o 

Pro.s~eguindo como €Gtá para ~er I des.taque fl:OS Ol~aos ~a. lmprellsa n::entt:, q,rá, se cs cursos se .. nan:.:c- que se tem. até agora, paslÕado, em 
zomo fica, apenas lamentarei "s pn",~ I ca~lOca a ~flrma.çao en.fatICa i.o S1'. rao, ma.I.e:3,v:lmente, .funclOnli'rldO relaçãO à minha terra natal r~{~e 
teros em su~ vivênc~a herdada, n::10 Jo.;o de BrIto Cunl1a de que o Inter- ou se. E'.;vaZISI';'t') por desmtel'êsse dos sE'ntido, a entidade própria _ o 
escondGnd~ este sent:mento de l!'le;- na:mneto dos enfermos, ncs hospitais ca~d'datos (la conhecerem que o com- SEEP, apcntando-lhe, entTe (ht")s, 
teza e decepç::'o, em alus§.o aes. No:.- daqu~la S~cret(ma, a.gora é feltu r.0r- balJdo :resourp Nacional não lhes DS- os casDs de pulverização de VCnJS d3 
temporâneos dada. à Ifiprevidl!nCla q~e .eles dlSSO necesS1t-3.~ e (\ t.al lêm &e.gurara confort:) e remuneração C011- re;ri:o destin<ldas a tão úteis e,m.pre .. 

T' !' deBOx:'entQc8.o para cem o seu gl'3.n- d·tE'lto, e não por favorlt:smo, defe!l- dignos . E'llc}"mentos. que mal permitiam Inl .. 

de país, de v natureza t:1-a daeb'-)~a e dendo, outros;sim, a administraçáo Cem? homem ,?bjetivo, ~a.is 'dlan- cia~, ou pro.:::seguir cu. af;nal" ('on
riquezas incalcu1án~is, que C:l,:.rem puramente técn;ca e revelandQ a \ tê, sabentou o Ilustre Mlll1Stro que cluí·lOS, como o do lon~inquo Inun~
já. exterio:i2ou, talvez em X3.SlttO amargura que vem sofrendo :a-::e à o plano dI:! tra0alho de sua. fJ<itl·j,l., cfp:o de Eirunepé, cUjG populaç!o in
máloga: "dó:-me de o ver as.s:!ll':. batall:a qUe sez.npr~ ~~stent:)U .:ontra no cOl'l:ente ano, e o .~boço das il- f~nLl é acrescida. anualmente, de 

Contudo, o atual 1\1inisL:'() da bi.u- o regIme do "pLStola{) . np.::s d.reL:"Izes das iltlvIdades es.:.en. cõrca de mil anjinhos, mas. a cú'-
de de sua pnrtz, espzra .cumpl':r um FOr onde ~ o 'leil-, ma.l.S a s::rem c::'2cutadas nOs dOlS trag~"to, se \'ê de.!:falcada, /"3[111 é:n 
prógrama minimo, pzlo m~nos, 3 r;m S:o dfsputadoSBs pV:ios sindl~t~.Q;"md UnP~ p:ox:mo3. c:110~, 64 e 65, at_cnde!n a anuçJmente de córca de oito~.1tO'i 
de que a &u.a passagem nao s"'ja G..f.-I '. oe b:ês requuntos: 1) elubOl'açao de nt'G- Q.ue a Saúde Pública devclve ao .c~·c~-
sinalada com deSdouradas ~ passos tes, em toda n it_ parte, s;lv~ ~ r~f;ts ~ gra.~as realment~ a?equados as nc- dor. 
clab"'dicantes. já que p. .situação t:- ~~.~a~~s ~bçoe~Bs n~s "'~;'; .... c e~ Ces5I.da..des e pcs::lbilldac:es do povo Continuando, escJ.:: . .rece o lúc:d'J t.
nancelra do país não lhe perm.te,· cc~tramS Pf'~<:'Ol~~ de i~fl"J'>nc·~e ú~a: brasl1eB'o: 2): est'abDI(eim~nto de uma tular" em sua oportuna. ent-'f~/ ... )1à, 
!lomo é. aliás, de seu feit~Q, Planejar,' s:onal no::; i;eo-ócios dos 'Êst~~J "'au escala de .p~'l?ridada pa~a os. proh:e~ que 
l)bras novas. da Rep 'bI' ,b • ~ S mas SanitaflQS; 3) f,nanclam~nto 

u IC~. •. adeouado e cportuno para os pro!7~a- _ parece fora de dúvida ql.1C a 
Em contrapartida. acentua, va.. De fato, e pratiCa· corrente :I p-rn- mo:'!,; de saúde. ~. princ'pal d,'ficuldade para permitJX 

mos é linamizar os ho,spitais exi.s.. penho no sentido de que' se li.cô!ha" um rendimento regUlar dos 61'gÂ~ llQ 
<tentes e dar aos 22 mil leitos io... de qualquer maneira, em um l!DS[J',- ~ara tal f~m, a f')rmulação da po- Mlmstério é a descontinuidade de 
ra. de funcionamento. po!" f.:..lta tal' pessoa, portadora de_mal que, por lítIc.a do Ministél':o. da Saúde MIá trabalho, porque durante vário,s me .. 
dos técnicos para iBSo exi~idos, sua ~atW'eza ou evoluçao, pode ,n·r apOIada no princlplO, de promll','er ses de ano, pelos menos os 'luatro 
08 técnicos de que êles cal'ecc;U, p,erfeltamente tratada em ambul"~ó- os program?...5 que a menor custo ):.)os- p:-imeil'os, faltam recureos para qnJ.l .. 
POis há Um deficit de 66 mil €n- 1'10, prejUdicando os que ne.cess:lJm. sam beneficiar o maior número ce quer atuação e, em muitos cas;)s, U 
fermeiras e 10 mil técnicos dG mesmo de internamento para k.o.u- pe.ssnas utilizando ao máximo as con- verbas orçamentárias .só são l~ljera .. 
laboratórios no País. Será êste Ç~() de seus casos, cirúrgicos uU clf- quiGtas. da .c~êncja e d.a.~ .tecno:o;~la, das nos últimos dias do mês de de .. 
() primeiro passo na obra que lllcOS. '. c0l1"l:0 . .u:v>et:c.das. de aç~o res:dual, zembro, As medidas postas em P!'~_ 
~ propomos a leval" a têrm'J; O que. se. o~ve, amLU~e, f! Q.lst.m- ant!blo~lC{!S, V"aCl,nan e !3illtema de tica pelo Govê:-no atu~1 através C:o 
Técnicos para o Bl'Usil! .t:ste sera t~ para lIlSistl:,-se na cr:açJ.O de ~~l'" abastec'mento d'agua e de e,sgotos de Ministér:o da Fazenda pcrém pode
o '16 Iogan" da nossa campanha, VIÇOS de assistência social 1105 hospi- fOl'm~ a fa.zoer baixar a elevada mor- rão S3.Dar essa dificuldade e, tt.'~te
que com~ará COm a criação, de tais gerais públiCOS e ajud'ar os ae taIida.de qu eainda se vel'ifioo no sentará. assim, uma condIção ~':"ne 
Uma autêntica escola de 81).ude Fundações ou Ordens preciriame'1te pa1s. princ.pa!menre o alarmante in .. qua non" para que se possa melho! ar 
Pública. de onde partirão OS em ação por falta de recursos. De dice de mC1rta11dade infant!l, poís o rendimento do trabalho do M~ni.:.
bandeirantes da noore cruz(lda qualquer maneira, a criatura huma- morrem hoje o!nda 5ílO cria·nçl.lS por tério d..:t saúde, Deve-ie menchnn 
de redenção sobretudo da lUtêr- UIl. desajustada. te~ que ser trBhi- dia no Bra.sil . Que o MInistério da Saúde vem mnn. 
ldndia. que vive ainda. bc-;e co· da e, nos casos indicados, socialm(m... Creio, sem- receio de errar, '11l8 é tendo ent:::ndimentos para· que lhe [(_ 
mo nos tempos do Padre Viei.:'a. te atendida, muito mnia a.ltü índice de marta~lda- jam encaminhados 5~'ó do Fun\io do 
"largada -- dos homens e· de / El' o dever do Estado. é O 1Jver de infant:l: E' inqUietante e 'J'ergo- Trigo, Os quais perm:tirão :nst3:,c' 
lDeus". O que temos hoje são também da. sociedade. a. qual, pelas h O· I sistemas de abastecimento crá ..... u'" E'm . P' !"I 'eo.' n 9~, flcia menta, prefe:-eM <lS ('6- ,.. Simples oursos da saudo u~ su.qts exp1$SuB.s e nom·cas e finfln- tatlSt:cas mrmcionar apenas o que cõrca de 50 cidades e complet.ar o 
blica. Para concretiza.ção de~.~a celras, corno acontece oro tantos paí- lhet cheg-':l ao conhrcimento.pelo..:; ca- préd;o da Escol·3, Nacional de "S:!tlde, 
medida, já entramos em :-:o!ltat.o I ses. deve engloba,:-se ou flxibir-8e em n~is idôneos. No que andam L{m, com a adoção de uma política r;rme 
com o Govêrn!il da Gual"'-'lb'.tra, cruzadas ou atos com objetivos de pois nada adiantaria exumar os n's- contra o cmprcgu:smo, da dt'sl).1.· .. ·J
de quem pretendmnos adqulr:l: flolidariedade no softimento ou êe tos das esquálidas. e inocentes cria.. cratizaçé.o. vi::;undo ao aperre:t:}oa\lJ~"'l
Um esqueleto existente em M~n- ampR1"-O na- miséria dos infortu.'lados tUl'as na vaJJta e inóspita h1nter:.1n- to d3. rot~na técn:co-administrathrt .:! 
gutnhcs, para imtalaçãa !lU da da. sorte. dia p::lra fidelIdade numériCJ. de re- da cl1mn'a..ção da conce..~Eão de rC'':'J.;4 

. nova. ESCola Nacional de Saúje \ Renasce a espr2.1nça, dê-sse modo, partição esp~cifica. se não houve in- :::CS às "instituições fasta.s:mas". 
PúJJlica. "da gente humUd~, que ainda vive terêsse dflS outra.s, jo-ualmEnte, ffpC- E!.s, realmente, o que precisa~1R !'1e~' 

r 'Há. pOUCCS ::'!-DOS, clamava-se, 8. ple- do ~mosa'·. Ao pas:;ado, deve, sem c'ficas no sentido humano de Eua dito com t-o~'o o de.::emba-:aço, CO;l1 
,o,o.s pUlmões, que o BranG nacessit:tva dÚVIda, a imobilização de 23 mil IE':- eobrevivência. alto falanb até, lUS Cap:t-ais e t'ffi 

I de 50 mil en1erIL2iraB para pôr -em i tcs, que lhe teriam sido muito útrÍG Quanto a algumas das caus':Js, ir.- todos m: municíp:c.s, como as '~a.!.Sl i 
"funcionament.o 0<; hospitais em ("un-· e lhe poupariam 11 v!cia dê elementos forme-BC o pre ·ado titular da S.::..Ú~ de f.U:lS mGl'ttnc-arües cnl matérit\ d.e 
',\l:usá13 ou con~luijcs, a16m dos dem3h\ ião precioooo entre seus familia.res. de. através dI) SESP. eôb:e o que ("~lá h~g':f'ne Dubllca C' cor::::làrJam~nt~ d.l 
! .1tAcnicop de mn:c-r categoria ôbVll.. Do nossoS. parte, sincer.Jmente, não ocorrendo, em particu:ar, na regifin P~'(,':icrvn.ç:lO cróânlca de 4Ua. laJ;)ol.o .. 
. mente indispenSáveis. nos dou.aromos levar na· onda rio oH- amazônica, envolvendo cruelmente os Sü gente. 
I . 
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'Mais adiante, o Min.f.stro R&imlln
<li> de Brito declara peremptQriam;n
~ que "em sua gestão não se fa':á 
:qo MinistérjQ da. Sa.úde politica com 
Oi vida e a saúde do povo bras\letro. 
I)isse ainda que estão sendo elabora~ 
<tos váríoo. anteprojetos, que serão 
qportunamente encamillhados ao Con~ 
grosso Nac:onal. Entre outros C.Itqll a 
Lei orgânica de AssiStência )JédiCQ
l,fospitalar, visando a disciplinar a 
4istrlbuição dos recurSos do Qovêrno 
Federal para SUa a.mpliação e apri
moramento das instituições de cari
dade, hosp:t:a!s e Santa Casas; a re
gulamentaçft.Q de flUlcionamento dos 
llanco.:s de sangue, viSando ao disci
pUnaménto da doação e comércio de 
tangue em todo o te:-rlt6rio nacÍ.)nal; 
ft. unificaçã.o da. fiscalização federal 

confia.nça. nos home.n.s públicos do 
Brasil, aos quais, então, assiSte COn
fidenciar nas orelhas dos incrédUlos 
empedernidos que 'Iaquêles que acre
ditam no impossível são os maiS feli
zes" e êstes sentem, COmo Lougfel~ 
low que tudo Chega para quem sabe 
reperar. 

Era,' Sr. Presidente, nO que tinha a 
d~er. (lIfuzto bem! Multo bem. Pal
mas). 

O SR, rRESIDENTE: 

(NOGUEIRA DA GAMA) - O 
Senhor 19 secretário irá proceder à 
leitura de requerunento de informa
ções do nobre Senad?r Dinarte Ma
riz. 

E' lido o seguinte 

$ôbre alimentos e produtos f>1!''lla.- Re . e t '14" d 1964 
têuticos,e a reforma administratIva quenm n O n 't, e 
elo Ministério da Slúde. Estão sendo 
também objeto de cuidadoso es~udo 
a ampliação e O diSCiPlinamento Co 
tempo integral e a. regulamentação 
minuciase.. da. concessão de "Rj,sco de 
Yida". 
. Razão lhe assiste para, a esta al
tura de sua vida 'pública, contmuar 
resistindo à intromissão indébita vU 
$uspeita da pOlítica' partidária cu 
pessca.l, talvez melhor expressando 
(Ia politicagem insana, com a vida e 
4t saúde do povo b:-asileiro. 

Requei.t'o, nos têrmos do Regimen
to Interno, sejam solicit.ada.s ao Mi
nistério da Viação e Obras Públicas 
as seguintes informações: 

a) quais e a quanto montam os 
recursos financell'os postDS à dispo
sição do Govêrno do Rio Grande do 
Norte, desde SI de janeiro de 1961 
até 31 de março de 1964, incluidos 
empréstimos, auxílios, convênios, acôr
dos, Delezação de verbas ou quaisquer 
outras quantia.s p03tas à disposiçã.o 
do referido Estado, por ê&se Min:s
tério a qualquer título; 

b) se êsses recur.:oos oJJ.edecerem a 
planos de aplicaç10 préviam-ente 
aprovados pe:o Govêrno Federal; e 

C) se houve prestação de contas 
relativa a êsses recU1"~OS, 

Justificação 

Certamente, nada lhe esconde:·a.tll 
quanto à postulação de auxíliOS. to
flretudo em têrmos de remêdios e 
ambulânc:as, de cujas caixe.s OU veí
culos, de modo cuidadoso, se e!1ear
regavam os próprios suplicantes, ;c1-
gos ou não-,- de fazer chegar à r.ente 
nec€S6itada ou à entida.de assi3ten
çial .carente, quase sempre petsoal
P1ente, no clãssico jeitão de oonJQ-
de. compreensão e altruísmo. A opinião públIca do Estado· do Rio 

Grande do NCl'te necessita tomar 00-
Quanto à huc:ativa de no.te-proja- nh~ci.Il1ento das verbas destinadas pe

tos relacicnados com os intnnCH.dOS los dlvers.o.s Ól'gâos federais àqu-cle 
assuntos de sua Pátria, não tluv~àa- Estado. Seu Govêl'llo não e.sclarece. 
Irá, Um minuto sequer, de que, .10 Po- como devia, o povo riograndense, ra .. 
,der Legislativo da. República, herão zão pela qual, utilizando as prerroga
Id::widament.o aprec1ados COm illte- tlvas parlament'.lres, encaminhamos G 
!rêsse c espírito públiCO em época e pres!;'nte requerimento de informa
hOl'l, ao apuro de não mais poste!'- ç6es. 
Igftr ~ ação saneadora e decisiya de I Sa.a das Sessões, em 3 de junho 
(6€U Ministério em prol da saúde P1Í- de 1964. - Dinarte Mariz. 
btca. O SR. PRESIDENTE: 

Finalmente. declara alvissR:'C'.! a,- , ' . 
~ente que serão ampliados ou ref1(l- O requerlmento ll~O 1n<!epende de 
vadns os convênios que o Ministéno apolamento e de dehberaçao do Ple
da. Su úde ma,n tém com o PISI a nál'lo. Será pUblicado e em seguida 
,Organização Mundal de SaÚde: a de3pachado pela Presidência. 
ruSAID. a FUndação Rockefe:ler e Está esgotado O período destinado 
!Com a "A1i~nç~ I?ara ~ Pl'ogre5.$o·'. ao EXpediente. 

COm referencla a "Ahança'" o.Ul111-
eia importante acôrdo assinadO. pe .. 
lo qlEll o Govêrno brasileiro ,)bte"e 
lum empréstimo - bem cntc!ld~do, 
'um empréstimo - de se:s tU11bõ~ e 
·quinhentos mil dólares para o pa~a
'mento de mercadorias e servlços nr;,s 
.E.st;ados Unidos, considerados tGíC!1-
cials à continuação da Campan!;w (te 
Er:adicação da Malária.., remat.~lJ1dO 
,a .sua oportuna entrevjsta com a no
,ticia de que o Ministério da 58'lUe, 
:em sua' gestão, ultimou o.s entc:ndi
mentos visando a. prosseguir Das 
obras do prédio destinado à EreJ~a 
de Enfennagem AlfredO Pinto, situ3w 
do na Praia Vermelha. 

Eis tudo o que transpirou das in ... 
tenções dinazn!.zadoras do atual MI
nistro da Saúde; em relação aos pro
blemas que desafiaram Q inteligência· 
e a capaCidade de seus anteceS30'N~, 

. cujo plano de ação revelado, se lhe 
(ôr dad() executa;t com p.resteza., aill ... 
de. chegará a tempo de evita.r a mal .. 

. dição das massas de.sajustadas 5ôbre 
os resp<)nsáveis pelos seus t.ormemos 
fLsiCOS e a desolação em seus po':Jrcs 

, lares. 

Com tal ânimo. que não se acre-, 
fecerá, contudo, estou certo, da par
te de um Ministro de Estado em ""uas 
veementes promessas quanto à rf'
cupe,:,ação sanitária nacional. reacen· 
de-se Q nosso entl.l.Siasmo e a no~a 

Goldwasser Santos 
José GUlomard 
Vivaldo Lima 
Des~l'é GuaranSO 
Zacharias de ASSUll1pção 
Cattete Pinheü'o 
sebastião Archer 
JoaqUlm Parente 
Sigefredo Pacheco 
Dix-Huit Rosado 
Barros carvalho-
Albino Sí~va 
Raul Giuberti 
Vasooncelos Tôrres 
G>lber!.o Mru'inho 
Lino de Mattos 
FUinto MUller 
M.elo Braga 
rineu Bornhausen 
Antônio Carloo 
O SR, PRESIDENTE: 

Estão pre.sent... 51 
dores. 

Vai-se passar à 
ORDEM DO 

Senhores Sena-

Discussão, em. tum"J' .único 
8preciaçã.o 'pTeJminar da consti
tuciõnaliddae D03 tênnos do ar ... 
tigo 265-.'\ do Regimento Inter
no), do Ero,ieto de Lei da Câmara 
nl,l 1. de 1963 (n'il 2.2QO-B, de 1956, 
na Casa de origem), que estabe .. 

Ieee dotações orçam~ntárias des
tinada,. a manter a desenvolver 
serviços assistenciais da Associação 
da Juventude do Rio de Janeiro, 
tendo pareceres sob n~ '222 de 
1S84j da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela aprovação (19 pro .. 
nuncia.mento) ; 223, de 1964, da 
COmis,s3.o de Educação e Cultura. 
propondo .seja ouvida a Comissão 
de Constituição e Justiça; e 224# 
de 1964. da COIhisão de Const:
tuição e Justiça, pela. arquiva
mento, pOl' inconstitucionalidade. 

Em di.sc'l.1.5'são o Projeto q:Ianto à 
prehmmar de inc(Jnstn:uciona~idade. 

Se nenhwn dos Srs. Senad'Ores. pe
dir a palavra para discuH-IO, dá-la
-ei pol' enoerrada. (Pausa,) 

Está· encerrada. 

Em voooção a preliminar. 
OS $ts. Senadol'es que aprovam o 

parecer da Comissão de Constitulção 
e .Justiça, queiram permanecer se!Il
tados. (Pausa.) 

Aprovado o parecer. O pl'ojeto será 
arquivado. 

E' o segUinte o proje~o que -vai 
ao Arquivo: 

PROJETO DE LEt DA CA~!ARA 
N' 1, DE 1963 

('NQ 2.2{)Q-A, de 1956, na Câmar,::, dos 
Deputaàcs) 

Estahelece dotação orçamentá
ria. destinada a manter e desen
volvéX seJ:'viço.s a.s.stS'tenciais à.l 
Associação da Juventude do ajo 
de Janeiro (ASJR). 

O . Congresso NG,cionaI decre"ttl: 

Art. 19 O orçamen'to Geral da Re
pública consignará, anualmente, no 
Anexo do Ministério da Educação e 
Cultura, a importànci.a. de Cr$ .... 
5.QOO.000.00 (cinco milhões de cru
zeiros) para manutenção e exp8:n~ 
são dos serVIços ..!a AE.sOcif..'.:,çáo da 
Juventude do aio de Janeiro (ASJR). 

Art. 29 ES~a lei entrará em VigOr 
na. data de sua publicacão, revogadas 
313. dIsposições em cOntrário. 

DiscussãO, em primeiro turno, 
do PrOjeto de. Lei do Senado nú
mero 18. de 1951, de autoria dD 
Sr. Senador Guido Jifondin. qu-e 
dispõe sóbrc a nacionaltdade de 
menOr estrangeiro residente no 
pafs~ filho de pais estrangeiros 
naturalizadfJS brasileirOS e aqui 
domicilia.dos, tendo parecer Fa
VOrável, sob nl) 146, de 19-64, da 
Comissão de COnstituiçáo e Jus
tiça. 

O SR. PREStnENTE: 

(Nogueira da GJma) - Em dis
cussão o projeto. (Pausa.) 

Não ha~e'lldo quem quei·ra fazer 
uso da. palavra) encerro a diSCUSSãO. 

Em ""\ação. 
Os Senhores sena.dores que apro

vam o projeto, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aproYado. O projeto voltará 
à Ordem do Düt oportuna.D1ente, para 
o segundo turno regim-e-ntal. 

E' O seguinte o projeto apro
vado em primeiro turno. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 18, DE 1961 

Dispõe sóbte (l nacionalidade 
de menor estrangeiro reSidente no 
pais... filhOS de pais estrangeiros 
naturalizados brQ.8fleirOs e aquí 
domiciliados. 

Art. 19 O mf'!l<>.f E'strangeiro resi
dente no paLs, filhc ,de pais Estran N 

geil'Os naturalizados orMile'i1'oa e aqui 
domicilia.dos é cons!cterado brasileü'o 
para. todos 'os efeitOS, e, atingida 3 
maiorid';-de, deverá, para co.nservar a 

hac~aUda.de ')rasilelra optar per ~la, 
<ientro ~"'J. qu~.tro fWJ.OS. J 

..z:;·;.wuss,,"o~ em primeiro turno, 
do Projet? de Lei do Senado flu" 
mero 41, de 1953, ãe aut.::ria do 
Sr. SenadOr Vasconcelos Tor'res, 
que assegura ao empregado opa. .. 
gamento de salarios após a re$c;'_ 
são do cOntrato de trabalho e até 
a efetiva liberação e reguiarlza .. 
ção dos documentos necessárids à 
nOva cOntratação, tendo parace ... 
-res. sob ns. 196 e 197, de 1964. !la$ 
Comissões de COllstitwcão e Jus .. 
titut'tdo e Justiça. pe:â constí:u .. 
ciOnalidwde; e de Leg;sUl.ç:ão :$0-
ctal, pela rejeição. 

Em discussão o projeto. (Pausa~) 

Não ha.v-€udo quem queira fazer uso 
da -palavra, encerro e. àiscus.sã:J. 

Em votação o projeto, que t2m pa .. 
recer' da. ComiEsã.o de J.,.:.gtslaçã.J ;So .. 
elal pela rejelção. 

Os Se'l1hOl'e-.s Senadores qu~ o ap:·o .. 
vam, queiram permanecer sent.aPo. 
(pausa,) 
Est~ reJeHacío. O projeto será .ar .. 

quivado. 
E' o seguinte o projeto rejeiWdo, 

que vai ao Arquiv-o: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 41, DE 1963 

Assegura ao empregado o paga ... 
mento de salários apôs a rescisão. 
do COntrato de trabalho e até a 
eletiva liberação e regulari;;;ação 
dos documentos neceSSáriOS à nO
V(l. contratação. 

(Do Sr. Vasconcelos Tônes) 

O Ccngresso NaCional decreta: 

Art. 19 Ocorrendo re~cl.são do con .. 
trato de trabalho, sem que para tanto 
te.lllla o empregado dajo justo ll).oti .. 
vo, ser .. lhe~á aJ5segurado, pelo empre
g.;dor, o pagamento de salários até a. 
efetiva liberação e regularização, dos 
documenV":s imprescindíveis à ,con ... 
tratação de SCU3 serviços em ouLra. 
emprêsa. 

Art. 21? Esta Lei entrar! em v1~or' 
na data de sua publicaçâo. revoga. .. 
das. as dispos!çõe.s em contl'árlo~ 

O SR. PRESIDENTE: 
(Nogue,ira da. Gama) _ Foi lid() 

no eJ...-pediente de hoje o projet{j de 
Decreto Legislativo n9 il de 1964 que, 
nos têrm-os do Regimento Interno. tem 
s.s.segurada urgência automática para 
tramitação ao final da Ordem do Dia 
de hoje. 

Assim submeto à discuSSão, em tur .. 
no único, o Frojem de Decreto Le ... 
glslat1Va n Q 21, de 1964 ,nl? 132-A. de 
1964) que autoriza o VLce-Pl'esidente 
da RepÚblica a se a\lSentar do Pais. 
Em regime de urgência UQS têrmos 
do art. 326, nO 5 b. do Regimento 
Int-erno, dependendo de prQnuJ;lcia ... 
menta da, Comissão de Constituição 
e Jmtlça. 

Solicito o parecer oul. d..'\ Comis
são de constituição e Justiça. 

O nobre Senador Wilson O<:lnçal. 
ves. Relator designado para a maté .. 
ria, está em trabalho de Comissão e 
já. fot oonvídat'lo a. oompa!'ecer à. ses. 
são, o que farã. dentro de poucos mi
nutos. 

A fim de aguardarmO!l a v.iIK\a. de 
S. Exll., vou suspender a sessão por 
einco m 1nutoo. solicitando aos j Se· 
nhores Senadores perma.t1€Çam ,no re_ 
cinta, porque o projeto, conforme fol 
anunciado, se encontra enf tramita.. 
ção especial, de urgência urg~ntís .. 
sima. f 

Está suspensa a sessão por 'Cinco 
minutos. ~ 

(A sessão é suspensa âs 16 ho .. 
ras e 35 minutos e reaberta as 16 
horas e 40 minutos). 
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o SR. PRESIDENTE: ! 
(Nollucira da Gama) - E"itá rea4 

be~·ta a sessão. 

'Fo' o segui,nt,e o ~r()tetD apro, I ATA 
'.-"d.do, que val a C01l11SSaO de Re~ 
dação. 

DA 61 ~ SESSÃO, EM 3 
JUNHO DE 1964 

DE lPre.sidente da. República a Bw;en-
I tar-se_ do País. 

EoJicito o parecer do nobJ'c SeIU~ 
dor Wilson Gonçalves sóbrc o proje-. 
to de Decreto Legt"lativQ n'" 21 Que 
tra I ri do ped:do de licença do F ~"H10!' 
Vlcp Presidente da República p~l.!'a se 

'Ruspntnr do Pais. 
Tem a palavra o notre Senador, 

'Relnl-or da matéria na Oomissão de 
:Consttiuição e Justiça 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'l 21. DE 1964 

Autoriza o Vice-Presidente da 
República a ausentar-se do País" 

o OOngrcMo l-Tacional decreta: 

Art. 1Q Fica aut.oriz.ado a ausentar
se do País para dar assistência a um 
filho que se f,r.} enfêrmo, pelo pra
l·o de 30 (trinta) dias, o . lce-Presi
d~nte da. Repúbl~_t. Df. J _sé MaTia 

O SR. \HLSO:\' GO)JÇA!XE3: Alkmim. 

I f Para emitir pareccn Senhor I Art. 2° ~~te decreto lf'gislativo en-
;PI e..~1dl;'nte. 8rs. Senadores, o prOle.! tr8.rá .em vigor na d~.la de Slllt PU-\ 
~o que me é dado relatar. ne.~te !ns. bhcaçao. 
tnnte, vem da C;' , ra Federal e t<>m I O SR. PRESIDE.NTE; 
Jlor objetivo autOl'lzar S Exa " Se. . 
:Oho!' Vice .. Presidente da Re~·J.oJic:l, Convoco. os Srs. s.!r:n~ore.s. pa~a 
Pr . .Tosé Mnria 1\lkm:n. a se ZUl'>('ll. Uffi'JU sessao cxtraordlnanfl hOJe, as 
h,r do Pais, por trintn (:12':'. a fim de 21 .... 0 horas. . 
RiSSis(l'r a um filho que se ficha en.! N:l.da mais havendo que tratar vou 
fêrmo 110 estrangeiro. A matéria está- encerrar a present1:! ses' ão. deslgnal.
expt'e~a~nEnte p:-cvista D{ :Jyt. 35 da, do para ~ próxim fi seguinte: 
P°i.1stltUlçao l"ederul, qt1e d,z: : . I ORDEM DO DIA 

"O Presidente e c Vü!e t're~j'l PROJETO DE LEI DO SENADO 
dente não poderJo 9tl':':entar .. f:~ do N9 159, DE 19B3 
paIS sem permts_ão do con'{reR. 1 

50 Nacional, sob pena de PC! d-J I 
do cargo". L 

Discussão, em segundo turno, do, 
Projeto de Lei do Senado n° 159, de 
1963. de autoria do Senhol' Senador 

" A sol:citaç50 do Sr. Vjce.Prek~,den. ~oão Agr;pino •. que altera o ~1't. 89 

te d:t República tem. assim, a fina. I O,?- Lei n 3.8, ". de 26 de ~g~.t? ~: 
!idade de cumpdr -preceito con.<,ütu. ~v50 (Lei OrgânIca da, pl,ev •.. Del 
tion~l qual seja o qUE' submete à .... o~ial). aprovMio em pnme.ro turno 
~OnS!d'er::;cão do CGn6r~R-So a :l-!lsên. I em ,26 de maio, tendo: Pareceres F'~-
, d V' p' ·d· t ti t, •. ('. \ voraveIs Sob ru. 177 e 178, de 1964, ç . ..,a. o lce- leSl en e c _Ll 0.\0 das. Comissões: de ConstituiçãO e 

~,.Clonal. . Justiça. e 'Je Legislação Socia!( com 
. Tendo em v!sta a orií.>ntação sem· voto em separado'. do f:. Senr:dor 

t?re seguida desta Casa e; ac'ma dll'>. AWio Fontana). 
to, o m?tivo. embora particular mas PROJ1!ITO DE LEI DO SENADO 
(te senhd~ profund~~nte humano, N9 76 DE 1963 

$
ue se radIca nos proprlos deveres do ' 
0.1 para com os filh:;s, não há. dú. Diseusão, em primesiro turn-O, do 
idõl, de que nosso pronullciame.nto é J?rojo"to de Lei do senado n9 76, de 

1}0 sentido de que esta Casa c<.mceda 1963, de autoria. do Senador Ermírio 
~ Ilcença .:olícitada. de Morais, que dá nova redação a 

dispcsitivos do Código de Proprleda"_ 
, Aproveito, no entanto, a oportun1'

1 

de Industrial (Decreto·lel n" 7 .903, 
4-nde para sugerir, se regimental, mo- d~ 17 de agõsto de 1945), tendo: Pa
(t:f!~aç'ão na redaç5.'J do art. 1°, que recej.'es fob os n9s 169 - 170 - 1'71 
t\~~arla fi ser a seguinte: e 172, de 19:64. 19 pronunciamento: 
, da Comissão de Constituição e Jus-

"Art. 1°. E' o Vice_Presidente tiça, favorável; da Comissão de Eco
da Rrpú1:llic-" Sr. José Maria AI· llomia. no E::ltldo de ser ouvido o 
kmin. 21Iíorizado a. ausentar-se Ministério da. Indústria e do comér
do Pais, pêlo prazo dE' 30 (trintJJ.) cto. - 29 pronunci'J.J,nento: da. Co· 
dias. a fim de da}" assistência a mic-ão de Economia, favorâvel nos 
um nUlO enfêrmo". têrmo.<; do substitutivo que oferece: 

da Comissão de Constituição· e Jus· 
Com esta sugestão a que de."ejo dar tiça, fav-orável aO substitutivo. 

~~rma de emenda, ofereçv, em nome ESCOLHA DE CHEFE DE MISSAO 
::IP, Comissão de Comtituição e ,lus.' DIPLOMATIOA (MkRROOOS) 
tlç:.l, parecer fttvorável à propos:ção. 

'O SR. PRESiDENTE: 
Discussão, em turno único, do pa· 

recer da Com1.ssão de Relações EXte· 
dores sõbre a Mensagem n" 53. de 

. Em discu~são o projete sô!)rp o qual 1964. ~la. qual o Sr. Presidente da 
st. manifestou favorú ... el o nobre Sc_ República subr~lete ao Senado a es
~c..orN l'ela"or ~a ComissüJ de Com. colha do Diplomata Silvio Ribeiro de 
t~tllJçaO e Justlça. Carvalho para a função de Embaixa

I Conforme o plenário teve O{)3.!"i~o I dor EXtraordinário e Plenipotenciário 
dI) ouvir, o nobre relator, 8r. S.ena·~ do Brasil junto ao G<Jvêrno do Reino 
tipr Wil.:iün GCll\,alves ap;·c.sentou Unido de Marroco.s. 
uma sugest~o. M:lS, S. ~Exa, decidiu! me OLHA DE CHEFE DE MISSAO 
neo concrehz?r a sugestao em~ emt'n. DlllLO~\IATIOA (REPúBLICA DO 
dt!.. De manelrll que a d!scu.c;sao ver- MALI) 
ll!lrA, apenas, sôbrc o projeto. 

:Em discussão o P!'iljeto, 
Ditcusão, em turno único, do Pa

recer da comisSão de Relações Exte
riores sôhre a. Men...~getn nl? 65~64 

19 de orIgem 102--64), pela qual o 
Sr. Presidente da. Repúbliea submê~ 

~~ Sessão Legislativa 
1a 5~ Legislatura 

Extraordinária 
PRESlDtNCIA DO SR. MOUR.~ 

ANDJ~ADE 

As 21 horas e 30 minu tos acham-
Se presentes o.s Srs. Senadores: 

Go:dwasser' Santos. 
José Guiomard • 
Vivaldo Lima. 
Edr.:ll undo Levy. 
Deüré Guarally. 
catteLe Pinheiro. 
Mourfl pa;hn. 
Eugênlo BarrOS. 
Seba~t .. :.w Archer. 
Joaqulll1 parente. 
JCt.ié Câ.ndido 
8igefredo Pacheco. 
Menezes Pimentel. 
Wil.wn G:>nçalvcl). 
DL<-HUit RC,!-(ldo. 
Dinartc Mariz. 
Walfredo Gurgel. 
Salvi:ano Leite. 
Argemiro de Figul.'frwu. 
Barros Carvalho. 
El'mirio de .. \!QraCS 
Júlio Leite. 
Leite Neto. 
Aloysio de carvalho. 
Josnphat Marinho. 
Jeferson de Aguiar. 
Eurico Rezende. 
Raul Giubert1. 
Aarão Steinbruch, 
AuréUo . Vian!1~t. 
Gilberto 1-·Iarlnho. 
Brnedwto Va:ladare:1 
Nogueira da Goma.. 
Mama. Andrade. 
Pedro Ludovico. 
FUinto Müller. 
Bezerra Neto. 
AdolphO Franca. 
Melo Braga. 
Irineu Bornhe tk.en. 
Antónto Carlos. 
Atílb :f-cntana. 
Daniel Krleger. 
:\'h-m de Sá - (~4). 

O SR. PRESIDE~TE: 

C\JOUl'B. Andrade) _ A lh.ta de pre
sença aCU'31l- o comparecimento de 44 
Srs. Senlldores. HB.vendo núme-ro le
ga!, decla-ro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2/~ Secretário procede tl. 
leitura da ata da sessão anterior, 
que é aprovada sem. debates. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura. Andrade) - Acha~~e sõ
bre a mNa a Redação Final do Pro~ 
jeto de Decreto-Legislativo n9 21. de 
1964, que autoriza o Sr. V1ce~Presi
dente da Repúblka a ausentar-se do 
País. 

Trata-se de mntérla aprovada em 
regime de urgência. Nos têrm05 re
gimentaiS. a Redação Flnal indepen
de de publicação para ser submet:da 
à deliberação do Plenãrio. sera, pois, 
discutida e votada imediatamente. 

O Sr. I!> secretário irá proceder à 
leitma da. Redação Final. 

:Nenhum dos Srs. SenadO!f'l dese
jfCndo fazer uso da palavra, ,ou en_ 
Cflrrar a discussão. (Pausa) 

:Estti encerrada. 
te ao senado a escolha do D!plo
m.ata. Fred-erteo Chermont Lisboa .... 

I para a função de Embaixador E:xtra· 

E' UM e aprovada a seguinte 

Parecer n' 274, de 1964 
Redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo nQ 21. de 1964 
(nO 132-A, na Céimara>. ordinário e plenipotenciário do. B~a. 

lOs 81'S. Senadores que o p,provam srl jU!l~o ao Govêrno da Republlca 
q\l.eiram permanecer Sf!ntad02. (Pau.' :lo Mali. 
8a). I Está encerrada. a setGão. 

:Em votação o projeto. 

~Está aprovadO. O projeto irá AI 
CO~liBsão de Redação. 

(L61xmta-S8 a sesSüo âs 16 ho
ras f'. 45 mt1lutos\. 

Relator: 8r. Walfredo Gurgel. 
A Comissão apresenta a- redação 

final do Projeto de Decreto Legisla
tivo nl) 21. de 1964 (nQ 132,A, de 1964. 
na Cünmra), que autoriza o Vice~ 

Sala das Sessões, em 3 de junho do 
1964. - D:X-Huit Rosado, Presidént.o 
- Waljredo Gurgel, Relator _ An .. 
tônio Carros. 

ANE..."{O AO PARECER 1\9 274.. 
DE 1964 

Paço sal.)er que o Congresso N;ic:o~ 
nal fiprO'\-'ou, nos têrmos do art. 6ô, 
nl] VII. da Constituição Federal e eu. 
Presidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISL.\TlVo 
N' ., ....... DE 196. 

Au(Ortl;a o Vice-Prcs-idcn!c.de 
República a auSp.ntar-se do PaiJ. 

O Congresso Nac}onal decreta: 

Art. lq 'É o Vice-presidente ru. 
República, Sr. José Maria Alkmim,. 
autorizado a ausentar~se do País, pelo 
prazo de 3D -<trinta) dias, a fim d3 
dar B.ssist(!ncia a um filho enfêrmb. 

Art. 2q tste Decreto Legislativo 
entrará em vig·or na data de sua 
publicO::l.ção. revogadas as disposH;:õea 
em contrário .. ' 

O SR. rRE.SJDE~TE: 

U\.loura Andrade) - O Projeto va. 
à p':--01llulgação. 

SJbrc a Mesa comunica~ão. q:la 
será lida pelo Sr. 19 secretário. 

É lida a seguinte 

CO~IUNICAÇA( 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de çOffi<lnicn;r a. 
Vossa Excelência que, tendo· dellbe~ 
t'ado desistir do restante da licença. 
em cujo gôzo me achava, reMSUmO 
hoje o exercício do meu mandatc). 

Sala das Sessões, em 3 de junhO 
de 1964. - Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE: 

Acha-se inscrito o Senhor senadl.1t" 
Juscelino Kubitschek. Sua Exc~lência. 
ocupará ft hora do Expediente. a Um. 
de falar em explicaç~o pessoal. 

Assim sendo, nos têrmos do Ra-gi~ 
menta Interno, SU{, Excclênc~~l nãQ 
poderá Sel' aparteado. 

Tem a palavra. o Senhor S.!nador 
Juscelino Kubitschek. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHE'! 

(para explicação pessoal) (Lê O ~r:_ 
(Juinte discursO). Sr, Pre,:,iden.e, BL .... 
nhOTe::. Senz-,dores, !li). pre-vt5ão de ~u-e 
se continne a cassação dÜ3 m~us tli_ 
reitos políticos, que implicaria ,nl
cassaçãO do m~u drreloo de CldsCt<w 
(ser candidato- dt> Partido Socl.al b>o 
mocrático ao ftt.lUl'O pleitCJ presiden .. 
cial) e de rêpre~·ent. nte do povo do 
Goiás, julgo de meu dever dirigir, 
dEsta tribuna. algumas -palavras' ~ 
Ne.çào brasileira. Façc-o agora. para 
que, se o ato de violência vier a cÓn .. 
sUfi,';r-se, nao me veja eU prl'vado <lo 
dever de denunciar o atentado que 
na minha pessoa vão sofrer as 1ns:ti
tuições livr~. Nêo m.e é licito per~ 

der uma oportunida.de que não me 
pertence, mas pertence a tudo o que 
l'epr~ento nesta hera.. 

Julgo, sem jactância. ser êS-te Um 
dcr.5 mais a1-tos m~mEnto.s de minhl
vida. publiol. Comparo-o ao ln,.<;tllute 
em que recebi a faixa presidencil\.l. 
depois de uma luta sem tréguas con~ 
tra fôrças de tôda a ordem, ine1u.$.i
ve as da calúnia., que em vã.a tenta ... 
ram deter a vOnt~~ de do PC\'o brMt~ 
.!leiro, Naquel-a ocasião assumi, pe
rante a minha própria c-onsc'ência. a. 
determinação de não me delxar gu!o.r 
por l'eEsentimentos ou por mágo:ls. 
por mais jus.tas que fôssemo Perante 
Deus, peI'lJute o povo, diante d-esta Q 

casa po.s.~() afinnar que. presidcn'[,t' 
da República, durante cinco anos zC· 



· ""---

lei pela paz 00 Brasi1, não autori
.anão, náo .permitindO, não pactuan· 
do cotn qualquer atentado à. liberda. 
de de quem quer que fó.-<:se e ·agindo 
icmpre com dignidade .a·dministrau~ 
va.. Neste moment.o, sinto uma per~ 
feita. cOrJ'elaç-ão entre a minha ação 
-presidencial e a iníquo. perseguição 
que m.e (stão movendo. :s que ames .. 
ma OOW;(L continua Viva. a mesma 
causa da defesa das instituições 11 .. 
vres pela qual lutei. :e: essa. causa que 
Jl1e t.ransfonna agora em vítima pre~ 
'!eridp. da o llt'..a liberLicida que tenta 
marcar e manchar uma reYOl"ução 
!e'ita. para sahal'-nos da. tirania co~ 
,]J1unista. Sou aind.a O mesIDQ cido .. 
dão: on.em detentor do gm'érno, che .. 
1e consU\ueic\.).:l das Fôrças Arma .. 
dD..<;. aquêle que amparou e promo .. 
v~u os seus mals ferrenhOS adver.sâ~ 
riao;: 110je, um hOIllem desarmado, 

,sem possibiliàade~ d,e reação material, 
mtl.s dL~pOSt.o a reaglr com a energ1a, 
e. determinação, o. coragem elos que 
cOmbatem para cair de pé. 

Não tenho de que me defender. 
peja própría m::câníca do Ato lnstl .. 
tuci,-nal aos fulminados -não é dado 
ace~fO à.S peçnt: acu!;'lltórias. Voltrun~ 
s::", as.~~im, os revolucionários do B1'a~ 
sil, contra as mais sagradas conqujs~ 
tas do Di:rCiL'J, Não sei exatamente 
do que me acusam; só recolhi bOUtos 
e murmúrios de velhas histórias lo\ 
d-e-s!eit" s e- df'~moraliUl-das por con~ 
tesul.l;ÕCS ínetol'quívels, 

J{~ a Nação vive sob os Efeitos do 
terror. E aq\li expre.sso a mInha S0~ 
lidarleà,ade na> que est~a SofrendO 
proce~ ... ,cs de lnqull'içuO qu.e lembr~l1n 
os m~ment03 mai.9 dx.amátlcOs por 
que pasfOu a humanida<l.e. 

Se me forem retirado.s os direitll:l 
polilH:OS, ccrno se anUnCIa em tôW) 
a parte, não me int:midarei, não dei~ 
:xarei de lutar. Do ponto de vista de 
mínlm bJcgratta, só úeref da que lTle 
<;rgulhar dêsse ato. Lamento apenas 
que fi. Nação, ":::Lra\'é.5 do partido que 
recentemente me indicou para as 
eleições de 65. sofra eSE'B vl1 afronta. 
Ma.<; e:::sa me..'-ma afronta terá. rEpa" 

, ração cert'l p~l(!.5 urnas, (lO primeiro 
ensejo, rem Qualquer ouuo nOme pes~ 
6edi.sta. 

Por que, então, Sr. Presidente, (> c 
(Jazo de p,:rg'Ullc.ar-me. se me deveria 
envaidecer de tão gl'~n~e privilégiO 
- o de ser o alvo prInCIpal da lut.3 
antid~ffiÚ'crátÍ(:a _ por que me in\'a~ 
de neste inst,: nte uma triSt€Z<l das 
mais terríveis por que já passei em 
tôda. a minha acidentada Vida pú .. 
bIfca'} Essa. trist-€za nR.'ice, sem dúvi~ 
da. de que, se p.Or um lado me ofe~ 
recem uma oportuniClade de glóri6, 
por Cutro lado ferem o nOSso f\;is, 
ltumilhandQ lla minha pru--soa a nO$· 
S3. Civilização, degradandO~nos no 
conceito das demais nações livres c 
fazendo da RevoluçãO algO que me~ 
recE'rá () repúdio de tOdos C.s d~mo~ 
eretas do nnmd'o. 

É Com êsse terrível sentlmento de 
pesar que esper·o e. consumação dn 
iniquid1'lde que anunciam para bl'e'\'e, 
Meu vq,o, aqui, já serviu para. eleger 
o atual presidente da República, em 
cujo €'".'lpirlto democrático confiei: mM 
meu SRNlficio, exigido pelo ódio e 
pela i:r,comp-:eensão, servirú pe.ra. ajuo' 
do.1l' nu.'T1a, nova luta em favor da paz 
e da dhPlidade do povo brasileiro. 
Mai.'i urna vez tenho nas mãos a 
bandeira dn. d'f'mocracia que me ofe~ 
recC'lI1, neste mement.() em que, com 
ou SeUl direi tos polIti.ccs, pros.''i-egutre1 
na. lula Em favor do Brasil. Sei quI:' 
nesta terra bl'asileil'll. as tiranias não 
duram; que SOmos uma Nação huma· 
na penetrada pelo espirito de justiça, 
Homem do povo, l-ev'sdo ao pOder 
semp!'e pela. ycntade do povo, adlan .. 
to·me apen,~ s ao sotrlmento que o 
pOro vai enfrentar nestas hOras de 
trevas Que já estão caindo sôl)re nós. 
M'a·s delas sairemos para. a ressurrei~ 
ção de úm nÓ"<l dia, <lia em que se 
r,estabelecerão a JUStiça e o respeito 
~. pesoo'l hllmo.na. 
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o a.to das fÔl'Ças Urânicas, que 
ameaçam apossa,-l'~se da Revolução, de 
banjl'~me da v:da pública terá conSe
quêncio.s que dificllmente pOderão ser 
previstu.s. Sabe Deus que não as de .. 
sejo, JXlis não me fêI; o CriadOr pàa 
d~ejar o mal a quem quer que seja, 
e muito menos· a meu Pais, como não 
me féz para deS'liIutr, e sim para 
COn&1Tuir. Mas querendo-o eu, Ou nãO, 
8 semente 4J. inju.stiÇ6, do arbj"UlO, 
da maldade, da crueldade, da viola. 
ção da p~!'oa humana, de desrespel-
10, medrará, crescerá, dará frut,es, e 
depois, como tEm acontecido invarià· 
mente, o' castigo chega,rá, lev~nà.O 
tudo óe vencida. lnfelizmente não se
rão apenes o,') maus semeadores que 
recolhErão as tempestades negativas, 
mas também êste pObre povo, vitima 
dos erl'Q6 de seus ·dirigenles. 

REpitO, o gOlpe que na minha pes· 
soa de ex-Chefe de Estado quu,em 
de.s!ecn,J.,f atingirá a vida democrâ,. 
tica, a vontade livre do povo, Não 
me escão ferindo pesso..:nmcnt-e, mas 
a t~}àos 00 qug .se julgam nO direito 
de escolher a quem desejam e.:>colher 
p'i\t:a, ptesidir o seu destino. esse ato 
ê um ato de llSurpação, e não um ato 
de puniçuo, será um ato de traição 
às pl'OlUeSHls d'l Rn'olução que o!e~ 
recia Umn cportunidade a tOdos o.s 
brasilelfoS de colaborarem na obra 
COmUm de reconstruçãO do pafg. 1I.,.Iut_ 
to mais do que a mim ca.ssam os w
ttltcs pc~ítico do Brasil, 

Dirija-me. agora, de m,~neirQ par. 
ticiunr, aos pajs~s estrangeiros, aos 
meu_" nmig.:s do exterior, à opwlão 
púbJ,oa illtErna.r;:onal para d:zer-lh'es 
que não jUlgUEm o meu país pOr êste 
ato illspirado no ódiO_ Quero pedir. 
lhes qUe confiem não apenQs nu C8-
p:lCid~de de recupnação do BrasD n() 
plano econômico, mns também nru, 
grandes l't!servw, morais <lO' nQ-:;,SO 
Pais. Não nOO juJgu~m po\, este ato, 
de deplorável fraque7,a pollt!ca., de 
uml parte dcs cldacHi,Os armados para 

,a. d'efesa nacion.al e qu~ s.e volt:.m 
contra seus hOmens pÚbl1co:;, ofere_ 
cendo Um tão injusto quanto bárbarv 
retrato do Bra.sil aos oIJservador€'!õ di) 
mU:1óo extt-riol'. Não somos. nós, b-ra· 
sileil'cs. êsses deca.pitac:Cre~, á-vido.:; oç 
ffiE.rgulhal'em nas vidas dheias, no 
que elas têm de mais in,,~oZâvel para. 
oferecer f~ degradação pÚj)l:c~ os .::em 
homens de €stado. os que lutaram pel!" 
ew;randecimen:o do SEu PJis, EstR
mo',; ~?Enas 13.tl'avessandn uma hOra 
difícil. Mas êste é um PaIS democrá
Uco que repele os extremismos de 
quaiquer mlt1.1l'€.za. Não nOs julgUe'-m 
IJ:penas per um ato, é o que peço< a 
todo3 cs que ll~ cOntemplam de fora, 
ne.ste momento em Que me eleram 
UllS pOucos ncima de mIm mesmo 
pEla d:Scriminação do ódio t) pelu ce· 
guelra criminosa. 

'Diante dQ pOV() brasileiro quero de. 
clara.r que me reinvisto de novo.s e 
excepctcnais poderes neste memento 
pOlra a grande célffimhad·a da liber. 
dade e do enlrondecimentQ U<3.ci()nal 
(Muito bem! Muito bem.! palmas 
prolO1l!Jfldas. O oratíOr ê vivam,ente 
cltmprimen:ado.) 

Comparecem mil 18 os $rs. t,.;ea:l-
fJ res: 

João Âgrip:no 
Pessoa d.e Queircrn 
B/liguel Couto 
Vasconcelos TQ:,rc& 
Padre cnlazans 
Jttscelino Kubitschek 
Nelson Maculan 

O se. PRESIDE,STE. 

E.'itâ esgotada a hora do €x~c"i
ente. 

paooa-se à. 

ORDEU DO DIA 

Discussão, em segundo turno. 
da Projeto de Lei do Senado dú
me1·o 159, de 1963, ele autOria do 
sr. SenadOr João Agripino, que 

altera.. o art. 89 dJt Lei nq 3 80'1. 
de 26 de agruto de 19üO (Lei Or
gâniCa da previdência SocialQ, 
aprovado em primeiro turno em 
26 de maia, tendo 

pareceres favoráveis sob mime
ros 177 e 178 de 1964, das Co .. 
missões: 
- de Constituição e Justlça ~ 

- de Legislação SOcial (com 
voto em separado do Sr. SenaàOT 
Attflio Fontana), 

Em discussãO o Projeto, (pausa) 

Nenhum dos 81'8. senadores df'se
j ando UGar d-a palavra, encerro a dis
cussão. 

A ma têria, nos têrmos do Art. 272, 
A, do Regimento Interno, está apro
va-da. 

E' o seguinte o proJ~to aprova .. 
do qUe V1Ü à Comissão de R~dar 
çâlO: 

_~'"'. _Jt __ o. 
do3 remédios judiciais Pt1'rJliw,s no 
art, 189 e ,seu parâgl"afo ÚUÍco. 

§ 29 A f;tntença condena tÓl'ia,. de· 
clarará expreSsamente a suspe.ru:ão 
dos seus efeitos, que ficarão condi ... 
cionados à expedIção da patente, De. 
negada esta, será. aque1a declarad!\l 
extinta, 6 requerimento do in~ere<;.Sa. 
do, nos mesmos autos, ficando a1'SC_ 
glU'ado a. êste último integral re$<:atr
cimento e danOs eventualmente 50 .. 
!tidQs. 

Art. 2° Fica revogada o arL 40 do 
Decreto·1ei n9 7,903, de 27 de agôsto 
de 1945. 

Art. 39 Fica acrescentado ao artigo 
76 do Decreto-lei n9 7,903, de 27 dI) 
agõsto de 1945, o seguinte item e: pa. .. 
rágrafo. 

"5) SI patente que também haja sJ· 
do concedMa em paIs estrangr1l'O e
qUf nêle '"e tenh~ extinguido por', 
qualquer motivo" ~ PROJE"TO DE LEI DO SENADO N' 

159. DE 1963 
"§ 19 A extinção de patente, no ca

da so do í~em 59 ·supro, opera-se de plc .. 
de no direito e seri\ 'declarada, eJ,: offi

cio ou mediante provocação de qual ... 
quer intereõsado, por despacho do Di .. 
retor do Dcpall't2mento Nacional de 
Prop!'iedade Industrial, à vista de 
certià:io aut.ênUca expedida por auto .. 
ridade competente no p9.is est-rangel-
10 e devida.mente legalizado no Bra .. 
sil" . 

Dá ttova redação, ao art, 8° 
Lei np 3.807, de 2.(3 de agôsto 
1960. 

Art. 1 fi O a:·tigo BI;> da Lei ar 3.807 
de 26 de agõsto de 1960, passa a tet 
a ~guinte -redação: 

,. Al't. 8<;1 Perderá a qualidade ãe 
segurado aquêle que, não COmpN'I{!:n· 
dQ a sitUação de desernprêgo, au r~ao 
se achando no gôzo de benefíc:o, dei· 
"ar de contribuir por mais de \lme 
(2) meses consecut'lvos". 

Art, 2Q Esta. lei entrará em vtgor 
na data de sUa publicação, revoJ.\~ 
das as disP0."5jçües em contrá:"io. 

'Discussão, em pri1nelro turno, 
do Proieto de Lei do Senado, 
n9 76, de 1963, de autoria do Se· 
lIhOr Ennirio de M01'aes, que dá 
n-O'Vu redação a dispositivos tio 
cód.igO de propriedade Industrial 
(Decreto-Lei n9 7,903, de 17 de 
agôsto de 1945, tendo pareceres 
sOb lJ:Ç's 169, 170, 171 e 172, de 
1~4. 

19 pronunciamento: da. Comis
são de Constituição e Just.iça, i(J~ 
,'orâvel; da. Comissão de Ec'O
no mia, no selItido de ser ouvido 
o MlniStério dl\ Inuúst,1'b e do 
Comél'cjó. - 29 pronunciamento: 
da. Cowissão de Economia, favo
rável, nos têl'moo do !5ubstitutlv{) 
que Oferece; da CorniEsão de 
Constituiçáo e Justiça faVorável 
no SUbstitutivo. 

E!m discusáo o Projeto, com o subS· 
titutivo. 

Se nenhum dos Sf'3. Senadores qui
fel' fazer uso d .... r-a1avl'ü, encerrarei 
a discussão, (Pausa). 

E'5tá encerrada. a discu",stio. 
Er~_ votação o subHitutivo. 
()G Srs Senadores que o aprovam 

queiram permanecer como ~e aChJUl. 
~pallSa) • 

Ets.tá apl'o,ado. O rtejeto fica 
'P1'ejudica do. 

E' o st!'guinte 
aprovado. 

o 

Substitutivo 

substitutivo 

Art, 19 O art. 39 do D.:!ecreto·lel 
n\! 7.S00, de 17 de agô<:w de 1945, 
Passa a tel' a. seguinte rednção; 

"O privilégio de invenção vigoxa .. 
ró, pelo prazo de 15 "'TIOS, contadC\."', 
da d-ata do dep{J.si tQ do pe<1:do de ?a· 
tente do Departamento Naciona.l de 
Propriedade Industrial, findo o qUP,,1 
o invento ,:,airá no domínio núblicQ". 

I' § 2~ Do dc<;pacho qu,. d:clara :ou 
não &- extJ.açãa aludIda nQ item 5º' 
c::.be:á recal'SO voluntário ao Ministre) 
da. Indú::trin e Comércio, dentrç do 
p:·azo de sessenta dias da sua pU"..:U ... 
cação:' . 

"s 39 Confirmada. O\l. rl!coril),~ida 
pejo Ministro a extinção da pa.tente, 
no prazo máximo de ao dir.'S st, {. imc. 
diab.lmente expedida port':lria pelo 
DIretOr do Departamento Naclonat 
de ~ropriedade Industrial, 'Para. (:(). 
nhec1mento de terceiro«:.". , 

Art. 41} E:;.ta lel entrará em vigor 
na data de sua. DubHcacão, l'~vOg-':da:J 
as disposições em contrMlo. 

E' o seguinte O projeto prejudio.Jr:Io; 

PROJETO DE LEI DO tENAOO 
N.' '76. DE 1953 

Dá run,'a redação a dfsnosUit'09 
1'0 Código de Proprierl-:tdê l'11dU3-
frial (Decreto-lei n9 7. &03 de 11 
de agÔslO de' ."Tl)E) • ' 

O Congresos Naclon.ll decret!t': 

Art. 1~ O artigo 39 do Decrcf'l,ld 
n" 7 .903, de 17 de agôsto de HH5. P:::..: .. 
s~ .t ter ~ segui,?te ;redar5{>: "O .pl'h:l_ 
legIO de InVençao vigorará p210 p:a?Q 
de quinze anos contndo.s da datn do 
dispo..,to do pedido, de patento findo 
o qual o lnvent{) cairá no domil1;o 
público" . 

Parngrafo 19. No períodc compte;:;n .. 
":lido entre a data d") depósito dQ pe~ 
dido e a da expedição da patente o 
inventor gOzará da. proteçã'G provisó. 
fia de sua invenção, podendo fazer 
protestos judiciais, requerer vistorias e 
Qualauer iJlltras medid~ tendentes ~ 
ccmprovar a contratação e bem Q.Ss'm 
usar dos remédios judiciais previstos 
no artigo 189 e seu pal'ág:'afo único. 

Parágrafo 2°. A sentença condena. ... 
tória declurará expressamente a sUR~ 
pen.t;~o dos seus efeitos, que fH:al'ão 
~f)ndtcicjarlos à expedição da paten_ 
ce. Denegada esta, será aquela d{'cla~ 
rada extinta. a requerimento dO in
tere~ado. nos mesmos autos, fiO:lnc!o 
asseg-urado a éste último int;egn J 
ressarcimento das perda.s e daDO" 
eventualmente sOfri.dos, 

§ 19 No período compreendido (n
tre a data do depósito do pedido e D 
da expedição da patente, o inventor 
~ororá dl. pt'otec.ão provisória de .sua 
invenção, podendo fazer protestos jU, Art. 29. Os praws mMumos dt du 
didah, reQuer vistoria,'; e quadsque1 ração da patente de modêlo de uti!. 
outras medidas tendrnt'2s a complÔ d~de o~ de desenho e modêlo indlJ" 
var a cont,ratação, e bem aSSim u.<;a; l tl'lal, fIxados re.spectívllmente em de? 
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a. quinze anoo nos artigos 41 e 42, bem 
~mo nos itens 20 e 3° do artigo 76, 
todos do Decreto .. lel' nO 7.903, de 27 
de agõsto de 1945,. serão contados da 
<lata do depósito do respectivo pedido 
<le patente. 

3 
parágrafO ú.nIco, ·Aplica.se 80 re· 

uerente de patente de moô.êlo de uti
I dade ou de- desenho e modêIo tndus 
trial o disposto nos parágrafos 1 il e 
2t do artigo anterior. 
. Art. 39, -Fica revogad.:> o 'artigo 40 

$ Decreto·lei n9 7.903, de 27 de ag&-
~ de 1945. .. 
.. J Art. 4°. Fica acrescentado ao artigo 
'i~ do Decreto·lei n9 7.906, de 27 de 
:itôSto de 1945. o seguinte item e pa, 
r*grafo: 

i "5) a patente que também haja si
dp concedida em país. estrangeiro e 
ql1e êle se tenha extingtúdo por quaJ
qtler motivo". 

IParágrafo l°. A extinção de paten. 
te, o caso do f.tem 50 supra, opera ~ 
s~ de pleno direito e será declarada. 
et-Ojlicia ou mediante p~ovocação de 
qt1.alquer interessado, por despacho do 
Ifuetor do Departamento Nacional da 
Propriedade Industrial, l vista de cer_ 
tiI:Ião autêntica expedid'l por autori. 
d$de competente no pais estrangeiro 
e I devidamer. te legalizada no Brasil", 

II'Parágrafo 20. Do despacho que de_ 
cl1lrar ou não a extinção alucida no 
1t~m .59 caberá recursos volutário ao 
Ministério da Indsútria e~ Comérçio, 
d~ntro do prazo de sessenta ~ias da 
S~a pUblicaçãO . 

ir/parágrafo 3". oon.irmada I.U reco
nhecida. pelo Ministro a. extin( ão da 
pá.tente, será expedida portaria pelo 
Diretor do Departamento Na.rjonal da 
ptopriedade Industrial, para conheci
mento de terceiros". 

lArt. 59. ~ta lei entrará em vigor 
n~ data -sua publicação, revovadfl,s as 
disposições em contrário. 

lo SR. PRESIDENTE: 

!A maWria irá à Comissão de Re~ 
dFão. 

iOS itens 3 e 4 da pauta são os se
g'/in!es: 
I Discussão, em turno único do 

Parecer da Comi&>ão de Relaçõ~ 
Exteriores sóbre a MenSflÇJem ml_ 
mero 53, àe 1964, pela qual o Se_ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção :1) Junho de 1964 
= 

fI}l.or Presiâe1t~" da República 
su.bmete ao senado a escolha do 
Dlplomczta Silvio Ribeiro de Car~ 

lVUvalho para a função de Embaixa
dor Ea.:traoràinário e Plenipoten
ciário do BrasH junto ao Govêmo 
dO Reino unido de Marrocos. 

Discussão, em turno único, do 
parecer da Comissão de Relações 
E.xter~ores tÔbr6 a Mensagem nú
mero 65-64 (n9 de origem 102-64), 
pela qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a 
escolha do Di1l1omata Frederico 
Chermont Lisboa para a função 
de EmbaiXador Extraordinário e 
Plenipotenciário do BrasU junto 
ao Govêrno da República do Mú<li. 

Ambas as matérias. nos têrmJ8 do 
Reflimento 1nternQ. deverão ser dis
cutidas e votadas t:rn sessã,o secreta. 

Assim sendo, solicito dos Srs. fun
cionários as ind;,spensáveis providên-
cias nesse sentido, • 

A sessão transforma-se em se
creta às 22 horas e 30. minutos e 
volta a ser '{1t<.blica às 22 horas 
e 55 minutos. 

O SR. l'RESIDENTE: 

f:.v.Iouro Andrade) - Está reaoe:'
ta. a. sessão pública. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encel'rar a sessão designando nara a 
próxi.w.a. a. seguinte 

ORDEM DO DIã 

SES.sAO DE 4 DE ~TUNHO DE 19ô4 

(Quinta-feira) 

1 

n 
Discussão, em turno único, do Pro .. 

jeto de Lei da Câmara n> 68, de 19ô3 
(no 1.173 .. B, de 1859, na. Ca,sa. de 01'1-

os:em) qU3 d:SI!Õe. ~a. ~"ei.t() de B.po .. 
sentadorIa e disponibili.dad~. wbre o 
tempo d2 serviço prastado pelo pes
arol brosileiro à com!ssão :r,flsta Far
roviária. Brasileiro-Boliv1a.r...a, tando 
pareceres favoráveis sob ns. 188, 189 
e 190, de 1964, das COmiesões: de 
Serviço Pó.bl!,OO Civil (19 por diligên_ 
cia à Câmara dos Deputados solici
tando elementos nece.ssá.r:tos à com .. 
plementação da matêri.a, e 29 pela 
~rovação) e de Finanças, pela apro
vação. 

3 

~-::::.. 

oondena.ção, d.e valor até 10 véz$ Cl 
maior salário mínimo men.s.al vI,ge;n.,. 
w no País, tend3 pareceres, sob' n~ .. : 
677 e 747, de 1963, das Comissões da 
COnstituiçãO e Justiça,. pelo arqu..:Ya,... 
menta, nos tênnos do art. 324. q., a 
• 4>, do Regimento Interno, em vir
tude de estar o proje.to u1tra~dCJ 
pa10 substitutivo apresentado peIz: 
mesma. Comissão ao Projeto de W 
<.1:0 Senado n9 1C9-63; de Legl.slaçáQ 
SociaJ, pela. tramitação em ~juht4' 
COm o Projeto de Lei <b Sma.drr n9 
109, de 1963, nos têl'm;(lS d.o item 2, do 
§ 19 do art. 255 do Regimento In ... 
'\Jeir1\<). . 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 23 ho-. 

ras) • 
Discus~ão, em turno úniCO (apl'e- 1----_______ _ 

ciaçãc prelimiAAr da oonstitucionaJi- "'''''. CTll>""TAR~.' mo 
dada nos têrmo,s do art. 2e5 do Re- .;:j~ JL\,.!L!J ..Il...tl. u 
gimento Interno). do Projeto de Lei SENADO FEDERAL. 
da Câmara n9 4, de 1964 (n9 1.301, de 
1963, na C<!sa de origem), 'Iue auto- Ato do Diretor Geral 
ri:ul. o poder Executivo a. abrir, pelo 
MlnLst€rio <Ia Fazenda. o crédito es- PORTARIA N.> 44. DE 2 DE JUNHO 
pecial de Cr$ 20.000.003,00 pa.ra am- DE 1964 
pliação e reequipamentlo do COrpo de O Dir{}Otr-Geral, no uso de suas 
Bombeiros VoluntáXics d.e JOinviUe, atribuições resolve nOS têrmos do ar .. 
em JOinville, no Estado de santa Ca- tlgo 208 da Resolução n9 6. de 1960, 
ta,tina., tendo parecer~ sob ni? 144, de suspendre, por três (3) dias, Antonio 
1964, da Con1issão de Constituição e oarlos Lopes, Servente da. Adminis .. 
Justiça., pe!o arquivamento por tn- tração, FT-8, re:ncidente na. falta de 
oonstitucionalidade. exação no cumprimento de seus de ... 

t veres. rJ 
secretarIa do Sena.do Federal, em 

2 de junho de 1964. - Evandro Men
de3 VUim.na, Diretor-Gerai.. 

D:.scuss:o, em primeiro tU1"110 lL"Om 
apreciaçãO preliminar da juridicida.
de, de acõrdo com o art 265-A do 
Regimento Inte>rn{»), de Projeto de 
Lei do Senado n9 16, de 1963, de ,Al
toria do Sr. Senador Guido Mondln, 
que consl<l:era insalubres OS 3erviÇOs 
prestados em curtumes e indústrias 
frigorff4xls, e dá. outras providência.';, 
tendo pareceres sob us. 137, 138 e 139. 
de 1964, das Comissões: de constitui
cão e Justiça, pela lnjuricidade; rIe 
Saúde .. pe'e. aprovs.ção e de Leg!s
Io.çã,o Social, pela rejeição. 

5 

Concurso Interno para Taquí-
grafo-Revisor 1 

WENTIFICAÇAO Dã PROVA DE 
CULTURA GERAL Discussão em turno único, do Pr.fJ

jeto de Decreto Legislativo u 9 15, de 
1963, or2ginário d,a:.Câmara dag Depu
ktdru (n9 ... lI-A, de 1962, na CMa de 
.;rigem) que aprova o -, Acõrdo sõ~ 

\?re Transportes .!t.~s entre o BrQ~ 
si! e a Colômbia", assinado.:!m BO
~()tá. em 25 de malo de 195B, tendo 
par~ tres favoráveiS, sob ns. 234, 235. Discus<;ão, em prime!:ro turno, do 
236 " 237, de 1964. das ComLssões: Projeto de Lei do Senado nf) 117, de 
de Ocmstituição e Justiça. de Rela- 1963. de autoria do Sr. Sen.:l«ior Aa. .. 
çqes EXteriores. de ~~pDd.es. C~- ::;ã~ .Steinbru?h, que ~põe sôbn: o 
"mumr"l,::,óes e ObA..u pubhcas e de Fi-

j 
prevlO depósito juChlclal. nns fatos 

nançtaS. tralxllh!.stas, em havendo recurw de 

o Diretor-Geral da Secretaria no 
Senado Federal comunica aos inçe .. 
ressados que, no dia 4 (quatro) pe 
junho corrente, às 14 (quatorze). 
horas, na Diretoria. da. Taquigraffa. 
se procederá à identifIcação da. proya. 
<le CLÚtura Geral do Concurso Int~ .. 
no para. Taquígrafo-Revisor da. se ... 
cretaria do Senado Federal. , 

secretaria. dO' senadQ Federa!, f$11 
3 de junbo de 19M . ....,... Evandro .J).len
ães Viann&, Diretor-Geral. 
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- COMISSõES PIiiRMANENTES 

MESA 
Presidente - Moura Andrade (PSD) 

Vlce-PreSlaente - _NogueIra da Qruna IPTbI 
1" Secretário - Omarte Ma.riZ (UDN 1 
2'" SecretárIO - Gubenu_A1.arlnho I.P~D) 
3" Secretà.rio - Adaiberto sena. (:PTB) 
4" Secretário - Cattete PInheiro íPTN) 
1<,1 SUplente - JoaqUlln Praente {UDN) 
2\1 SUplente - GUldo MonCUm (P~l) 
39 Suplente - Vasconcellos rOrres (PTB, 
4\1 Suplente - HerlbaJdo Vlejr~ tS, Jegend·J, - BPD 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
l'ARTlDO SOClAJ.. DEMOCRATICI. 'PSD, - •• representantes 
1. José Ou.1omarQ _ Acre \14'., AntoUlo liaJb1no - J;;Sallla 
à. úObã.o da Silveira - Pará l~ Je.11eJ'boD de AgUiar _ E. Sant 
S. Eugênio Barros - Maranhão )'14" Ul1bertu Mannho _ Guan<:tOtLf 
4. Sebastião Archer - Marannâo lá Mvu; a AnWd-ae - São pau.lo 
5. Vitorino Freire - Maranhâ.o 16 AtilJo Fontana - Santa ·Cat.a.nnn 
6. Sigefredo Pacheco - PiaUl 1'1. GUldu Mund.! - R G. SW 
'1. Menezes Pimentel _ Ceará 18 B.=ueun.c Vl:llladares - M. GeraLs 
8. Wilson Gonçalves - Ceará . j19 FUinto M.üller - Mato Gr'~ 
i. WaJfredo QUlgel - R G. Nor'~e 2ü Jose Fellcisno _ Goiâ.s 

10. Ruy carneir-o - paraiba. .21 JuscelIno Kubltschek _ Goiâs 
11. Lelte Neto _ SergIpe 122 _ Pedrv Wdovlca - Golão 

.PARTlDO 'l'ttABAl..lUSTA BR~\.3~.I ErRO I?T:61 - 11 represent:lnt.e.5 1 

1. AdaJ.))erto Sena - Acre 11,;, Pes.'o~ de QueirOz _ pernambuQ( 
I. Oscar Passos - Acre 11 J u.:,e Ermirlo - PernambuCQ 
B. Vivaldo Ltma _ Amazonas 112 Silvestre pe,lCles - Alagoae 
4. EdmtmClo LeVl - Amarzonas 13. Va.::concelO~ rôrres _ f L de Ja.-
õ. ArthUT VirgUjo - Amazonas. 1 . nelro. 
6. Antônio Jucá _ Cea á 14., NeiSOn Maculan - paraná 
'lo D1x BtUt &1sado _ R.O N'Jrt.e 15. "MeJJo Braga - ParaDA 
8. Argemiro de t"lgueiredo _ Panllt)8 16, NogueIra da Gama - M. Ge~u 
9. Barros Carvalho":" Pernambuco 117 Bezerra Nero - Mato Grosso 

UNlAO DEMOl'RATlCA NAC10:,Al íUPNI _ 15 representantes 

1. Za.charias de As~umpção - P·.:!,."f.\ 9 PacLe Calazans - S ~a.ulo 
fa. JoaqUim Parente _ Plaut 10 Ud.OlPhO !,'ranco - Paraná 
3. José Cândldv - Pl31l1 111. lrineu BOl'l.hausen - S. Cata:'ilu 
4.. Dinarte Manz - R U du Nortel:l A.n~ônlo Carlos - S. Catarina 
5. João Agripino - Paralol:( 13 DiOInJeJ grleger - fi. G. jo SUl 
6. Rui palmeira - I\Jfl.g{Ja~ ':4 Mlnon C::tmpos - Mma,g GeraIS 
7~ Eurico RezE>nde - E. ::;~ntü 15 Lo~ da Costa _ Mat.o Gl.>S.sl 
8. Afonso Arinos - Guanabar:>; 

PARfTDO LIBERT AIJ( .. R iPU - 2 repfE'sentantes 

1. Aloysio de Ca rva lho _ Bahia ~, Mem de Sà. _ R G do SUl 

FARTIDO l'RA qALfUS'T A 

1. Cattete PUlhe!ro - Porâ 

NA(..'lÚNAL rP'TNI _ 2 represen~allte,' 

2 1..;ln:) de Matas: - S, paulo 

PARTIDO SOCIAL f'ROGRES,sll::T A ltlSP) - 2 represep!antes 

1. Rat.J. Qiubertl _ E. Saoto 2 M,g'.lel Couto -' R ele JanclfO 

PARTIDO SOCIAL BRASIJ .. EIRO lP,sHI - 1 representante 

1. A.urério Viallnf .... Guanabara. 

MOVIMENTO rRAHAWIlS~A RmNUVAL'UR (MTlp 

1 Aa: ão S~enbn./C'r - RIO je JaneirO 

PARl')J.)() tt~UtiW(.;'Az.,;L {.pa, _ 1 reprli:Sentantl 

1. Júlio ' ... eiLe - cerglpe 

PARTIDO DEMOCRA I A Cr~~SlA.) ll'UC) 

1. Arnun de MClo - Alagoas 

':)~',d LI!:GENDA 

1 reruesntruJ..v 

. 1. Josapnat L\1r..rinha - Bania :4 Henbaldo Vleua - J::jer~Jpe 

Rf;Svl.vJ.v 

Partido Social OemOCràt:cD IP!:lD) 
rMtiao !'raj}31/:)l.Sta .NaclúWrJ lPTHI 

On1OO oemocratlca NaCh.lllaJ lUUNI 
Partido Lrben,tt1ur (PU 

Partido TrabaHust~ rol :W~'ln'3,j I PTNl 
PartIdo SOCIal Progl'eS.';l.!lta IPSPl 

,Partido SuClaDSt.a Brasu~I--I·{ lPSB) 
PartIdo ReptJblh*no ,PRI 

Partido L}éInOCrata Grl.$l,à;!) tPlJCl 
Mov1mentu l'ru,oalhl.St.a RenllV!i-Jl.il \MTR} 

Sem legenda 

22 
17 
IS 
a 
a 
~ 
1 
t 
t 
1 

64 
~ 

U6 

BLOCOS PARTIDAKIO::; 

BlOCo parlame1tt,1,f bulepenãente 

pz..p -

PTN 

PSB 
t"R _ 

fiE 

• 
I 

1 
1 
1 
1 
11 

-la 

Senador .. 
senadores 
Senadol' 

sena.dO%' 

senado!' 

Sena.do!' 

Senador ... 

senadores 

..IDERANÇAs 

Líder do Govérno: 
Fllinto Müller 

Vtce-Líderes: 
Daníel Kneger 
M'-lJl de Sá 
Wilson Gonçalves 

BLOCO PARLAMENTAR INOEPE~DENTE 
Ltder: Lino ele Matos (P'fN) Jorophat Marinho (sem legendi) 

Vtc6 Ltderes: 

Aurelio Vianna (PSlll 

n - PARTIDOS 

eARTllJO SOCIAl DEMOCRAnCO 
lI' S D I 

Pilli! UJO LIBERTADOR (PU 

!.-UlC1' Mf'm Of sa 

Ltder: Fil1nro MUJler 

Vlce LUte1es: 

Wuson Gvnçaives 
sJ.:ge!reatl l?acneo.. 
Wal!reOu Gurgel 

VtCt UOC1: f\JUy~HIJ de C~va,l),(I 

PARi UJÜ SOc..:~Al PliUüRESSlS'rA 
!p ::; .PJ 

1 )ler: M1QUe~ !. .. :auto 
VlCé Lla.er: tl.a.U1 Ulubertl 

PA.ti rwu j"RAl:SJ\LH1~'lA 

PArtI'IDO rRABALBlSTa 
tlRASlLE!ffiO lPl'Jj) 

.~A.CIUNA.l. \P'l'N) 

Líae1: Wlno 1e Matos 
Vlce-Ldler Catt,f't.e Pmhelro 

LtaCt: Artbur VugilloJ 

Vtc~ .. L..ta€7es: 

Bezerra Ne-t,o 
Oscal P8&;OS 
antônIO Jucá 

JNlAO DEMOCRATTCA 
(V D Nl 

IH - f'Urtl..,.flS ae • .. t sO 
Repr68en1ante 

MO V LM ~:-JTO l'Ro"!B.1Unff[ A 
rl.E:Nt.'VAUUR lJ.Vfl'RJ 

I Representant.e: Aarào Steinbruch 

NAJ10J:âJ PA.1{l'JW L>!!:MuCH.A 1 A CR1S1AO 
\PuC} 

Ltder: Dantel Kneger 

VtCe~Lfaeres: 

\ Representante: Amot de ~eUtl 

PAR flUO ftl':1- UJ:H.JCA.:--JO ~PR) 
Represemtlnc.e; J(J1í(J f.,eit.e ~'lf1CO Rezende 

Adorpno F'ranoo 
Padre CalazaDS 
Lopes da CObta 

PA.H ru)() !:)()(.'lALlS'l A 
BRA...~lJ..J!:IRU IPSHt 

Repiesenr..ame: Auréüu Vmnna 

AGRICUL TURA 

PreSidente _ senador J'Jté Ji:rou"'?1C IP'l'B! 

VIce .presJdc:nte -Senador Ellgên!o. BarroE (PSU) 

COMPOSIÇAO 

ltatorta 

Tltula.res Supff:nte. 

,';,u 

E'Hrt'lnfo Barros Attnlc FootanR 

a. B~,,~erucLo Va~aars. 
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iUplentes 

1Pl'B 
Ju.t,P I!.'rmirlo .1. Melo 8, :ga 
DJ,4 UUlt Rosado 2. Argenurt, d.e Flguelredll 

l'aul&.r - lupJer'e.s 

OUN 

LoDf'E da ":osta 1 O:lniel Knuet 
Av .tlr~jU Carlos 2 Juao Agnp:no 

l'ttula,res S~lp.e!'·~ 

B e i. 

Raul 3iubertl I.PS .... Júl!( '-,eite 

be~" e/uno 
Reli rUÔt:s 

JOSf> Ney Dant.as 
qutnt.as.teJras, n.t- 10 hotas. 

CONS') ríUlçÃO E JUSTIÇA 

t'~''','le e _ MlJton Campos IUU.Jl 
v.ce ~:'T~."JQeute - WU$vn GonçalVC,f, PSD) 

T ih llares 

Jr~jt"'~{)n de A.:,:.: •• h.t 
Ali '1!!11,) ~aJbHltJ 

W· ,.' ,n Uvnçag'e.s 
llu, L\i. ne;.ro 

E'inl'lnao L.,eY. 

~('/.t'ITà New 
A!l ~iLlt V1fgll.t· 

, 

_o\:t0nio de Canalho 'PU 
Arvn.'u Atlno~ 

1~I: ~tJn L'amw 

1'1B 

M€'n"ze~ PIO,l'ntel 
2 LeIte ~ew 
3 J JSf' t<'eUelaUO 
4. FUlU',{j MUlieI 

1 A.:'genllro de F:rue-ireda 
'J l\-lell.,l draga 
J u:>~ar Pas=-u." 

6f rtOqa 

. .;UN 

A .. 

1 Dl'lmef ~rlE"~er 
1: J\l3.Q Ae110tDO 

:1 Eunco tC,ezeljCle 

1. 

JQ-litJhat Mar!nho ISf'm Jf'g:~!11iU Aa r!"l'j S:-c:!lnbrUch I "Ml'R' 
~f'{',!.'f(lna' Marta H~J('na d~l!"r.(' ti:'MlCHtO. 

'ltt'!J 11Jr.",.," c;uartab-- i elra.s, ,lJ; 16 l10ra.I 

OIS: RITO FEDERAL 

r'rr,~·1 r I,e - A'lrério Vlanna. ,P .. .;t-~ 
V:..:L'i ~':<!~,üen:.., l:'eJ:o LunQV\{'o ,P:'B. 

Pf'cl,c L'lr],.!. ,~' ... 

f ,,1m... M lI,er 

Citai t' .l-'>~U~ 
]:;(;t" .nC1o I.JfV) 

$,-et" :>fUIIQ 

~e;;o,.:úe.s 

, 

Le-11e Neto 
h"Atlu F\ll'.t.Sf.\a, 
~O-~ d Fe1;ciano 

Suplentes 

1 ].:)~e E"elldll.no 
I. \\I;t!l reClo O'1r~j 

P1.ú 

l Melo Braga 
2 MWnlo JUCl 

M;n.,lrtu 

k I 1. 

IPSBl Lino d4 :'v.1attoa IY.t'N, 

J'tlleta Ribeiro dn;s Santos 

q'.UnW& \-eu"as.. \.b 16 hJl"S.l, 

ECONOMIA. 

pres!àenU 

1'/cc PI e:m1eute 

:....e!t-e Neto (PSD) 

Jo.sé Enutrio tJ?TBt: 

PoSU 
suplentes 

'1 Je-ffel":$on de Agulat 
2. SJgefredo Pacheco 
3. sebastião Ar~-'tt' 

--=<:~--~'~=~~~=~==~=~-'-~ 

.,oo.e Ermlrío 

.Melo Braga 

Adt'l!phO Franr-o 
Lopes -l", (.'O$. '.a 
L'Infu Rl1t,,!"fia :1~en 

Se('re"ârla 
R?'.m~ne.s 

n'B 

1. Bezerra Neto 
2, Oscar Passos 

!-1i77orta 

LJUN 

1. Jose Cànd!.d-G 
'2 Zachanas de Assump~ão 
3. Mem de '81.. {FL) 

BPl. 

Auréllo Vianna (PSB) 

Ara('y O'R-eilly 
QUlnt.as·felras àS 15,30 

EDUCAÇÃO E CUL TURA 

p, e:ilaellte. 

Vtce·PJ estUtmte 

MCllEzeS Pl:11entel IPSD) 

padre C81azans I.PTH) 

'~OMPOSlyAO 

Tltu.lart$ 
MenezN Pinl,'ll{.e~· 
W alfredo O'lf~el 

Pessoa de Q'lelfoz ' 
Antomo JUCá 

Padre Ca: azans 
Meru de ~a iPU 

IBem tegeoda) 
~?' , a! ,3 

"q.eumões 

Suplentes 
J. Ben~díc-tt· vaüattarN 
2. Slgefreà': paeht:co 

PTB 

1 Edro undo Levt 
:.! Va'alCi(l LUna 

M~nona 

IiUN' 

J. .·Uon .. ~ Arinos 
2 . Mllton Cam,P'.J& 

BFI. 
LUlO' de Ma~w! f.PTN)' 

- Veta A.varenga Malra 
- Q1Jal't.a,s·feU'a.8, Aa 16 nor. 

FINANÇAS 

Pre3trtente 

Vic,~ UI eSllltnte 

Argenn·o· ar .l"lg'Jei.U'ao )1".1."). 

Da.n~eL Kneaet \ li DN) 

Tlt'l!lIrea 
VtcwrUHI !."relI (' 
LobáAJ aa Suvelf8 
Slgetl'eào PaCMC-D 
Wi':';On G<>nçitJVea 
Leite Ner.n 

<':OMFOSIVAO 

Matorla 

p::;u 
suplonteo 

1 Atti!io Font.ana 
'2. JoJlé G'J.lomarU 
3 Eugênto Sarro. 
4 Meneze<6 PLmellt.el 
5 Pl"dro LudoV1("\' 

PTH-· 

Al'gemlfo de F':g'Jelredo· 
Bezerra Neto 

1. Jose Ermlrio 
2 Edmundo t..evt 
3, Melo el'a~1I pessoa ae QueuOfl 

Antomo J'lcà 

Daniel Krleger 
Irln e u Born h a ' ) seu 
Eurico RezenCle 

Mem de S4 

Lino de M9't-o,~ IPTNl 
Auréllv V1D.nna l.PSB) 

4 Oscar Pa.ssQ! 

Mino"a 

lJUN 

FI. 

1 Mitlon campo, 
2 João AiTlP:OO 
3 AdOlpho Franco-

A\'01's1o de CarvalhO 

B F.l. 

I JuBa Leite. ,PR) 
a. JosaphM Marlnl1Q 16. l.gendal 

Secre'ârHl Cid Brügger 
R~llr.lões _ QlJartae-feiT~ 

.ECISU\~O SOCIAL 
presldenUJ - VlvaJdo Llma IP'i'H) 

Vice- p, cszaenle - W&lfrerto Gure:-el (PSD,: 

.' Ttt'llarea 
Ruy Carneiro 
WaHredo ourgel. 

Atul10 Fonta.na 
Eugênlo Barra0 

COMFOSIÇAO 

Hmona 

PSD 
suplente<> 

1 Le!te Neto 
2, JOSé Gulomard 
3 Slgetred-o pacheco 
~. Lobão d<l Sllvelre 



DlARIO DO CONCiRESSO NACIONAL (Seção /I) Junho de 1!/64 

l'TB 
1. l!:amunao ....... 
2. pessô. do Quell'GI 

• MlnorúJ 

JJDl1 
1. Lopes da C<l6te. 
2. Zacharl.., de Assunollo 

a.p.I. 
(PSB) Aarão Stelnbruch !MTRJi 

~.u!. - . V~ra Alvarenga Ma!r. 
Keun1~ - Tel·ças-feiras. ã,o 15 .n<><a.ll 

POLlOONO DAS S~CAS 

nutdente - Rui Carneiro 'PSD' 
Vfc4-pr<Nfde7tta - Auréllo Vianna ú'SBI 

JoA<> Agrlplno 
J<l6é CAndido 

COMP05ICAO 

M4JOf14 

PSD 
~uplen~ 

1. 61~erredo P&dleoo 
2. Lelte Neto 

Pl'B 
..... 1. Antôn!D Jueâ. 

2 Jose Ermtr10 

Jltnonr 
OOM 

1. Lopes da CdstQ 
2 AntônlD CIlJIOb 

B P.I. 
Julio Lette t PR, 

Secretã..~a - Arar:,> O'R~i:ly 
Reuniões ;-. Quartaz-leinl4. a..s 16 bora.l 

I 

. REDAÇÃO 

., ':.: ·presidcn,!e': ~ Dix·Huit ItosadQ I'PTar 
·vÍoe .. presttZente - Anta.me Cü;lOs i.UUN~ 

Waltredo Gurgd 
S<lb..,tiáo ArCtl", 

Dlx-llUit R<>8udii' 

I'; 

Antõnlo ca.rloo 

Ju':':.Q Lelte (PR) 

cOMPOSIr,;AO 
M!l101't(&" 

eSD 
g'lplentes 

1 Lob~o ta StH'e1f1l. 
:l Jo.se F'eJCj~D<o 

PTB 
1CdUlunao Lei;;' ~ 

All120rta 

,IJDN 

e:l!'1Ct tt.ezendl! 

B P 1. 
JOr.-~pt at Marinho (Sem h::gendaJ 

Becretârta. - Sarnb Abrt.ht\o 

RELAÇÕES EXTERIORES 

presldentoe - Benedito Valladal(~s IPSDl 
Vico· PresIdente - pessoa. dt Queiroz (?rn~ 

Tttularea 

Benedicto V1.Hndarea· 
FUlnt.o MUllel, 
MeOl'''I.f!: PI nentel 
J06e Outomllrd 

Pessoa de Q'lelr<n. 

Vlnldu Lima 

Oscar ?a.s:wr:s. 

AntÕo!n C'adN 
Jose CânrtHlo 
RUi Palmelra 

COt-t~(),;)J.~AO 

PTH 

I)VN 

Suptent«a 

i R:Jy Carntfro 
2 L.relte Neto 
!d Vlct-onr.c r'lel", 
4 W~on ucn.çaJt'e5 

1, AnUmlo J'J~6 

2 Are-enllro (Je 1<',g'uired'l! 

::I Meia ~:-ll~a 

i Padre ealRJ:Rns 
3 JiJflO A~rlpm( 

3. Mem de Sé. IPU 

'I 

8 P.l. 
Aarão Ste1nCl'UCh (MTRI LlIIO d. MattoB WTNl. 

Scor,tãTto _ João Batlsta OorteJon Branco. 

.ReunIMo _ qulntas--fl>lraa, "" 16 b.oroa. 

SAODE 

Presidente _ Sigefredo pacheco 
Vice-Presldente - Jooe Cândido 

TltwUet 

slgefredo paeneoo 
pectro LudQV1CQ 

Dix-dUlt Roa_dO 

Jooé Cllndldo 

RaUl. OiubertJ. (PSPl 

COMPOSlCAO 

P'!'B 

Supl.nt., 

L Vpltn'\' Otlrgel 
!I Eugeruo 8arrv~ 

AntOolc l'.!:::\ 

Mmonu 

Lopes da. C()."l'ta 

~p L 

M'.guel. Couto LPSP) 

SeC1etârw Eduardo Ruí 

Beunzóes _ qu1nf,.a.s lelf1l'l •. H',lb nór1l3. 

SEGURANÇA NACIONAL 

PresJdente _ ZacharUu: di' ~.'»'mr·('ilo (U1J;.J.) 
Vtce-freSlOente _ Josa Uulomhf(J t'SUJ 

TltulareJ 

Jo!'é OulQmara 
'VICt-orlIlo l"reu'e' 

Silvestre l?erioJ~ 
Ot.<!al Pa~o'!' 

Irtneu BQmh~tl51'n 

Zacharia~ Oe A>S:..lmpção 

Ral11 Gt'.lbert1 fPSP) 

t ttl.ly \:ioi'ilelro 
:J AlLlllu t"<J\J1.ur.,g: 

PTJô 

l JoM' Ermll'lO 
"4 L71x Hun. t{',J"'<-tt1'o 

.\-[ ",Orla 

UUN 

1 Ado!phr ""'<11';""'0 

'::! ff:'Jnco t(,o'l,t:f,ut; 

a P i 

seC1etãT1o Alexandr~ Pf.-trn\~t'. 

Reuniões -: QUintas. f~iras. ':\~ 1'7 no~a,5, 

SERViÇO PúBLICO CIVil 

r'resldente Aloysjo de C~'uv"::l..1nc ~PU 
\'lce-Pre.sidente - t..elte Netu 1?SDJ 

COAleOSlçAO 

'I'1tUlaIe:s 

Lelt..e Neto 
t"ttlU!-u MüIlb.. 

01X tuit rtoSado 
$Uvestj~ ~ertcles 

PT~ 

V'c!.orino li'relr~ 
:f SlG/,t'treoo I:'1'It:Ue«'t 

t Melo t:l.raR9 
') .,\otOm\J Jucl\ 

M .4Q(z 

UUN 

AmônIa C!arlOl 

l'l 

I A1rso Steino"Urh (,MTRI 

~ P I 

I ,~eC1dario - José Nev lJilnt.a~ 
, Ueumoes _ terças fe11'.!ls, as 16 hor • .e. 

1481 
• 

• 



:TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICAS 

COlli'OSlÇi<O ., 
suplentes TitUlares 

Malria 

Eugênio Barros 
Wilson Gonçalves 

Bezerra Neto 

PSD 

P1.'B 

1. Jelfer50n de AguJru 
2. Jose Gulomará 

Melo Braga 

MInoria 

UDN 

Lopes Costa lrineu Bornhausen 
B 1'.1. 

Miguei Couto lPSP\ RaUl Giubertl lPSP) 

Secretárto '_ Alexandre Pfaender 

Reunióes _ quarta.s-fei..ras, às 16 horas, 

COMISSõES ESPECIAIS 
Para Revisão do Projeto que' C) 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU· 
TOR 

Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇÃO E DA POLlTI. 
CA fRIBUT ÁRIA E CAIY.31AL 
SOBRE AS EMPRtSAS PRI 

I Crtada em vlTtude do Requenmentc I ,VADAS 
n J 

480 6:.l do Sr. SenaOOl W.ltlln Crlada em vlrtude .lo Requerlmen. 
CampU6. apru~aao ~m lO de la.:le;.tc ~ . <I '~1 6" d S S d G de 1962. . íiO ~ :l., ~.. o r. ena or ouve", 

Vlel:a, aprovado na sessão de 2 de 
I Deslgnada em 22 de novrnbro de agóSto de 1963. 

1;962. Deslgnada em 8 de agOsto de 1963 
, Prorrogada até 15 de dezembro de 

" ~963 em vlrtucte .1(; tit'quer\meD~ oo.~ I ?rorro~aoa em v1rrude do RequerI
Jl.'Lero H}a.6~. e.p:-ova.do em 12 <le de- ~ento D 1 161. de 1963 do Sennol 
zembro de .902. I Senador Att1l10 Fontana. a,prvva.1(" 

I em 10 Oe dezembro de 1963. 
Comp:etaaa em 4 de .. janeuo de 

~963. com d. ües.gnalia\. aos -:;ennvl~ M~mbros 15) - PartidOS 
t;.enaaores Va.::;CUtllJelO:S lurre.s e Att1l10 Pantana - Presidente 
Edmunao Levl. PSl). 

", ?rorr~,gada até 15 ge dez,ernbro 00 
~964 em vIrtude 00 Kt:ljUerilUent.Q nó
q:.ero 1 J9H·63 de SI SendtlOl Me~.e
~ Pmlent.el ap:'o~'tiC10 em 15 1e 00-
zembro o.e 19ôa. 

Membros 17) - Part!dos 

G:lberto Marinho - PtiD. 

Jose f'ellClano - (Vlce-f'T,) 
PôD. 

Jose Erm1r1o -, Relator - P'TB. 

t\dOlpho Franco - UDN. 
A urél10 Vtanna. _ eSD. 

SecretArla: OfICial Legt.slatjV() 
Pl.r3. JulJeta Ribel.ll'o doe Saot05. 

E) Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
SUIl Industrializaçá(} 

Crlada em VIrtude do Rogu.rlmen· 
to n9 665-63, do Sr. Sellad,;r """JoSé 
E:rm1rl0. aprOvado ná ses.são de 18 de 
setembro de 1963. 

Designada em 19 de setembro C1e 
1963. 

PrO:Togada em VIrtude do a.;que. 
rlIneDto 09 1.159-63, -do SI', SCo.d.OQJ 
Mllton Campos, aprovado na sessão' 
de 10 de dez.embro de 1963. 

Membros (9) - Partidos, 

José F'el1Clano _ PSD. 
Attíllo F'ontana - PSD. 
EugêDlO Barroa - PSD. 
JOSé Ermtrlo (Relator) .- PTB. 
Bezerra Neto _ eTB. 
Mdo Braga - E'TB _ 
Lopes da Costa - UDN. 
Milton Campos ~!"esIclente) 

UUN. 

JúlJo LeIte (VICePr.) - PRo 

Secretérlo: Au:x1Uar Leg1.s.!iJtlvQ 
PL- 1"0 Alexanàre Marques de Alou
:Juerque Mello. 

ReunJôes: 5ts fe1r~ â.s 16 noras. 

F) Para estudar a situação dos 
TRANSPORl ES MARí1I· 
MOS E FERROVIARIOS 

Crlada em vtrtude' do Requer:me.."'l
:.o' ni,' 154·63. do Sr. Senador JoSe 
Ertmr10. aprovadO oa sessã<, de 13 õ1t 
nuvembrc de 1963. 

LJeS1gnada em 13 de oovem.bro \JE 

t90:1. 

Prorrogada até ís de dezembro OE 
Hlo4. em vlrtude dO Requerllnent.( 
O" 1 10:'.-oJ. do Sr Senajur Jtll1t 
'--Iene, aprovado em 10 de dezem;)~t 

·je 196:.:1. 

Membros 11)) - Partidos 

Attlllo Fontana - PSD. 

Slgerrt:'Qo ~acheeo _ PSO. 
i Meneze,) t-'unenteJ - P.::iL>. 
,HenbaJdú Vle.rl:! - Ui...>N. 

MlltoD UnfIlpJS. - Ul.J!'oI 
I V!\.$conce,u,.<, l·urre..<: ... t-"1 B. 
: Eamuna~ LeV1 _ PT~ 
,AloYSH:; de Carvalho - PL.. , 

IÍ) Para estudar a situacão da 
1· CASA DA MOEDA 

L.) Para estudo das causas que JOSé Ermlrlo - PTB. 

dificultam a PRODUÇÃO I.nneu Bornhausen - UDN. 

AGRO PECUÁRIA e suas re I JUlIO Leite - PRo 

percussões ne2,ativas na ex.. SecretArio: AlLx1liar L.eg1s1atlV'< 
r~tção Pl..-10, Alexandre M de A Meuo. 

~_ Criada em VU'tl.l.de ao Requerlmen- Crtada em vtttude do Requer.n1i>D· 
tb nlf 361-6a do SI tienaduI Jetter· to n9 ::169-63 do Sr. Senador JO!$f 
S9D ele AgU1a.:. I:l.pl"Ova.Oo em 14 1e Ermrrro aprovado na sessão de 2() Qt 

arrojsLC de 1963 iJesl"'naaa em 28 ae' agôsto de 1963. 
~ôstc de Hl63. =o \ DeslgO.l:'ld8 em 22 de agOsto de 19'i~ 

: Prorro~aaa até 14 da março de 19604 Pro:-rogada por 1 8-JlO, em VU'tu'lf 
f~O tjl&,s ·em _vIrtude 00 Requenmen~ do Requerimento 09 1 197-63 do ~ 
tO numero 1 :f,U 6:1 do St. SenaQot ntlor .Senador Slgefredo E'acbec(, 
~rter~on de A,z'.JlfH 'lprovado em 10 aprovado em 16 ele ctezernbrc "!I 
d;e· dezembro de' 1963 1963. 

Membroo. t'H - Pa.rtidOS 

. Jefterson ae Ag'.Jla.! iPre::)ld~.lt.e 

~SD, .. 
, . O 
I, WilSOn OQ_t'lcalve.s - PS • 

! ArtbllJ Vtrg1l10 - .EJ'l'B. 

" EClmundc Levt - n·s. 
i Adolpho Pranco _ UDN. 
, 

: Eurtco Rezende (VlCepre6tdentel 
UoN. , 

I Josaphat Marinho - S/legendA. 

! Secreta.rlo: OflclaJ LegIslativo. 
P'L-ti, J. a CasteJoD Branco. 

Membr~ (5) _ PartIdoS 

JOSé fi'ellclaoo _ PSD. 

S'1getreáo 
:>6D. 

Pacheco tV\cePr.J 

J~ Ermlr10 IPreslãent,el P'I'B 

Lop~ as OOsta - OUN. 

Aureuo V1anna IRelator) Pau 
Sec:'etarlO: AUX1ltar Legtslat.lvt. 

pL-IO Alexandre MarqueIS de Albu
querQuf Mello 

RE'umoea: 2'8 e 4'a CelJ'U às 1. 
hOl'a$. 

O) Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONÁUTICA E DA ESCO 
LA DE ENGENHAI~IA DE 
AERONAUTlCA. DE S JO
SÉ DOS CAMPOS 

Crla.Qa em virtude do ReqlJenmen. 
t(. nr.> loS 63 da Sr. Senaaol t'artrt 
Calazans. aprovado na sesMa je 13 
lI;' novembro de J963. 

Des.tgnaC1a em 13 de 
19H3 

Prorrogada até 15 de d~em'1rc nf 
t964 em 1l1rtuae do Requ€'rlmt'oto "'fi· 
:nerc I 158 fi3 do Sr SenrlttOl I\n·ó· 
nlo Jur.a aprovad'- em 10 dE jazem· 
ore, de 19fi3 

Memtlro.s 16) _. Partidos 

Jose Fel,Clano - PSD. 
R'J\' Carnetro - PBU 
Ant, -Ônl<.- .JlI(·a - PTB 
Padre CaJazans - UUN. 

H) Para o estudo das Mene!;.;" 
gens do Poder Executivo rÓG 
ferentes à REfORMA AO,. 
MINISTRATIVA . 

Criada por InIclatlva da ~ 
dos DeputadOs aprovada. pelO ~ 
em 1.12.1963. 

Membros (18) Partido:! 

Senadores: 

WilSon Gonçalves '- PSD. 
Leite Neto - PSD. 
81gelredo E'acheco - PSP. 
Argemil'o de Figueiredo - PTB,_, 
EdmulldO Lev1 - PTB. 
Ad<Jlpho Franco - UDN, 
João AgripillO - UDN. 
Aurélio Vianna. _ PSB r-
Josaphat Marinho - Sem legen&!.-. 
Deputados: J 

Gustavo Cap~ema CPresidente); I"l 

E'SD. . .•.•. ..1 
Aelerbal Jurema - PSD. t ,~ 

Laerte Vl0a - UDN (Substltu1do 
pelo eputado Arnaldo Nogue1rat .. 

Hertor Dias - UDN. 
.... Doute! de Andrade - PTB •. 

Arnaldo C~de1ra - PSF •. 

Juarez rávora - PDC. 
Ewaldo Pinto _ MTa. 

COMiSSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE IEfv'lEN· 
DAS A CONSTlTUlCIQ 

I) Prc·jeto de Emenda à Canso 
tituição nq 4;61 

'QUE DISPO!!: SOBRE VENCIMEN. 
TOS 00& MAUISTRADOS) 

Elelt. em 2V de Junho de 1961. 

Prorrogada: 
- ate 16 de dezembro de 1962 pelo 

Requerimento 609~61 apf, em 14 dO 
dezembrc de 1961. U 

_ a~ 15 de dezembro de 19õ3 pelo 
Requerlmento '179-62, apt_ em la de 
/lembro de 1962. 

- at:é 15 de dezembro de 1964 Pelo 
RequerImento 1 138 6'J, apr. em 16 elo 
.lezembro de 1963. u 

Complet.ada em 29 de outubro dQ 
196:.1. 15 de maJO ele 1963 e 23 de al?rD 
oe 1963. 

Membros 116) - partidOS 

Jefferson de AgUiar - pSD. 
LobàQ da SIlveu-a '23 de abrO. dJ 

111631 _ PSU. 

Ruy {.}arDel(O - FSD. 
BenediCto VaUàdares - psu. 
Wilson Gon~alves 123 de 8b:'.ll 100 

lOO3~ - ~~U, 

Damel K.neger - UDN. 

Lopes (la Costa 129 de outubro (l'EI 
.962) _ UUN 

Milwn CarnpO;S ,Vice-Pt'es!dernO): 

HenbaJdo VleIra-.... ODN. 

aw Pa.anelra - U DN • 

Silvestre perlcles (23 de abrU aa 
I!Hl31 

BezerrB Neto '23 de abrtl de 1963), 
- PTB 

Atun.sc CeL<>-O - PTB. 
NOg'uelra d~ (Jamil - P'I'B. 
Barroo U<t.-vaIt1c _ ?TB. 

AloysiO de Carvalho <Pres1dente) 
- PL. 

Mem de Sá - PL. 
Josaphat MlUU1l10 - S,legendo. 
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t~) Projeto da Emenda à Cons
i' tituição n9 7/61 
: ,:(QUll DISPõE SõBRE AS MATE-

, RIAS DA CO~lPETló:NCIA PRIVA-
, TIVA DO SENADO, LNOLVINDO 

AS DE PROPOlt A EXONERAçao 
DOS CHEFES DE mssllo DI
l'LOntATICA PERMANENTE' E 

- APROV AR O ESTABELECIMEN
TO o ROMPIMENTO S O REA
TA~lENTO DE RELAÇõES DI
l'LOMATICAS COM PAtSES ES-

_TRANGElltoS) _ 

Elelta em 4 de àutubr Ode 1961. 
Prorrogada: 
- até 15 de dezembro de 1962 'pelo 

Requenmento 301 .. 61, apr. em 14 de 
-dezembro de 1961; 

- até 15 de de~embro de 1953 pelO 
Req. 1. 139 .. 63, apr. em 10 de ciezem .. 
bro de 1963. 

Completada em 29 de outubro de 
19ô2 e 24 de al}:il de 1962. 

Membros (16) - Partidos 
Menezes punentel - PSD. 
W llson Gonçal'\l'es (23 de a.bril de 

1963) _ presidente - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD~ 
Ruy Carneiro l23 de' abril de lOb3) 

_ PSD. 
GUido Mondin (.. de outubro de 

, 1964) _ PSD, 
Eurico Rezende (23 de abrU de 

19331 ~ UDN. 
Oaniel Kr.eger - UDN. 
Milton Campos (Více·Pres[UeULe> 

_ UDN. 
Henbaldo Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UON. , 
Silvestre Pertcles ........ ) _ P'l'B 
Vivaldo Lima - I?TB. 
Amaury Silva (24 de abril de !963) 

_ PTB. 
Vaga do Senador Pinto Ferrell'a { 

(2J de abril de 1963) - Relator 
1'1B. 

Aloy!l!o de Carvalho - PL. 
Uno de Matos - PTN. 

j() Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 8/61 

(Sõ3RE EXONERAÇIlO. POR PRO
. .POS"'A DO SI<NADO, DE CBE~ E 

DE M!SSAO DIPLOMáTlOA DE 
C!lRA'~ER PERr,1ANENTE), 

EleIta em 5 de outubro de 1961. 
Prorrogada: 
_ até lá de dezembro de 1962, QeLo 

Requerimento 606-61. aprovado em 14 
de janeiro de 1961; 

- até 15 cle )anelro de 1963, pelo 
Requerimento 181-62, aprovado em J.2 
do dezembro de 1962; 

- até li> de dezembro de 1964, pelo 
Requerunento 1.140-63 .aprovado fJD 
10 de dezembro de 1963. 

Oompletada em 30 de marçO àe 
1962, 29 de outubro de 1962. 23 de 
"bril de 1963, 

Memoras (16) _ Paruçlos 

roer..ezes Ptmelltel - PSD. 
Ruy t.:arnelfO 123 de al:t:ü de 19ti3) 

- PreSldente - l?SD, 
Lobau da BLlverrB - PSD. 
Jefferson ele AgUiru: (23 d.e abrll ~ 

1963' - PSO. 
Guido Mondin l29 de outubro de 

19621 _ PSD. 
Dante! Krteger _ UDN. 
Ew1co Rezende (23 de a!)rll d.e 

1963) _ UDN. 
l\ffiton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira fVice .. Pres1dente> 

- UDN. 
Lopes da Costa - ODN. 
Vaga do Senador Pinto .Fe!'Tel1'a 

(23 de abrtl ae 1962 - Relator -
l'TB. 

Bezerra Neto (23 de abl11 de 1963) 
- PTB. 

Amaury Sll'. (23 ,de abrll de 1963' 
- PTB. .. . 

Vivaldo LIma _ P'l'B. 
AloySIo de Carvalho - PL:' 
Llno de MatoB - PTN. 

L) prpjeto de Emenda h cons_\ - at<l 15 de dezemb\><> de 19", pi'Jo 

t ',tu"ção n9 9/61 Req. 1.143-63, aprovado em .-0 de 
_ dezembro de 1963. 

<QUE MODIFICA O REGIME DE COmpletada em 29 de outu;"o tle 
DISCItIMINAÇAO DAS RENDAS) 1962 23 de abril de I!ll;S • 22 ti. Ju

lho de 1963. 
Eleita em 20 de novembro de 1961. d 
Prorrogada: 
- até 15 de ,de2embro de 1962, pe.to 

Requerimento 605-61 aprO'Vado em 14 
de dezembro de 1961; 

- ate 11) de dezembro de 1963, pelo 
aeguerimento 782-62 aprovado em 12 
de dezembro de 1962: 

- até 15 de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1,141-63 ,aprova.do em 
10 de dezembro de 1963. 

Membros (16) - partidos 
Jefferson de Aguiar 123 de abril 

de 1963) - PSD. 
Menezes Pimentel _ PSD. 
Fi1into Mul1er - PSD. 
Owdo Mondin (29 de outubro de 

1962) _ PSD. 
Ruy CarneIro (23 de abriJ de 19d3 

- PSD. 
Dan:el Krleger (Relator) - OV,N. 
Eurlco Rezend.e 1.23 de aoru de 

19631 - UDN. 
MDton campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Rul Palmeira -IJDN • 
Ama.ury Silva - 23 de abril do 

1963) _ PTB. 
Barros Carvalho - PTB. 
A:flelnIrO de Figueiredo - PTB. 
Bezerra Neto 123 de abril de H163 

_ pTB. 
AlO}"S10 de Carvalho - PL, 
Lino de Matos - PN. 

Cons-M) Projeto de' Emenda à 
tituição n9 10/61 ' 

(AP,.ICt.ÇAO DAS COlAS DE 13~
POS";cOS, DES'J:INADAS AOS a:u
NICíPIOSI. 

Eleita em 28 de dezembro de 19ó'2. 

Prorogada: 

- até 15 de dezembro de 1963 é.IO 
Req. 783-63 aprovado em 12 eie de .. 
zembro de 1962, 

- até 15 de dezembro de 1964 p,clo 
Reg. 1,142·63 aprovado em 10 de ou .. 
tUbro de 1963. 

Completada em 30 de março de 
1962, 29 de outubro de 1962 • 11 de 
abril de 1963, 

Membros (16) - partidos 
Jefferson de Aguiar _ PSD, 
WiLson Gonçalves (23 de aorU de 

1963) _ PSD. 
RUy CarneIrO _ PSD. 
Lobão da Sllveira - PSD. 
Grudo Mondin 1.29 de outubro àe 

19621 - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heriba1do Viell'a - U])N. 
Lopeo da costa - UON. 
João Agrlpmo (23 de abt1l de 1963) 

- UDN. 
Eurico RezenCle f23 ele abril de 

1963. - UON. ' 
Silvestre PêrJcles 123 de abrll de 

i9t:í31 _ PTB. 
oNgue1ra da Gama - f:YrB. 
Barros Carvalro - PTB. 
Josaphat Marinho (23 de a.bru ne 

19631 _ S. leg. 
AlOYSio· de carvalho - PL. 
Ltno de Matos _ PTN, 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n~ 11/61 

(CRIAÇAO DI! NO\'OS 
MUNICíPIOS. 

Membros _. Parti os 

Jeffer.son de Aguiar - PSD. 
WilSon (kmçalVea (23 de a.bril de 

1963) _'pSD. 
Ruy Carneiro _ PSD. 

Lobão da Silveu'a. - PSD. 
QUldo Mondin (29 de outu'Jro de 

1962) - PSD. , 
Milton campos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
Lopes da costa - UON. 
João Agripino f23 de abril de :~963;' 

-:- UDN 

EurICO Rezende (2.1 de ab:-il Ó" 
lS63J - UDN. 

Silvest:.re Pérlcles ~23 de abril' dr 
1963> - P'Ill, 

Nogueira da Gama - PTB, 
Barros carvalho _ p'rB. 
Aloysio de CarvaJho - PL. 
Mlgue1 Couto _ . PSP. 
Cattete 'PlflhelI", ,J3 de abril de 

1963) - PTN. 

O) Projeto de Emenda 
tituição n9 1/62 

à Cons-

(OB:tIGA·rORlsll.\R'E DE CONCUR· 
SO PARA INVE8TlllURA EM 
CARGO fNU)rAL UI!: (JA.R.:.tEIRA.. 
E PROlBIÇl.O DS "or.1EAÇOll~ 
JNTEHINAS) • 

EleIta em 10 de maio de '1962, 

Prorrc;ldua: 
- até 15 de dezembro de 1962. pele 

Req 185~62 aprovada em 12 dt" J(' 

zembro de 1962. 
- até 15 de dezembrO de 1963 pe:" 

Reg. 1.14.4·63, aJ,Jrovacto em 10 dt' de· 
zembro de 1963. 

completada em 23 de a.brU de .. 9~. 

Membros - Pl:U'Udo.s 

Je~terson de AgUiar - FSD. 
WÜ60Q GoDçalv~ (23 de aoril de 

1963) - PSD. 
!{uy ca.rnelro - PS. 
Menezes Punentel - pSD. 
Mllton Campo& - UlJ.N. 
HerlbaJdo Vieira - UDN. 
Eurico Bezende 123 de abril dt 

19631 - UON. 
João AgripinO 123 de abrU ,de 196~ 

- Vice.Presldente _ UDN. 
Daruel Kneger - CDN, 
Sil vestre Pêrlcles 123 de abrU óe 

19631 - P'I'B. 
Nogueira aa Gama _ PTB. 
Ba.rros Carvalho - PTB, 
AloySiO de carva.lho - PL. 
Aurélio Vianna t23 de abril de 

1963) - aelator - MB. 

P) Projeto de Emenda à Cons, 
tituição n9 2;62 

,INS~'ITI!l NOVA OISCmMINAç&O 
DE RENIMS EM "AVOR Dab 
~lUNICtP!Ob) . 

EleIta em 23 de mato de 19S2, 
Prorrogacâo: 
- até 15 cle dezembro d. 1963 pejo 

Requerunento ·186~6:.!, aprovadQ mo ~~ 
de dezembro ae lf\'iQ: 

- até 15 de dezembro de 1964 "lr-Ir 
Requertmento 1.1~ .. 63 aprovado em 
10 de dez.embro de 1963. 

COmpletada em 23 de abrfl de 
1963. 

Membrós _ Partidos 

Milton Campo. - UDN. 
Heribaldo Vieira Vlce-Pl'eside:):,e> _ 

UON. 
Menezes Plmentel - PSD. 
EurlOO Rezende (23 de abm /f1e 

1963) - Relator - OL>~, i 
Silvestre Péricles 123 de aQ'r'l,.; óJ 

1963) - Pres1dente _ PTB. 
Nogueira da Gama _ p1v B, 
Barros Carvalho - PTB 
Aloysio de Carvalho -" PL. 
Lino de Matos - PTN 
João Agripino \23 de abril :l~ 1;'-' 3) 

- UDN, 
Damel Krleger _ UDN 

Q) Projeto de Emenda 
tituição n9 3;62 

(AUTOR,IZA o TH.l.uVNAL ,~:'?::
RIO R ELEIToaAL tJ. FIA.';'!! 0.1-
TA PARIl A REI\UZA~'AO JjJ 

PLEB:SCl'IO ?~·E\'ltr;O Na 
F.DENUA CONST!:-:"( lo~"l r," 
4 - ATO ADIClo~r.Ll. 

Ele.l.ta em 10 de Julho de IlJ.j~. 

profagação: 

- Me lb de dezembro de 19':;:1 "":'0 
Requenmento 7B"l.t};t aprlJva.dó .... c.' .:.1 
de d: zembro de 1962. 

- ate ló de dezembro de 19[4 '-'(.0 

H.eq'~ertmento 1 14& aprovadu !m ~J, 
de 1~/.emoro de 1963. 

uompletada em 23 de ab 'ti Q!) 

1963. 

Membro.'\' - PartIdo.!! 

Jefferson de AgUiar - PS. 
Wílson ü(JOça,ves 123 de- lJ'lI da 

11)631 - PSD. 
RUy Carnelfo - PEiD 
LOoao da l::JUve1ra - PSD 
Mene~,t"'s Plmentel - PoD' 
Len.e Neto /23 de abrU ae ;a~d; 

p~u 

MlJt.on Ca.mpos - UDN. 
Henbaldo Vieira - UlJN. 
João Agripino (23 de abril tie 9::;3) 

_ UDN. 
EurICO Rezende 123 de d"Jr.: .:lo:! 

1983> - UDN, 
Daniel Kneger _ U UN . 
Silvestre perlcle,., t23 de a:Jr~l CI.(! 

19631 - P'fB 
Nogueira da Gama - PTB. 

Barros Carvalho - PTa 
Mem de Sà - PL, 
Aarão St.elnoruch _ M'l'R. 

R) Projeto de Emenda 11 
tituição n9 5;62 

Cons-

!DISPõE S()BRE A ENTRE!(;~ AOS 
nlUNIV1PIOS DE 30% DÁ ,_ :t:E
CAD"ÇAO DOS ESTADOS'" ".~_ 
DO EXeElJEX AS REND,;,!) :.;U .. 
NWIPAIS) . 

Eleita em 13 de setembro ode á'd2. 
Prorrog'àda: 

- até lb de dezembro de 19 j:1 Jfl0 
Requerlmento n9 1 147 .. 63 d;; ,."ÚQ 
em 12 de dezembro de 1962; 

"":'" ate lf> de dezembro de p'. ,)('10 
rl.equerunento 1 147·6 3apro~'l h o>It 
.u 6:f' dezeJ:'l.brc de 1963. 

CompJeUla em 23 de abril áe ,,~U3. 

MerubfQlS - PartIdos 

Jefterson ae Aguia.r - pSo. 
Rl!:y UarnerO - PSD. ,. 
LabàQ da ~)jver8 - IISD. 
Wi.lson GonÇ8,l"\1es (23 dei IlbrU li .. 

19631 - PSD, 
Leite Neto 123 4 63) - S'SD 
Menezes PImentel - ?rte.~.lO~Dte. 
MUto" Oampos - ODN. 
aerlbaldo VIeira - ·ODN 
10saphat Marinho - !2a li fi3) 

I/lce-pres1dente - OON. 
Oanie. [(rleger _ ODN ". 

Eleita em._28 de março de !962. 
Pr~rtogação: 

Jefferson ae Agulat _ PSD. 
Wilson GQnçaJves "23 de ab:.ll 

1963) - PSD. 

Clt Vaga do Sennol PUJto fi'errelra. 
EurtCQ Rezende 123.' 63) - UDN. 

- até 15 de dezembro de 1963 Dela 
Eteq. 794-62, aprovado em 12 de' x· 
zembro de 1962, 

'26.4 63) - PTB. 1 

RUy Carnetro - PSD. Nogueira da Ga.ma _ PTB. 
LobA<> da SIl'Blra - PSD. I Barros Oonalbo P'I'B 
Leite Neto 123 de aorU de 19i'3) Mem de Sé _ PL. " 

- PSD. Miguel Couto 123.".63),' - PSP:' 
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S) ,Projeto de Emenda à Cons, , 
tituição n9 6/62 

IlI1:Jj\mNTA PARA Q(1ATRO o NV
mERO DE REPRESENTANTES 
lllOS ESTADOS E DO DISTRITO 
1711DERAL NO SEN,l.OOI. 

El~~ta em 1'3.~.&2 

PrCÍM'ogada: 

- até 15 12 63 pelo RequerlDlento 
700-6:1. aprovado em 12,12,62; 

_ ate 15 12 64 pelo Requer1menoo 
1. 14S .. 63. 'aprovadO em 16.1.2 63. 

Cur(lpleLada em 23 4,!;3, 
Membros _ Partidos 

Jd~rson de Aguiar - psr. 
R'lY carneiro - PSP 
Loo4o da Silveira - Relat:.Qr 

1'SD 
W:~D GonçaJves (23 4 63) 

!Osu 
l\len~zes Pimentel _ PSD 
MUtou Campo.s -UDN 
Hert~8Jdo Vlelre. - ODN 
JosJ~bat Marinho - (23 4 63> 

tJD~ I 
DJnl~1 Krleger _ UON 

Argemlro de FigueIredo - Pl'B 
Eurico Rezende (23,4,63) _ ODN 
Milton campos - ODN 
D.ruel KIleger - ODN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
AlOfsl<> de Oarvalho - PL 

V) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 2/63 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

Designaoos em 23 4.63 
prorroga.aa; 
- até 15 12 64 pelO Requerimento 

1.151-63, aprOvado em 10.12 63. 

Membros - partidoS 

Jefferson de Aguiar - rSD 
RUY Carneiro - Pres1dente 
Lobâo da Silveira - PSD 

PSD 

Wilson Gonçalves - PSO 
Menez.es Pimentel -' PSI) 
Hefltlaldo Vieira - Vlce~Preslden-

te - PSD 
Amaury Silva - P'fB. 
Bezerra Neto ~ PTB 

••... IJbgS. de Sena-dor Pinto F'er· 
reira _ PTB . 

Silvestre perlcles _ PTB 
Artur VlrglJio - PTN 

Y) Projeto de Emenda à Oono. 
tituição nq 5/63 

(DISPõE SõBRE O IMPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇÕES 

Designada em 31.5,63 
Prorrogada até 15,1~.64 pelo Re

querimento número 1.154~631 a.pro
vado em 10.12.63 

MembrOs _ Partidos 

JelferSQu de AguIar - PSD 
RUY carneiro - PSD 
Lobão d. Sll?elra - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSP 
LolLe Ne'o - PSD 
Amauri' SilVA - PTB 
Bezerra Net-o - PTB 

.• , Vaga do Senador HUmbertc 
Neder - PTB 

Argemiro de E')guetredo 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Campos - UDN 
Daniel Kr1eger _ UDN 
A;oyslo de Carv.aIho - PL 
Josaphat Marinbo - Se mLegcnda 

EuIióo Rezende _ 123" 63> - V\~ 
ce-pre,~·denf.e - UDN 
." Va tl do Senador E'1nto Ferreira 
(23 4 fi _) - Pl'es1dente - P'T'B 
No~ul'lra dJt Gama _ PT:B 
Barreis Carva.lho - ?Ta 
Mero ~ de Sá - I?L 

EuricO ReZE'ode 123 4 63J - UDN Z) 
Mllt<m Campos - Relator _ ODr.. 
João Agripino - UDN 

Projeto de Emenda à C,ms
tituição n9 6/63 

(INELEGIBILIDADE) 

DesIgnada em 2.10,63 
Júllo :Lelte \23 4 63) _ PR 

Josaphat Marinho - Sem Legendt. 
AI0YSlO de Carvalho - PL 

W) Projeto de Emenda à Cons-
r) P~,oieto de Emenda à Cons· lituição nÇ 3/63 

tit!Jição n9 7;62 IIDISPOf<; SOBRE A AOMINISTRA-
(I!E\,0I'JA A EMENIIA CONS'ITfU· ÇA0.o0 O/STI"TO ~-ED.ERA:)., ~ 

l'IO"AL N" 4. 'lU'" INSTITUIU ti a,'Af~"'." DA .(;~~IP~TEN(;t~ 
SISTEMA PAR1.AI\IIt:N'fAU. uI!. (RI\ i\ ll\ Ao no SE~ADO). f.). 

GO\'tRNO h o AR-I 61 DA l'O~S Deslgnaaa em 2 5 63 
TITU~Çj\O FEHt<.:RAL. DE 18 IH. Prorrogaaa a:e 15 1~ 64 pelo Re-
S.ETE!ll'r18HO DE HH6). ~uerimenTc I 15:l-6:i. a-provado em 10 

:Je dezemuro de 1963 E:eit.a I em 6 12 62. 

prorr~ada; 
- auf !fl 12 63 peto Req'ie!'tmenu. 

7!H-ti~ :aprovado em !:t 1:& 62. 
_ a'E!. 15 12 64 gelO Requerlmentl 

1 l4.\H:i3' aprlJva.Qa em 10 12 83. 
CO;l1p.ét.a.da em 23 4 63. 

Mem"Oros _ PaftHioS 
J :'Uer:.pn de AgUIar _ t'Sp 
R ly Oarnelfo - PSU 

Membros - parUdo.s 

Jeffe:·son de A;u1ar - E'SD 
R'ly Carneiro - pSu 
Lobao da ~llveH·t.·_ P5I:) 
Wilson Ooncalve.! - PSD 
MeOeze.< Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSD 
_~mallr\, SilVa _ PTB 
Bez.erra :-.Iet() _ PTB 

Prorrogado até 15 12.64 Dela Re· 
:t,uerl1Ilen<.{, número 1.156~63. aprol'a
jo em 10 12 63. 

Membros _ partid03 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Carnelro - PSD 
Wilson Gonçalves _ PSD 
Jose FeJici.ano - PSD 
WtHIredo Gurge1 - PSD 
ArgemlIo de FigueIredo - PTS 
Beterra ~eto- _ PTB 
SI:vestre PerlcJes _ PTB 
Edm undo LevJ - P'l'H 
Eunco Rezende - UDN 
M1ItOD camp05 _ UDN 
A.oysio <ie carvalho - UDN 
Afonso Afinos _ ODN 
Josaphat MarinhO _ Sem Legenda 
Ra!l: G!uberti - PSP 
José Leli.e - PR 

2-1 Projeto de Emenda à 

Junho de 19GJJ::1 
José l"elIclano - i'SD 
Wllaon Gon9&lve:J - 1'31) 
Bezerra Neto - PTB 
Edmundo Lev! - PTB Atgemlro FlgUelredo _ PTB 
Melo Bras.. - PTB 
EUrico Rezende (23.4,63) - llDI«' 
Aloysio de Carvalho - ODN - I 
Afonso ArinOs - ODN d 
Josaphat Marinho - Relator 

Sem Legenda. -
Aurélio VI""". - PTl' 
Jtlllo LeIte - PR 

• 
COliUS§õES ! 

l? ARlLAl';1~N'll' ARlES DE, 
lINQVtliU'll'O :\ 

CRIADAS O:l: ACõRDO COr,i q 
ART, 53 DA CON9TI::-::r;:çAO \3 
O ART. 149, AL11NllA A. DO jlli}< 
GiMENTO IN'l.'Il1lNO. . ~ 

1 ~) Para apurar a aquisiQãó'~ 
pelo Govêrno Federal. doli 
acêrvos de concessionárias 
de serviços públicos o 'Í 
importação de chapas d\i 
aço para a Cia Siderúr" 
gica Nacional. i ~ 

CrIada pela Re.soluç/lo número U. 
de 1963, aBSInada pele Sonber !ilelsllB 
MaculaD e mais 28 Senbores Sena.:
dores .apresente-da em 30 de malc do 
19ü31 • 11, 

DesIgnada em 31 de malo de 1963 
- Prazo - 120 dI.., a te 28 de ... 
tembro de 1963. I~ 

Prorrogada: ' 
_ Por mais 120 dIa.. em vIrtudo 

da a.provação do Requerimento nl1-
mero 656-63. do Senhor Senador JoiO 
Agrlp1no, nA sessão de 18 do se:,eJXi'" 
bro de 1963 '2t boras}, 

- por mais um ano .em Virtude da 
aprovação do Requerimento mlruero 
1 113-63. êo SenhOr Senador Le1to 
Neto. na sessão de 12 de dezembro 
:le 1963, 

Membros - Partidos 
Jef!erson de Agutar - PSD 
Leite N.etll (Presidente) - PSO 
NelSOn MacUlan - ?TB 
João A.grlplno rRelator I - UPN 
Jo.saphat MJJ.rlnho.- Sem Legenda 

P ~(jro ILUdoVICO - PSP 
W;.:ion~ Gonçalves 1.::!3 4 63) 

P::3}) 

.. ' Va.rra da senador Pinto Ferreirh 
- pffi 
,. Vaga d.... Senador Edua.rdo Ca 

·aH'to Vl('I"·P'·C'::;lt1el1te, - !?Ta 
H":lf'dl1o Valladares - PSP \la·li!. fi, ;-3t'n:\àor Er'harào • .IU 

Constituição n9 7 /63 12~) 
TRA'SFt':I~f:NClA PARA A nE 

,s(.;It\,\ 00 l\lUX'AR 0.:\ AI"VA 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com t\l!'"pz,"'i;< P~ment.eJ - PBU ml'·v . f' no! 

'\l:,'un campos - UU,'" C;'lfié'fl ..... Ij1f' - p"( I He 
lie.,~a.aO V.elra - uUN Ml;'·O() Ca·upo,:: - l1DN 
E'l:-II.!U ,Rezende 123 4 ó:i, - UOr-. Dnntr, K:':f'2el _ UDN 
Ud.·llel Kf,eger - UDN AlUVS1C de Carvalho - PL 
JoãQ A;griplDu 23 4 6:.h UUN t .Jo.~1pn1l Vlarinho _ ReuI,tor 
An1:lUl}t Silva 123" 63.1 - P'I'J:j 1 ~,:,m Le"enaa 
Nf)~'lelr~ da Gama _ PTS \' o 
B~rro..~ .car'vamo _ PTl::S ".m df S'á - Pl I' }() Proi€,to de Emenda à CO"s-
!taL G:ubertl - PSP tituição !lI:' 4 63 

UI Proi"'to d:Emenda '" Cons- ICU"'HIE I.1IVNIOI\OES AOS 
tituiÇão nÇ 1/63 I \'E"EAIlORESI 

, De.s12:nada e:r1 20 5 63 
f'Trt!.6.UJuo Df.; !\1I·UlfIH:S t' l'\1t. I 

!\ORES E fR/\»l\tHO E~l IN Prorrogl:Hl;:l até !fj l!.! 64 oelo fte-
tHl~·1 R~AS íNSf\1 \\nnl!:Sl. lut'flment<:: número 1 153-6:1 aprova-

10 em 10 12 !i:j. 
Des!~nad9 em 23" 63 
Pror"IJ~~da até 15 12 64 peJo Re· 

q',enmpntc I 15{)-83 'lprfJva-d ... eJl"l lU 
de í1e .... ~m'Qro de 196'3 

M€'rTI!Jtos _ Partidos 

Jefferson de Ag'11a.r - PSP 
Ruy C::noP!,1) - PSD 

\,H 'I, -;f<. "'-\""VfOAl'AR A (;.'\fU;U' 
El.ETI'·OI 

Ueslmada em 2 10 63 \ 
P:'ol'!'ogaoa aLe 15 J2 64 pelo a.e· 

~'lenmen'.Q oumero 1 156-63. aprova-
1(l em 10 12 63 

Membros _ partldos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
R'lY CarneIro _ PSD 
W\lsoD QQDI;.alve.s - PSD 
Jose Feuc1ano _ PSD 
Walfre<l.o Gurgel - PSD 
Ar~emtro de Figueiredo - PTB 
Bt.'z~rr8 N e' o - I?'l'"a 
Sllve:-tr~ Perlcles - ?TB 
Erim 'lOdo l.eVl - P'l'B 
E'lrl{'o R.!:'?:ende - UDN 
MI;r(lf\ CAmpoa· - aON 
A,OVS:O dI" Carvalho - eL 
At"n5o Ar'no.s - UUN 
Josflohat Marinho _ Sem U-gend~ 
JU;1Q Lelte _ pa 

irregularidades grave., e 
corrup.ção no Oepartamen ... 
to de Correios e Telégrafos 

Criada pela ResOlução ntlmero 33 
de 1963, a.sslnadSl Delo senhor JeI
rerson de Aguiar e ma1~ 3'3 Senhores 
Senadores .apresep'ada na sessãO de 
11) de outubro de 1963). 

Prazo _ até O fim da sessão !eg1s
ativa de J963. 

Prorroga.ção POl' 9<) dias Ia.té 1& de 
'Ilarço de 19641 em VIrtude do RIJ
luerimentc númerO I 163·63 do Se
nbor Senador Wllson GonçalVes 
lprova.do na sessâo de 10 de dezem
:'IrQ rj,e tM.3 ('lt 30\ . 

Destgnação em 6 de dezembro do 
1963, 

Membros Ull - PartldOs 
Je1ferson de AgUiar - PSD 
Le1te Neto - PSD 
AtdllCl Fonta.D11 - PSD Membros _ Parf.l~ 

Jefterson de Agula.r - PSD 
nuv catneir() - PSD 

Lobão da SI:VelI .. - PSD 
W11son Oonc;l1ves - I?SD 
Mene?e.~ P:mpntel - ?SD 
Leite Net.t) _ P5V Z-2 Projeto de Emenda 

Constituição nq 8;63 

WUson Gon~alves _ p:-t!31dente 
) PSD 

LU09t C1~ Stivelra psu 
Wi:):.Qn Gonçalves - fte,a OI 

""l'=;D 
MPM'e, 'Plmentel - ?SU 
Lei',\, ~é;,o _ PSD 
<\.~,,~ 1'·V 'SilV9 - PTB 
B ·7""'~ .. Neto - Vlce·preSloer..t.e 

P"I'B . 
V'!o!;t ldo senadol pln'o t'~Jlelra 

_ /-• .n:i 
"u'>Ct>: rt Per~cles - PTE 

Ama'II'" Silva - ?Ta 
BI"?erra Neto _ f'TB 

'J~IlS rlQ senadol Plnt.o Ferreira !AUTU!\O,'UIA DOS MUNICíPIOS, 
_ PTB 

Silve"t.rl" PeriC: i; _ ?'TB eSlgn~dJl em '22 10 63 
AdRlbe-rto $f"n8 _ PTB PrOrrU~8.Cla ate }5 1:.1 64 oelo· Re-· 
F,UMOO R. ... 7.f'ndf' 1'23" 631 OP:i q ler,mt'n!Q namerc 1 Ui. ti::!. ao.\.!';a,· 

J'1to "llrln1nr, _ UON Mf'rnbrO~ - Pa·rtldo.· .. 
Mlh""\", Ca'Y:oO!: - unN /10 em JI) 12 R3 

~ I"VC:l(' ·1," ('I!.r"'~ ho _ PL Jt'ft~!'~ot'l r;I~ Ag'J)ln- - PSD 
JO.c:::;pl1a.l ,\,'1 I: h<..l _ Sem r~rg"nda R l~ Ca:-nel!'O - PSD 

Artur VtrgUlo - P'1'll 
Bezerra N"eto 8 J1 63 - Vlce~PN-

:'denr,e - PTB 
~lello Bra.ga - P'Y'E 
JoAc Agripino - UtJ~ 
Dantel Etr1egeI - OUN 
Eurico Rezende 123 4 fi:~l _ ODN 
AaréUo Vianna - PSB 
Secretàrlo: A!lxtl1al 1.1I '!;e;1a.tl"o, 

f1L-9. J Ney PassO/! t)"nras. 
I LobAo de Silveira _ PSO 
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SENADO ' FEDERAL 
2" SESSÃO LEmSLATIVA ORD INÃRIA, DA 5~ LEGISLATURA 

AT/!. DA 62~ SESSÃO, EM 4 DE 
JUNHO DE 1964 

I'IlESID~NCIA DOS SRS. nrOUltA 
""'IDRADE, GILBERTO MARINIIO 

,E, CATTETE FlSHEIRO 

As 14 
acham-'se 
.nadol'eE: 

ho:as e 30 minutos 
presentes OS Srs. Se-

rior, que é ap:-ovada sem deba
tes, 

O 5r. L" secretário lê !) .!;e
gujnte 

EXPEDIENTE 

Ofício de 4 do mês em CUL ........ , dO 
Sr. Pnmeiro Secretário da Càmum 
dos Deputados ,encam:nhando à te· 
visão do Senado, a seguinte pr'JpOsl
çãO: 

Art. 49 Quando a reQuerimen~o de 
pessoa. jundica de direito público In
tel'essada e para evitar grave lefão 
à ordem à saúde, ã- segurança c à 
econOmia. publicas, o Presidente lia 
Tribunal ao qual couber o -::onhecJ.
mento do respectivo recurso ordln1.
riO suspender, em despacho tunJu
mentado, a execução da lim:nar, e aa 
scntenç-3.. dessa decisão caberá Il~r'a
vo, sem efeito suspensivo no pr3.zQ de 
íl(}) dez dias, contado.s da publlC·1-
ção rlo fito, 

Hoje, pretiro dirigir a'pólo ao Govêr .. 
no da República. em torno de alguns 
problemas vinculados à assistência. 
NatiOnal e social e à- saúde própria .. 
ment a.elta da popuJação daquela pro
vinda. 

(ioldwasser .::santos 

Vivaldo Lima 

Projeto de Lei da Câmara, 
4 Art. 59 Não será concedida a me-

n~ 56, de 196 I dido liminar de mandados de segu-

Como Ee sabe, por efito do processo 
inflacionário, a maioria dos Estad~ 
vem passando por gra.ves dificulda ... 
des fmanceiras, que se refletem n~ 
manutenção de suas instituições em 
g.eral, mas parttcUlarmente de suas 
instituições educacionais, de assistên
cia social e daquelas que se desUnam. 
especificamente, a tratar e a prote ... 
ger a. salidt da população. 

De.siré Guarany (N(t 35-C. DE '1963, NA C.iL"'\IARA rança impetradDs visando à reCli\.s~l-
DOS DEPU'I'ADO&) ficaçâo ou equiparação de servhiores Essas d.ificuldades estio-se verifi

cando. neste instante, no EStado d!l. 
Bahia. em stuação terrveimente cres-
cente. A casa Pia e COlégio dos 
órfãos de São Joaquim. por exemplo. 
é uma. in.stituição tradicional e que 
se mantém com o. produto da renda. 
de seu patrimônio, recolhendo ao seu 
internato crianças pobres e lhes dan
do a. educação adequada. quer a llrl ... 
mál'ia, quer a d,e tipo profissional. 

Moura Palha 

~ugênio Barros 
iSigefre::I0 Pacheco 
~enezes p:menteI 

Wil')on Gonço..lves 

!Dix-Huit RosadO' 

[)inarte Mariz 

:walfredo Gurgel 

~alvíano Leite 

Argemiro de Figueiredo 
pessoa de Queiroz 

E:'Inírio de Moraes 
,Aloysio de Carvalho 

:Josaphat MarinhO 

,Eurico Rezende 
Aarão Steinbruch 

Auré1iQ Vianna 

Oílberto Mal'inho 

Nogueira da Gama 
Moura Andrade 

Bezerra Neto 

Melo Braga. 

Irineu Bornhaul:Ieu 

Antônio CarlOS 
Dantel Krleger - 30. 

O SR. PRESIDI'lNTE: 

• 

Es,f,abelece normas procc;,';:Jats 
relaivas a mandado de segulltn
da. 

o CQng::esso Nacional del.:reta.: 

Art. 19 Nos processos de mandado 
de .segurança serão observ~das n..; fie· 
guintes normas: 

a) é de dez dias o prazo para a 
prestação ete informações de au~{)rt
dade aponada como coa tora que te
nha exercício em sede diversa da do 
Juizo; . 

b) a medida liminar sômente tr:Iá 
efiCácia pelo prazo de (90) noventa 
dias a conta.:- da data d.'). respcct: \'a 
concessão, pl'orrogável por (30) trin
ta dias quando provadamente o 
-acúmulo de processos pendentes de 
julgamento justificar a prorrogaçã3. 

Art, 29 Será. decretada a I}eremp~ 
cão õu a caducidade da medida ümi
nar "ex officio" ou a requerimento 
do Mil1i.stériO Público quando, conce
dida a medida, o impet:'ante cl'lar 
obstáculo ao normal andamento (lo 
processo, de!xal' de promover, por 
mEiIs de (3) três dias 0$ "tos ~ di
ligênCias que lhe cumprirem, ou aban
donar a Causa por m3.is de 201 vin
te dias, 

Art. 39 A sautoridades· administra
tivas, no prazo de (48) quan,mt,n, e 
oito horM da ontiflcação da medidl 

I liminar, remete:ão ao MinistérlO ou 
ao órgãO a que se acham SUbordina
da e ao Procurador-Geral da :Repú
blica. ou a. quem tiver a representa
ção judicial da União, do Estado 110 

(Mouro Andrade) - A lista. ~f' MunicípIO ou entidade apontad.l co-
presença aCUSa o compa.recimen,\ o De mO cootora, cópia autenicada - do 
30 8rs. Senadores. Havendo numero mandado notificaótrio assim eon;o 
legal decle.ro aberta a. sessão. isdicações e elementos cutI'os nec('s.sa~' 

, r:os às providênCias a serem tOma.· 
Vil! ser lida a. ata.. \ das paar a eventual suspensão do. 

O Sr 21) Secretário procede à. medida e defee:a . do ato apontado 
leitura' da a.ta da. sessão Q.ntt~ como ilegal -o uabuslvo de pOder. 

públicos, Ou a concessão de au.:n~'~o 
ou exensãó de vanagetns. 

parágrafo único. Os mandados de 
segurança fi que se refere êSte arti
go serão executadoo depojz de tran
sitada em julgado a respectiva sell
tença. 

Art, 6~ A conceE.São da liminar ou 
da seg'urança em hipótese alguma 'Po
derá importar em obrIgação de pa
gamento prestação de vencim",ntos 
emuneração ou qua,isquer vant.1gcn.s 
atrasadas. 

Art, 79 O recurSo voluntário ou 
Hex ofricia" interp06to de d.;!c:sá,J 
concessiva de mandado de seg'Uaflça 
qUe importe outorga o uadição de 
vencimento ou ainda rectassiflC.a....:[:Q 
funcional, terá efeito suspensivo, -

Art, 89 Aos magistrados, funí":lO'16· 
rios da Adiminstração Pública e :",OS 
sel'ventuáriDs da Justiça qe desc:um
prirem os prazos mencionados ne3t':l 
lei aplicam-se as sanções do Cód:go 
de Procesfo CIVil e do Estattuo vos 
Funcionários _ LiblicO$ Civis da Un'ã-: 
(Lei n~ l.íll, de 28 de outubro àc 
19521 , 

O InstitutQ Brasileiro para. lnve,s. .. 
tigB,ção do. Tubercu:ose é lnstitu.ig-.lO, 
a Um tempo, de pesquisa cientifica e 
de asistência ·social. A respeito dêle 
Uive oportunidade, nesta Casa, duran
te a. última sesão legislativa, de fi~ 
xar oS aspectos princilJais através dos 
quais se destaca sua influência pon
derável D9 cQmbate à tUberculose fie:. 
E<3tado da. Bahia. 

Ali flUlciona. igua:mente, e comO. 
único esta.'oelecimento específico, o 

Hospital Aristides Maltez, E' uma 
organização em que se assegura: o 
tratamento especial aos portadores .qe 
câncer. N&o há, no Estado da Ba· 
:h1a, .outra organização semelhante. 
pública ou mantida por entidades 

Art, 90 Esta lei entrará em v!gor privadas. E' êsse estabelecimento que, 
na data de sua pblicação revugoJlas na Capital, recebe, como pensionistas 
as dlEpOsiçôes em contrá,.:-io, ou a títu'o gratuito, quantos preci ... 

A Comj~sã{) de Constituição e seUl de tratamento especíIico para 
Justiça. combater oter.rível mal. 

O SR, PRESIDENTE: Ao Jado dessas tnstituições, funéio ... 
['.<am, no Elstado, ouUros hospIta,is. 

(GILBERTO MARIN1!O) - E5tá Os que são destinados especialmen .. 
termínada a leitul"a do expediente, te a receber pensiOnistas se vão man .. 

Há mudores inscritos., Tem a pa- tendo. Mas essas organízações a que 
laV! a o nOore senador JOha.phat Ma- me refiro, e outros, crooo I) HOSPital 
rinho. ~ da Santa casa da M1sericordia, ta,m .. 

bém em 8alvadro, o chamado Hos .... 
O SR, JOS/'PHAT MARINHO: pita! Santa Isabel, tôdl)S estão em 
(Não fOi revisto pelo orador) situaçã.o dificUima, para. preserva.r o 

Sf:!nhor Presidente, tenho fixadO, úl- seu funcionamento e atender à pc" 
tl.ma1uente, alguns prob'emas, pode- pu'ação po\)re de todo o EstadO. 
ria assim dizer, relacionados com a As sotícias qUe a imprensa. 10001 
saúde, po15tica do Estado. da. 'Ba.hia .. veUl repl'oduzindo revelam a grtwi ... 
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dade da situuçáD.· Ainda 7liá: pouco. ~ X P D H E N T E mediante estimulo e ajuda às arga .. 
iniclou·ze, naquela Capital;' 0.: campa~ E E H nizRf;ôes educativu$ ~ eUltuxals, Berp~, 
Ma contra o câncer, c<:m o' objetivo em suma, pela presença constante dQ. 
de Qna'briar rcemsos que proporcio- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NA.CIONAL p<>der público junto a tóclas as mi-
Jl-cnl 80 Ho.spital Aristides Maltez o ciativas que visem ao bem ge:al. 
)).l:oS.seguin1ento de suas.- atividades. que o Govêrno ae fortalecerá como 

'Ass.D1 vem prOCedend(} -a popu19:-Ção, DIRETOR .GIlRAL instrumento as ~P!ro.ções coletivas. 
; rob a orientaçUo <los dirigentes da- ALBERTO DE BRITO PEREIRA Esta é a hora, exatatuonte a hora 
'r (J.ue1e hQspita:, por se ter veritciftdo e pJ'omoyer~se - ai sim - violenta_ 
'flUe os dêbitos da instituição haviam CHIlFl! DO SSRv,ÇO Da PV8l.ICAÇÔE9 CHI'iFIE DA 01Ú;ÂO DI!;- RtJOAç:ló mmte, a correçã.o dos êrros c01lero .. 

Ichegado a tel montante q'.lO, se não I MURILO FERREIRA ALV"'S FLORIANO GUl~'AR.'ES dos. !CEt. é a hora de iniciar-se" p,. 
h<luver um auxilio pronto, ilned:ato, t:. li ~ gamento das dotações QrçaIllentá.nas. 

Iterá. provAvelmente que cerrar .suas das \'erb<1S especiais d~t.inadas à nu-
Il"'r(a.. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. nutenção o ao desenvolvim.nto deso , .! ,sa.s instituições de e.ssil3têncla (oziaI, 
: 'Exl:tmL.'1ando êste prcblcma, em SUa, SEÇÃO 11 de caráter edu~etiv{) ou m3ntenede--
edição do dia 3Q último, o Jorn~l da I ras de hospita~s e ambulatórios,' nos 
Bahia traça o seguinte peno!"am~ da 1m pressa na" oflcínas do -Ot.'~artamento de Impre;nsl! Nacional d t '," ' 
~itUp.ção da.s or~anjzações llaspitala- I diversos pontos o errl,OrlO nae,:o'" 
~es no Estado: BU A SÍ'LIA naI. 

""A Bahia, n.esttl. parte, COrlti- l O Sr. Vivaldo Lima - Pertn:te 
nua. t~lvez com o ma<s!r deficit I A S S I N A T U R A S V. Ex:) um up.art.e? 
em t.êrmo-s nlclonilis. Os pJUCCS-1 O SR, JOSAPHAT MARI!\i-IO -
nuso,õm:os que posou! n:o at'n- REPARTIÇõES E PARTJCULARES FUNCIONARIOS Pois llão. 
de-m fia número de doen.€s que./ 
Os pl'ocu!'am, sendo ne.çe.s.sá1'l0 ta. Capital e Interior Capital e Interior O Sr. Vit.'llldo Lima - V. Ex' e3-tá 
~er a c áss;ca fila OU ~ossuir tJst.:unente ierl!ldD um ponto Qae, 
"'pistolãa" para a obtençáo de um, Semestre ••••••••••• CrC 50,00 Semestre ••••••••••• Cr$ 39,00 bé anos, pro.:::ure1 corrigir. NJ gQ\é.r~ 
1c!~D. Po .. ' .seu hIl'llo, é dl'an'..á- I no do Sr. Juscelino Kub:t:.che1:, ,por 
itca a situação üa quas~ tonas as I' Ano .•••••• ~ ••• ,.... Cr$ 96.0fr

j 
Ano .••••••••••••••• CrS 76t OO duas vêzd~' dOls

O
a...."10S snefuidos. Of:~'re; 

ne- :6as cc.s.S!:s hospítaIal'efi, qu;; Exterior Exterior ci el!len 11 ao rçame"o nesse W' 
t~m :n18!BOS compl·çmÍl::.SOs :l- cal- I ticular, proibindo que os planOs: de 
clar, sem as mcrore.s per$l)ectivas Ano •••••••••.••••. Cr$ 136,~O_ ~no o' ~............. Cr$ 108,00 eco!lom:a envolvessem -as dotações 
de fazê~10, pOrque O' p0:Ier pú~ __ _ ____ destlnadas àS institjliçõe.s assi.sWn ... 
blico não corres.:m::da com as ciais, méàicas ou educacionais QUo 
suas obr'ci8::;ões_ As~im est~o. no - Excotuadas as para o exterior, que serão sempre ana.ais, as deveriam s-er pagas n-o exerciç o.· 
Estadú, tanto na Capital, C:;;rno assinnturas podGr..,se-ào tomar, em qualquer époc~. por seis meses Pols bem, o sene,do Aptovou e li Cã.~ 

,110 int'er~01', vã:.:"ic,s llQSpitais, ou um ano, mata., também. O Presidente ve40u,. 
I muitQs, .incl~!síve, .<;.em d s!lcr se- e o Congresso aceitou a veto. RepfOo 

qure de esparodJ'a-po, algcdáo e _ A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de duzi, e o Senado, considerado o exe;U .. 
éter, ta: a escas"ez. dcs Tecu:sos esclarecimentos quanto â sua aplicação, solicitamos dêem preférência pIo anterior, em que o pre5ide.l1te 
financeiros. As a:ller.ças de fe~ -à remessa por meio de Cheque Ou val-e postal, emitidos a favor do havia vetado R- minha en1enda, r€i,"!o 
:fonr:.n~~.i~: g~~~~~~dSe ~o~~~~~ Tosoureiro do Departamento de Imprensa llacional. ;~~ ~\~~;~vo ~~e~~~~ e~~t~e~3~~o;, 
ser cotu:iêers'::os em tô-da QSlla _ Os suplementes às edições dos 6rgãos oficiais serão fornecidos capitulando e deixando ê,SE'3 milh'\ ... 
extEnS&O para que n':'o haJ's. um ' , d' 11' - res de .instituições totalmert eao ~a_ .. aOs assIn,:uttcs aomente me lante 50 cltaçao. H_-" , Colár...so rl-(} ::etof h']spttalar. O 001' de J)ostulaçoes vel'gcnho~as ~Ja. 

l.tV'ist: àes Maliez conta com ofJlÍ- - O custa da número atras~do serã acrescido de Cr$ 0,10 8
1 

por part.e dos representantes de seus E~ .. 
'gações a pa~ar, e-m curtJ prezo, exercicio decorrido, c:o~rar..Be~ão mais Cr$ 0,50. redos. 
: e p3.~a as maIores dHícllldoade'~ O SR. JOSAPHAT MARINHO L 
,-para SUa .sobrevivência. npe.sar ________ ~_ Como salientou, em se-u n:parte, o n'o-

I' das campanhas !}'jpulares vl-,ando f bre Senador Viv.aldo Lima, o Gov~:. 
à arrec!':da-ção de fundos. O ganH 20 %, é que conseguIam receber. Tal no não pode fazer econom:a COm o 

I ta Isabe1, ~cr s:Ja vez, além da e escandal<J,sas: para Ils vreb(l~. se~ comportamento tem prejudicado s,acrificio dns v-Et-bas d~t:n,3das '(:; 
Ij.llta de tnateraU para. o tnba hc fé,T.! liberadas era necessáno grtmde imens2.ll1ellte as entiú~des que aoo- eucação, à saúde, à atS!,stência sociaa. 
,pe:mauEnt.e, deve importEtncül.s prestig:o junto ao Govêrno e só al- :he, na sua. caridade, no .seu apoo- O que se gastar com t-ats serviços é 
\ool1.'liderãvels ao .seu func!oneJ:.sw guns escritórios o conseguiram. E tolado OS mais humildes desfa-vore .. economia de caráter reprcdutivo., \ 
;n1-O, como rfcl~:;:.o do €stdo eco- '\ssp.<; escritórios cobl'avam 10. 15 e, cidos da SOrte. Davii.m ts 10 ou ' 
I_nómico-Iinaneei';'o em que se acha. nl::,V:1S 20~G) das entidad~s l'~l'a CO!l_ 20 % sim, porque a República estava O Sr_ Vivltldo Lima - Ex,"\t::tmen" 
'.o Getúlio vargas ressente-te de seguir a liberação. QURse tôdss as estabelecida no rcubo, nO saque e na te. v. Ex" está falando adequada-
!rnalor eqUipe e, sobretudQ~ de-me- entidadts que cOllsezulram receber (iS pilhagem. Tenho a tmpresão de que, men~. ' 
~:ca.mel1tos pata fe.z~r frente à verbas tiveram que abrir mão õe lO agora. é Chegada a hora da se to- O SR. JOSAPIlAT MARINHO ...:... 
\demanda pOpular. O Santa' Luzia e 20 ~ó do set: val'Or, Só assim rece- m(>.r un1:.\ atitude firme a respeito do '" porque o Govêrno e.stará vropt .. 
;Se Rnasta com vexam-es de tôda beram verbas que votamos para fato, Entretanto, ainda não vi nada dando a fonllação -de camadas ~de 
'p=dem. D3 modo geral. ~ hcs- ll-tender às suas necessidades, Há ,esw ne6Se sentido. população aptas, mais do qu~ a ex* 
pitais atravess.am crises financei- ."ritõrlo.s que pertencem ,a· COl1,..,"I'es- cer d.ireitos, a cumprir cIeveres pe.. 
',rilG Eeris.simas, exL:;Indo atitu<le sistas. A Nação e o Govêrno sabem O SR. JOSAPHAT MARL~O _ rante O esk da comunidade. 
~a maior compreensão per.r par- muito bem qUe ê'es estão p:Jt aI. En· Aos fatos referentes a essas insti-
te do peder públic() pRol'a pagar Quanto se atiram sôbre mandatos de tuições a que acabo de fazer men- O Sr. Vivaldo Lima - Quer Vossâ 
as dota.\'ões ol'çamentârIns devi. Vereadores e prepostos -do lnteriol', .ção, poderia jl.llltar C'lltrw, relaM- Excelência u mexemplo? Ná'J ~ t1U~ 
ur.s, além de crédiro.s especiais por co:sas men-os graves êSses Con- vos a múlt1-phw instituições e.e flna. ... eu esteja trazendo 8. sardinhn p3.aa .. 
$.bertos e não resgatados, A co- gresistas c-ont:nuam se6urcs ,e alguns lldndes seme.hantes. minha brasa", mas a :E~c01n de Fnoio 
111un:dade t.em prestado a sua jéles, têm p:lrent~ como prefeitos, fermagem da OrUz Vermelha da Bra .. 

~
' abOl'a-;ão através de m 'fvlmen- porque do cargo, forr.m afastados O sr. Padre Calaoons - Dá licença sl1, a mais antiga 11-0 no.o:so P-sí<:, des_ 

org~nizad(»)- pelas iru:tituir:ól's outros pr,:feitos atingidos p-o-r inqué- V. E'{Q- par outro a.partte? lA3sen~ de 1000 não 'recebe as dotaçõe.3 quft 
en~flcentes, porém não po:le co- ritos. Entre 05 casos de 'assalto: timen.to do oradOr) - Apenas para lhe consignamos pa.ra 05 (lo:.') eurs~ 
rir, comQ' é evid~nte, tOdas &S roubo ou saque Mte vai muito aléln .dizer que, nessa ordem d~ petlSa ... _ o de profissional e o de (tuxil~ 

liecesisdades das casas de Saú- da C<lrrupçã~, pois é quasi ato de re- mento, a. Imprensa, hoje, noticia que de enfermagem. Qt'er dizer. enferJ 
4r:"· - pugna no entanto, medida ,alguma fo! a. S-anta Ca."a de: São Paulo - a prl .. me!ras de. três e enfe,!'nlelras de um: 

O ISr . Padre CalazU1ls _ Permite ton:ac'i.l at,é a~~rn, Apr:J\'e~to a::\ opor .. meka do Brasil, todos nós Sa02lnOS Qno e melo; enfermei-ra.s e auxilIares' 
'V .txa um aparte? tuntdade do <i~"eu:so de V .. Ex·, para - estâ. com um bilhão de dé/ieit. d,e enfermagem. Vê V. ~.~ a con-; 

. b. . ' fazer esta denúnCia ao Govemo e aO O SR. JOSAPHAT MARINHO _ tradição, c-onsiderada a m~nh:). 1'')81 .. ' 
O t-"'-R. JOSAPRA'I' M..'\RTNEO - Comando RavDlucionãrjo. Vemos. à,': Mas, senhor ?residente, quero jun .. vão ])CJlít1ca, de 1960 tr"'a ('á: eu, per-

Poi~ illD.o. cupulas da. Corrunção, a fonte do tal' aos comentári<Js p2rtlnentes àS tencenc10 a um Part'dQ que ano1ava. i 
O $r. Padre Cú-~azans _ Estou ou- mal r o resto serã sanado COm leis W.stltu~çàes baianas, as observa"ões'~ Govêrn? - antes. o ~o Sr. Ju"'ce- I mais severas e com a autoridade e :r 1 nn t;:r,,'l..1tschek e depol<;: o do Se . v:l1d~ com muita atenção. o d'scur- . desenv{)lvíd-as . pelo nabre senador ' v "'~""':J .... .. 

GO de V. Ex!} sôbre a situaç'lo de dignidade e auster:dade dQ atual 00- Pwre C~hH:ans e que nos dão n per,s .. nhor Joao GouJart - f~zend{}. cgo~a. 

t, 
vérno. pecti"G de q.ue o fenômeno é de âm.. esta delicada c.anfi!!:zo-. Por aí vê-, 

~r::.\': difiCUldades por que passllm l!:s.ses 8.10 os frutos que esperamos b!to nacional. Já azara. entrebnto, V. E~:} como .enC3.TO Q. aju-1a às lns-: 
a., o' ras hospitalares, assistenciais e da revoluvão, para qu~ ela não venha vltoriso-o o movi1nent~ em nome da tJtuj('Oe3 partlcuttt"res. ou a U'lla SU\" 
eduC~icnniS, que s.ervem ao _p-3VO. perder~se nas malhas das vinditas e recuperaç;lo das nistitulçóes e c':.a boa (1en~s como é ~ n'!"p~ Ve ....... e1h:L ~o~ , 
princ a;mente 1 às cla.-:ses ma:s hu· mesquinhas lutas po!1tlcas do interIOr ordem da administraçãO, não há des_ !abOl-am eom o 'Pud~1" ll-úbl'ico ne-se.' 
mild" da Bah.a., expLoradas por espert'J.S comunista.'!. culpas que a opinIão e seus rpere.. c:,etor e, no entttnf,o, as ,llerJu-"n~s do- J 

O ~trato que V. Extl pinta - em- E' penoso ,ver c.ssa gente v'ir de lon- sentantes· aceitem Não há sobre. tnr:õe.<; qUe lhes .são Clf'::~ftlO!)"I ... g, além 
hora ~u não conheça. o prOblema da' ge, gastando dinheiro, nos pzdir ver .. tudo, eJ!:cUSas qu~ os deJgraÇc.dos e de sofrerem revrfto, nR~ f:'t'\ T'''-gM. 
BahHf cIe perto _ é o de tant-as obras ba que, elllb'ora aprovada, paSSa 2.nOf' Os sofredores possam, edmitir. O SR. JOP::4.P'R'~T MPSTNHC: -
no Bllasil inteiro. A respeito do t6- ap6s anos, sem que as me.smas se- Já é tempo de reduzir-~e o -Eofrl- O apaTte de V. Ex· é rlgorosam_nte 
pico ~ que V. EX", citando o ed1- jam libHadas. Só depois de as ins- mento fllhe:o, o sofrimento da popu .. pertlnente, 
toriaJl do Jornal d-w Bahia, _pergunta titttiçóes se dobrarenl à. vontade dês~ lação, Se.râ atavro do ccmbate às O Sr. padre Calazarut _ Penn~ta 
sôbr-e I,ru; verbas e dotações; houve até &e.S escritórios por sua vez suJeltc~<.' doenças, ,ser§. através de auxilio ~s V. E'X:~ outro s,part"? (Assentimento 
8g<1ra I nest& república co .... teJrlv<;ls .. ~<>iS do Qovê<no dando 1. ou 1n.stltUlÇÕe3 q>re delaS tra(iem, .sera. do ON.4QTt .,. 0_1Ia91lrno l10derla ou-

I 
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rorizar o pagamento direto, da ve!'oo 
integral, aquelas instituições que 
apresentassem a sua d'ccumentação 
junto 0.0 Banco do BrasU e às C:li:X3.S 
:E;conõmica:;;, em cada. Estado - ata. 
da sessã.o, ato da. Diretoria compro
batório de sua personaUd.ade jurUica 
e até, se assim desejassem. (onfo:~ 
rttação pelo Juiz de Direito da sua. 
éxtstênc!a. 

Mas tem acont;ecido que Prefe·,to3 
que assumiram o cargo, nas con1i .. 
Ções a. que QD.teriormente alu'ii. f Z~
tam consignar entidades que não 
existiam e paa essas receberam ver .. 
bns, porque seus patentes ~ão con ... 
gressistas . 

da em tôrno do assunto, junto aOS 
homens de dinheiro que, prin~ipa.l .. 
mente nesta foase inflacionária ga .. 
~am demasiadamente, par~ qu,e 
deem um pouco do seu lucro para 
os pobres que vivem à porta dOs hos .. 
pitais e que não podem .ser recolh~ .. 
dos porque os esta.belecimentos não 
têm condições paro recebê .. los, Mas 
V. ExIJo tem tôda razão em apelar 
para. o Govêro Federal, a fim de que 
o!h,e com mais misericórdia para a 
eetle enor!l1(> de doentes que andam 
por ,ai principalmente nos Sertões da 
Balra, de Go~á.s, do Piaui~ do Mara~ 
nhão, de todos oS Estados do Brasil: 
Lembro a V. ExIJo que o meu é um 
rlos Estac)os ()nde se presta. maiOT 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - a;.~f'~ :ê?cia :=o,ciaJ.. Temas quatro 
São as "entdade.s fantasmas. hOSpIt2lS regronaL"! e um h~pltal ge~ 

O Sr. pac!re Calazans _ E num.'l r::t. Há. poucos dia.s, visitlndo um 
rodada para liberar Uma verba de desses nosocômios, verifiquei que o 
du~entos ou trezentos m:l cruzeiros maior número de doentes ali jnterna
:ret}ram e~ percentual de 15 a 20%. i dos ern de piauien.~es, de maranhen
CO-'<;:,!l terrlvel. ses de gente vinda de outros E5tados 
:E' claro que o Govêruo atu:lJ. com onde não ha assistência social. Ná') 
ape:oo.s s~enta dias de ntivl'i:aie, é propagand,'). de minha terra que es
nao responde por êsses 1ato3, :nem tou fazendo. APenas digO a verdade. 
'pelos erros que os determinaram _ O SR. JOSAPHAT MARINHO -
. taça~se a devloo ju.stiça Mas o GJ- Traz ? nobre Senador pedro Ludovi
vêTno nõvo precisar i:niediatar .• 1Lllte, 00 valloso e justo comentário em i;ôr

: tomar conhec:mento dêsses fatos. no do pJ'oble~.a. Em verdade, os ri
dessa oJ.lamidacte que dom.na a. vida cos no BrasIl, dE'. modo gera.l, não 
da quase tõdas M institUIÇÕE:.S destl c~ncorrem, ~na med1da em que deve
natureza, no paíS. órgãos do Govê... rl~~ yl~-l?, par,), a ~anut:;nção 
no, a começar !>elo PtesldeIlre da Re~ ~e<' _35. l.nst tu~cõe.~ edu~aClonais. as
pública, têm declarado que, neste re .. slstencla:s e hCSp1tR1!lteS. Há ru~mo 

,gime não prevalecerá o su:>tEma d03 Um ~tado de e.<::pirlto que os lev?, 
intermed1ários, contra () jnt.erêsse co- salvo hCl!ll'o.sas ex'Ceções a ccntribuir 
~etivo e o iJ?ter~e público. Tempo no!" &>.~;ntlI"en!A' de c::lridade Q11a.ndo 
e, portanto, de cmdar a atun~nistra- d..ev_. em fa 7 :-10. ni) cumnrimento do 
ção de provl:dêncH.ts e jnjc.at vas co .. d-ev.ET de .solld-arIedade humana. E 

f mo aquela. a que se' referiu o nobre rna·.~ {t, 0!1e ~, no cUIDurhnpnto do 
r11'"rp..,. de .1ustlca, devolvendo L COm11-

O SR. JOSAPHAT MARINHO -:- Tj;d:>de uma, nacrela daou;lo nue gg~ 
Sep.ado~ Padre c~azans. pJr mel-Q nh~m. 9.'; vêzes com 0- &'.u'rificio da 
Q3.S q~w.s se possa 11'. ao .encoptro das. m<:l'or;,ôI. e atli com usurpação dos. di~ 
necessldades dessas mstltu çoes, sem reifo~ de muites. 
oomp.::ometer a moralidade a:1m;niJ- O S P d 
trativa. 'O que não se PQde admítir . r. a l'e Cazazans - V. Ex[l. 
mais é a sobrevivência ctê::se reg~me permIte Um aparte? . 
de desinterêsse. de descuido, p.::r p.l-r- O SR, JOSAPHAT MARINHO _ 
te dos poderes públicos, em relação Po:s nâ-o. 
à. sobreviv~ncia de tais inst:tu çõ~. O S d 
quase tôdas mant!das por cntida::es v'r r. pa re Calazans - Apó.s ou
privadas, e que são, em várias re.. pi.edr

O ap'lrte, do Dobre .Sr. SenadOr 
giões do país, as ú.nicas que dCO::tem I tan(1~ ,LUd.ov,CD quero dIzer, no que 
ao sofrimento coletivo. ~ a mmha)erra, que S. '-Ex-!', em 

O resguardo da sobrevlvên:::ia de.:: .. 
$(lS iU3tituições, por mais que cust~ 
ao poder público, é sempre fonte de 
€conomja, quando mais não ~eja por .. 
que o erário estarâ apenas ajU.~ando, 
e não mantendo estabele.:imentos e 
serviços. E'· importante. pois, que 
es.!a ajuda se efetive c()m regul3.rida
de, até mesmo p-J.ra que a adm niE .. 
tração não seáa compelida, no cum .. 
primento dO seu dever estrito. a criar 
organizaGrv-...s aue muito mais custarã'J 
à. fazenda p'.iblica. 

O sr. Pera LUdoVicO - Parm:te 
V. Ex~ um. aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -
PoíS não. 

parte, tem razao. Mas quem conhe
ce . a. hi.stória ~ Santa Casa de Mi
sencordo;a de SilO Paulo. sabe do in
t~nso traba~o desenvolvido, durante 
toda a sua v1da, por D. Pérola Byíng
ton, que envelheceu c mCrreu servln
dn: à.. Ins~ituição. A santa casa de 
MIsericórdia de São paulo e as Obras 
de Santos .representam espetáCulos 
comovente, Não fôo ... se a colaboração 
da bowa alheia e a dos homens d'e 
fortlJ!lB, há. muito ta:s instituições 
estal'lam fechada..\;. Evidentemente, 
no que se relaciolla a Estados mais 
pobres, cuj.a situação econômica não 
se compara à de São Paulo onde .a.s 
fortuna·~. são menores, natúl'almente 
que a ajuda, púr parte d03 p.articula~ 
res terá que ser menor. Essa contri
imição, no entantc>, podel'ja .ser esti~ 

O Sr. Pedra Ludov:co - Quero muLada. Há, aprox:ma~amente um 
lembrar ao nobl e Senador que, ne.sse mês. a.vistei-·me com um dos direto
particular da assistência soelal, h.á res das Máquinas Olivetti - um se~ 
uma. '~rande diferença entre o n~i:SO nhor ital',ano - e perguntei~lhe se 
pais e os patse.s estrangeiros, pr:n1:~ sua.. empresa mantinha obra assisten
};.almente a Amér!ca do Norte. Entre ciaI. educativa, como ocorre com a 
nós, todo mundo quer Que e~g.J aju:la Olivetti italiana e com outras emprê~ 
venha ;05 Qove"nos Fede,:,al e C'1ta-

1 

?ás daquele paLs". Abro aqul um pa~ 
duais. ao pas..o:o que! p:-in~'p'l mente- rêntese para dizer que o mundo in~ 
na Ami'rica do NGrte. os b"jTIll'n; do 1ustrIal italiano. no partícular. man~ 
d'nheiro. OS plutocrotes. as pr.1'1fÕ'S:13 tem excelente obra social. M.antém 
comerc'a;s e industri''li.:; canc"rrem I eSGolas profis.~ionais, campos de golfe, 
ncderOs9ml"nte pqra e2S9. qS"i':::~ê'1t;a. fu:ebol, hospíta~, maternidade; são 
~o, no Brac;il, U10 "e dá Um 0'1 jlrigid'a.s p01' um sistema de co-ges· 
outro capit1 Ji.c;tn é que tem ê:i"e "'~'C'i~ tão isto é, atravé.s dos próprio.:, sin
rito hUlllan'târ'o de cnn('()tl'er n.-g1. 1icatos op,erá!.'ios e dos patrões, o que 
a as;o:istpncia social. E ê>:te é 11m :'€'pI'BS':::l:a, em última análise, uma 
grande ma.l. ooul!1e f) 'Govêr'1o Ff'~ luebra - digamos ass:m - dê&a re
der::!1 e nri·"H::il:)a1rnf'nt.e. 00; çr('\vê'~nO \'olta e agressívidade de uma classe 
f'stadl1ais. s6.<;. nâo pl)df'm 'ffioa"tq>' contra outra. R€>''PO-ndeu~me aquêle 
ê..cse m-onde- ôzm<: ainrT::1 tyI'lf<: nllTl1.- 'Senhor: "'Não, Senador, não temos". 
paf~ "l1hne"f>nv"'llvidl') e de- p"'nu1"'!"ã" social na Itália é diferente" cl'isse-me. 
Q.r-.rnt.;q, ~own n n"s".o. n~ ""'r~t> q'le Por que? Indaguei - "Porque a lei 
era orec:so se f:zrsse uma prOp2'gln.. "A própria. indústria é obrigada .a 

realizar essas obra.9 e o Govêrno ape .. 
nas e~erce vigilância sõbre elas. A 
extensao ~as obras sociais d.a. emprê .. 
sa. ê reallzada de acôrdo com o nú .. 
n,tero de seus empregadc.s.". No Bra .. 
sil, porém as indústrias são cornpe .. 
lida..,; a CO)1tri~uir l?a!a OS IAPS, que 
con.stroem mela dllZla de hospitais 
nas, gra.n5ies ci~ades. ~ hospitais, 
pore~, nao a.:slStem OS' operários dzs .. 
sas cldades e ainda impedem as in ... 
dústria:s .ge realizarem essas tarefas. 
Uma lna.ustria com um número "x" 
de operários pOd'e ter ambulaw"'Q 
hospital ~ praça d,e e:porte. AlgU~;a..~ 
já os tem a;pesar de contribuil"em 
para OS lAPS, por nã.() acreditarem 
nessas instituições, Vemos em Sã.a 
Paulo algmn·a.s indstrias que ofere~ 
c~ _verdadeiro espetáculo de o!'ga
mzaçao, nest-e setor, com grupos es
colares, ambUlatól'ic.-, campos de es~ 
porte etc. Se o Govêrno pensar .seria~ 
mente em ex~gir das indústrias e d'o 
mundo capitalista. industrial essa re~ 
alizaçã.o tornará muito mais b:nato 
o prOblema d'c assistência na Pais. 
OUVi, há. pouco, que seria intenção 
do 9ovêrno obrar uma. taxa de edu .. 
caça0 pa.ra .a. oonstrução de -esc{}ja,~ 
e pagamento..\; de pessoal, obrigando 
pc;rém, as indústrias a realizar e~sas 
obras que dariam jn.strument-os n'1e 
c?rdialidade entr-e patrões e operá
nos, aos quais seria pr~crcionacto 
campo melhor de traba~o. 

O SR. JOSAPHAT - E' certo que 
pela legislação bra::ileira., as empre5aS 
já estão obriga.dw a determhl:adDS 
encargos, para manutenção de servi~ 
çOs educa.tiv~ e de asslstênnia social 
a seus operários. Mas, ooserve-se em 
primeiro lugar, que tais obrigáçõe~ 
~ão restritas ao." servióores àas em~ 
prêsas, e, em segundo lugar, salien
ta~se que tanto êsses encargos ná-o 
são demasiados que várias emprêEas 
mantêm serviços próprioo. e até mo
delares. Por outro lado, sa1ienta~~e 
que a observação resulta do comen~ 
tários do nobre senador Pedro Ludo
vico· atinge um espaço maior porque 
alcança a situação da.queles que não 
.êm emprêsa organizada, com gran
{lia população de operá.rios, mas que 
sã.o, entretanto, detentore.s dê imenso 
poder econômico, do qual não desti~ 
nam parte razoável nem à educação, 
nem à .::aúde, nem à assi,,,tênci.a. "o~ 
cial da. maioria da população sequer, 
da sua rêgião. ' 

Quanto a isso, efetivamente, o co~ 
mentário no congresso e na impren
sa e as provídênci.a.s executivas }J<O
a'em provocar modificação do- espí~ 
rito, pelo estimulo ao esfôrço de s0-
lidariedade humana ou pelas medidas 
:mpo5itiva.~, através das quai.:: o po
der público extrair do vorume da ri~ 
queza da minoria. poderosa ... 

O SR. VIVALDO LIMA - Com
pulsàriamente. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO ... 
a parcela. necessária a. resguardar a 
eaucaçã.o e a .saÚàe da imensa maio~ 
ria poo1'e e desamparada.. 

Como o Govêl'no que se instituiu 
tem ~e~t~radam~nte, proclamado que 
os pr;,vl!egios vao cessar, é hora de 
;untar seus esforços aos do congres~ 
W, para suprir as deficiências da ad
miniStração buscand{), como fõr pos
sível e corrato. Os recursos de que ain
da necessita para acudir a essas ins
tituições. 

Sem d'úvida, () Govêrno, quer o Fe
deral, o EStaciual ou o M:mic:pal, ne# 
nhum deles pode. 'nem podem mesmo 
toe.--os em conjunto, manter, devida
mente. a mulUp!iciulde d~ inStitUições 
de.~sa. Datureza em funcionamento no 
país. 

Dê, porém,' ca·da Govêrno exemplO 
de correção e eficiênc.a, ajUdando, pa~ 
g:ando. as verbas orçamentárias ou as 
especiais. Faça-o e adquira autorida
de para p{)r meio de legislação ade~ 
qUl;dn, ir buscar no capital privadO, 
nas gra.nde-s fontes de rique3a, OS 
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Aubsidios que falta.m para completar: 
a_manutenção regular dessa.s institui .. ' 
çOe&. ~ 

Hoje, o apêIo que faço ao GOVêr: 
D? atl:avés do MinistériQ <ta Educa .. 
ç~,! e Cultura. ·e • .sobretudo, ~do :NI.inis .. 
téno da Saúde. é para que tome co .. 
nhecilllento da situação de.sas dn..s.t: .. 
tuições baiana.. .. a. que me referi, e de 
outras que, naquele Es!:.ado. Se en ... 
contram em situação semelha.n~. i 

.Devo acentuar que não peço ao 00 .. 
verno que efetue o paO'amento a tô .. 
d:as ~ instítuições. Reco.nheço, 00" 
mo aJnda há pouco também o ~lien .. 
tou o nobre Senador padre ca.lazan.~ 
que há instituições a"'otada.s de recur! 
sos nos Otçamentos e que não devem 
receber auxílio algum, pOis que mlli ... 
ta.... não têm funcion.a.mento regwa-r 
c outras são instituições fan~mas.· 
Mil? ~ Govêrno t~m meios, procc.,;sos 
e orgac~, por me:.o dos quais pod.·erá. 
pesquisar e fazer a devida diserim .... 
nação, pagando às que m~Iecem- e até 
p.romovem10 a justa. cassação do fun .. 
clOn~me;nt{) daquelas que não têm 
existênCla legal ou licita . 

Referi-me a. instituições das! ma's 
úteis e respeitadas na Bahia. Qu~r 
se trate do ColégLo dos órfãos c..e 
São Joaquim, quer do Instituto .B~·a .. ... 
leiro para Investigação da Tuoerc .... .. 
los e, quer do Hospital Sant.a lzabe..:, 
quer do Hospital Santa Luzia, quer 
do Ho.::pita.l Aristides MaI~ez, s~.'a. 
qual fôr o exame que se faça de qua.· 
quer dêles o Poder Público som:·,l~e 
encontrará estímu10 para ir l"ln ~e'.l 
socorr9 e lhes dar o auxWo de q'..;~ 
ne-cessltam para preservação de l)eu 
fUIlclonamento ameaçado. 

O Sr. Cattete Pinheiro - Perml~e 
V. Ex~ um a.p,al'te? (Assentimento ao 
or~or) V. Ex.~, de certa forma, a.n~ 
teclpou o meu aparte. Just<.mant.e i:U 
ia dizer, completando o apêlo Que OV. 
Ex~ fazia. ao;; Ministérios da SaÚQ3 
e da., Educação, que se con!:·inU-lSSe o 
trab.alho iniciaoo em um do.:~ ÚliialJS 
Governos desta República e lamm:à
velmente itnel'ra.mpido. através d'03 
órgãos do Govêrno fede1'al nos &.~a .. 
dos no sentido de saber quai.s a.~ Ulo:;
títuíções de fato em fUlWiol1IDn2ntO 
e quais as rea.lmente merecedoras do 
auxii-o da. União, porque o numero 
de entidades fantasmas no Pais é 
impl"essionante. De outra maneira. 
Seria. necessário que os Ministé:1.Od 
paga&'!em diretamente .a essas imti .. 
tuições, mediante tã.o somente req'.1e
rimento dirigidO ao Ministério compe· 
~e-nte, e êste..\; pagamentos feitos di. 
re,.tamente através do Banco do Bra .. 
sil e Delegacias da união no.s: WSlados, 
impedir.a.m o florescimento dos cé~e
bres escritórios a que se fêz referên
cia. e que retiram d~sas en~idad'es 
grande parte do auxilio recebido. I!.Sle 
foi o trabalho inciado no O'.Jvana 
Jânio Quadros, e lamentàv:e!m(!n~e 
interrompido em tão curtQ praw. 

Enqua.n~o isto não f61' fe:.tQ, qual. 
quer outro e.sfôl'ço será Inútll po:que 
os mtermedlários encontrarão sempre 
um jeito. de mutIlar es.sas mstitul~OêS. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -
Sim, nobre Senador Cattete' plnh~i
ro, ê.'iSe processo de pesquisa e d:s_ 
cnminação, injcmdo .,no \;o"lerno 
enérgico do presidente Jâmo Quadros 
e, por Singular e fellz cJinq:dénc~a, 
sob a inspir • .:ção e a onent~çã) de 
V. Exa. ,no MInistérlO da Saúa.~. po,de 
e deve C{)n.tnu,ar romo o sistema per
feito ou ra4Cável de procedcrise - e. 
dietlllÇão entre as in.stituiç5es Ú~lS 
e R5 da funcionamento suSJt:ito ou 
irregUlar. Assim tazendO, o G3Yêrno. 
indil"etamente. est.ará tambéM !Jfa~ 
lizando. medida .de econ.omt'1, pOrq'te 
encontra o caminho de excH'.ur do) 
rXçamento aquelas dotações; mexe
quiveis, destinadas a instituü;ô2S que 
não merec~m o amparo nem :a aju<:l3. 
do poder Público. 

o Sr, padr Cal"z'17ts - conceda
me V. Ex~ um aparte? 
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o s.'l. JOS ... .PHhT MARI:-IHO 
!POIS não. 

g~b'ti(lS dessas .idôneas ~ respeHáveiS 1 do ex~Pres!dente J'()ão Goulart ~té 
insdtuiçõe,s d'a EahI3, dandQ-lheS (] perfel~r.mente esclarecid.o num tre .. 
e.stúnu!o de sua w:u,$tênc13 e de seu cho àe .sua. entrevista por Ol~a.sjão da 
l'uxílio, 'para que pC's~am sObrevi\'e!', :!"eun;ão dOI! gov~rnad'OT ThJ. capit.al 
1\ st-l"V}ÇO da pDpul{içáo daquele Es~ do E!st<:.do da B;ihj~ e mluaY-ço de 64 
ta<1o, (MUito be1ll! llIuilo bem! pa.Z·. em que S. Exa. a,s.silll se define: ' 
mas). ~, I 

. "O CGT, a. PUA e outros ór-
O SR, PRESIDENTE - Tem n pa- • gãos €.SDÚl'lOS de"t,em -esta],' achan-

flavra. o Sr· sr:nt\do: Je!fers'::n de do o gc.'Yêrno Goulart excelentp 
Aguiar. (Pausa) O Amazonas amda jlá,o 'conhec~é 

ment-e, depol$ ele qu,a..<;e' fcmnaUz.a.do, 
essa lJ!nt.a.tiva. d3 impeachement, 
numa demoIl.5traç3.o. de s.olidaneda .. 
de do Tribunal de Justiça €to Gover· 
nador de no.ssa terra: <lê) 

"Se o Tlibunal de Contas 

'" O Sr. Padre Cala,:;ans _ Veja V. 
J:X.l. a. :mpJx,ância dê . .;.:e t·t·~balho. 
A I:HJlú.nd,'d. e a Bélgica, nO .seu c.·m .. 
!iV d:: e.ll:'lllO, prjncipalm:~n~.e .'Jccun .. 
(b.~ . ..1, no campo as.si.'Hencl.al, ndo só 
c~,":ll1l.1l.f;.tn a LO:mação ae a.:.sl!lte:l1t~s 
,:,k.L.~Ui, oflell,~do!'as s.niui.':i e enre:.· .. 
n;eiras. C.)!110 fazem parte d •• p.ró~ 
pl'Üt Ql'g'aniz..1çal) admmbtraUva des .. 
e:,ls nações leis de ensino e a.s.'5l.~tên~ 
c.'a. p:m:; QUl11S o g-ovêrlio se ob;ig-~-{. 
li ajudJr todos cs P' rt:cular~s que 
(\4.s~jal'em fn~!'egar a sua vida Q ésse 
c'1mpo c-;) epostolado - àig'amos a5-
t.~tn _ na con.-':~ruç~o do prédio no 
l>~~g{tmc::nto de professóres. CO:l1 tóda 
n tiireçi1.o dI,! t-scclJ. gratuita. F;:l o.ssim 
1J'..4:' a Holanda e a Bélgica conseg'ui-
1I"Zin d~;,;emina::" o Emino, cJmo di.'!
flf'tnil::u am a f:S,S:S ência SQc!~l. V. 
Ex~. di.-1:e - f' m'Jito bem - no seu 
d:So;Ut;.'C} que' sâ,; rmnto mais Ct'OllÕ
m!f3s 1.',zs.:s obr, s particulares, por
QU:! sabemOS que, Ql.wndo o GOvêrno 
i>.::::.1t.1. o leioo·dia no h::spital de 2.5-
l>;,,~(incia, numa Santa ca,;:a, numa 
t>~''r. azsüten~iG,! qtulquel', sai mU!h') 
bl.vi~ (eConÔmiCO que a k:'U3. própria 
\...O!'.t. POr exemp'o, em São Paulo pa
~a por um leito~(Ea C.$ Lf.00,OO, eu_ 
qugUio gasta fD1 se-u.'l ho::pitais Cr$ 
ao. Ç-o{) 00 p~r Jeito-dia. Uma ecouom!.) 
h. "1(. L Cem isto náo qu:;;'o cUzer que 
o Qo.êrno não faça essa obra as_ 
fi:s:-tnc:al, porque há zonas em que 
;só i.!h, o podná f,,],'lA.1'. Agora, Se se 
fl.dot:.'!~se uma política aJ a neste s:m
t:dol pode.rL.'lmos multiplIcar eSsa . ., 
ebr,lS. Há tanta gente com saúdê', 
COll'l'J capacidade intelectual, em co.n
<i~\q.:s de dedicar-se a Essa tarda! 
P:~I1c!p2Imf'nte quanto poderill reall
Z:1!" la juventude t-2minino dê.ste pais. 
(jnd~ ~e estuda pouco, a moçn m~l 
tern)',lla. o gi.ná<io _ p'Oucas vã.o para 
pa:~ a~ e!COlM sup<:rror - fica· Gp~_ 
nr.s le.spe-rando o matrimônio, Na Suj· 
ça, pa Bé1giclJ, na HOlanda vemos a 
ceditação dessa juventude o. tódas f L 

:SUS C!Je'as as,s!,s enciais. E' al:ruma CJ-l
E3. ql<::' co:nove, Vi. pOr e:~empIQ, na 
€ui'l\ mo~'Js H' ofc:recer'ffil pJ.i'a !!~ 

Não está presentE'. 
Tem a paLrrra o Sr. S::-:1. dOr Dcsi~ 

.rêe Guarnny, 

o Sr, João Goulart como gOvêr
no. Ntjnca s€ntiu !!ut:. pre.sença, 
Digo ~~So como governador, po:_ 
que p:ssvalmente seu a::nigo do 
Sr, João Goula.rt, sendo até seu 
compadre, Mas a verdade é Que 
ê:e nunca fêz naàa pelo meu Es~ 
tac.o" . 

exalta a prObidaüe do go-ve:nat.r
te, no ac-êrto de suas contas, na. 
comprovação do emprêe;o legal 
das rendas pú,blico.s, o Podei Ju,.. 
di. iário testifica, em razão doS 
atos de Vossa Excelência. ante
cedentes ao gloriOSO triU1Úo ob
tido pela.s no..<:.Sas .sempre reste
jad>:ts F~·çil..s Alrmad.as, seu es
pirita de l1ciirno le1;ionál'lo da. 
Democracia e de escudeiro vigi
lante na. defesa do Direit-o e da 
Lei. pedras basilares do Estado 
e irontes ,perenes da Felicidade 
dos povos. 

Ct l' ,uma semana diríg!udo (lS' e,~<·M' 
lle fhmi!:a, B não r.penf!'3 ll!1~~~ c.:n. 
qüertta 0\1 c:m 1U3.S cén:t't de m:l 
~,'~llnem a direção de lares pa:ra qu~ 
os r',;%is pa.ssam frequent.'r a "f:~OII 
c.~~ par·:nt", para uma 'r(COuc2ll)n,) nas 
·t~-{"fo..s d3 f~mflia, Pe'n.:o !.tr U!11 
dever social de~'Ptrtar ê,~se sentido 
{\'}.lÜ também o pont9 foo: hza-.:to pelO 
C.':1a;d.or Pfd:-'O LudO\'ico da vi',ên
c:3. (ia. jnsti~J. $:{)(~ia1. E' prcdso <;'UI2-
{13 hf,rl.1ens de fO!Í,ul1s, QS capttal\::tm .. 
lalb:'lm Que a jtl.~tiça ~ocinl é t~~!:lJ

bJ,'iqe dif~r€nte G" j'~StiÇ3 e~mtltl:::-
1iva. di!'tributiva e legll pcrqUl"ona
tunilmente. eles regem o I«cro da.s 
or'5r.niza<:óes, dos e-mprê:;os e sua re
la~dQ C.()ffi as neces,~idadf's de cadn 
(;/l:nún!àade e de- carla ,<:xll::d· de, Se 
1'6-:, feito um trab::dho d= grandl.' en
'\"('rg~dura· nes.se campo o pJro brfl
",:Vito, que é aJ.tam!"nte g['n~:'C"o, 
c",:JPjtará, Cito o E x,. !!ip!O, em Siio 
P::wl'-{, da C3mp.'nha c'ü 0:1:'0 para o 
b.:>m ,do Brasil. ll! l'e~!rn~nte erl1o-ci,~ 
"lant~ verf.m-se crlanclls que pl'Q_ 
... 1ram arranjuf t"a'IJB'!ho para obter 
\~l:nheiro e c~m ple =-lUCiU o Gnvêr
J!'l pàrn um mel:-or Brf,sil de ama
ttni, :Que es,s'l Exp.:riênria ,~e repita, 
em t1'\Itros p<Jntos do, paíS: ur€{'üu
m·s pproveHar (.~~a ree-undic.ad:- d!) 
tPl11 vara promo-:cr m'21hol'CS di&.s à 
Nnçftô. 

O $R. JOSAPHAT '1ARINHO 
Sr. presidente, tMtei de Dar, icularl
d'ldes r,eferentes a entid, df's ba{anas. 
MJs, em verdade, o p!'oblemn que 
l'€ssa,1to, como .!;e vê do vaIiofo con
eur~o que me dEram 0<; ltObre,5 Se
na'dores, é de caráter naclo'!1-ll:l. 

O SIt. DESIRÉI': GC:\RANY: 

(Sem revisão do oradOr) - Sr. pre
sidmte, Srs, Senacores, vlm{)s à trl~ 
truna para trazer a e~ta C!l.sa nosso 
relato sôbre O::: últimos .acont~-citl.1en
tos pCIític:8 que envolv-aam o Es
b·<\.J tio Ams,zonJ.s, espe-cia.lmente a 
pessoa do Sr. Gonr·naoor pUnia Ra
mos C:elho e a maio!';!) parlamen
tar que in. ~S!,Ia a. A~6ere.bléia Le~:'~ 
latiya, repl"?Sentílca por m3.:8, ele 0.015 
terços das Dcpür.:.:dOS estadUi lS, 

Antes, p';l'rm, de entl'.:lr no relato 
dê.·s:2s acontec:,mentcs, desejamos 
consiznr.r uc~..:'a rrr(',<,tnta wJidarie
dad2 aQ Cove!'nadOl' PlmlJ Ra.Dl{Ã.'; 
CoeJho e nOSso r~ccnhecimentIJ M 
atitudes l€.ai:, e rran~.l;is demomtra
(1.'S p,;:1:) Exmv. Sr. p:~id.ente da Re
:pÚbÚh1, Mn..recllP.l c.ls.LeHo Branco, 
e pelO Exmo, til'. MHU.'.i .ro Co.sta e 
Silva., /Ctn tôd.Z& 1'0;; opcrtun40éldes que, 
por int:rméd.o I1<JS rêpre~';:ntantes da 
maioria política do Amazúinas e do 
prOpçrl0 GJyemad<r do E~tado. fo
f1:m compleu:mente informados do.'5 
rrltc5 PQlit~ccs Que então se des€n~ 
\'oh'iam em no . .'::o Estado e que, no 
momento, s~gundo pt:demcs cp.servur 
no sátcdo úl\·:lY.o, quado .esth'emas 
(m !>.!fanau.s, cflminhal11 para a 1nt21l'oÜ 
confraternização co iJJVO amazCt!1en:-e. 

O Governar.or p!i:1:0 R,' mCs c.celho 
pcssui um p::s:"j.G.o de luLas pOli ira"> 
'qu~ o crCae:lCHlm fi ser cOWcado a 
.~~ta de qua:qutr mOVlmento d.mo·· 
cl,~tico em rJ{."w Pat!la. O Sr. P!.in:o 
Rem::::.'> C.;p.lho, atualmente Em .e;::er~ 
,,;:c:o pela. s:-gunc.B. ,'EZ do mandato de 
c~ye!'n' cor "O E'.::.taco, desenvolveu 

,,-"uC.s ati .... id1d"s púOl;c-a.s, de:'de o lni~ 
c:a, e..::b (t égí.c.e de pa>:tJdo Traba~h'.:5~ 
ta B:s.-ih.'ilo, do qual 'foi um doS 
fl~nd2.Ó')l'f.s rlJ E.:;la.r:()" do AnHvonr..,;, 
Sua. luta pclltica em Mncfic:o 0.0 
pO\'O do AlU' zCd1.as 'foi, tôda Ela, tra~ 
vana <l.end'o ('.05 sind1ca OS de opel'á~ 
rio.:., c.omo drr~m;or ~IlS ca~ag j~s.~ 
tas, bflSNt.dJ n,;s €t:s;namento.s CflS
ttl.~ u% ttat.~n).adores do Estado do 
P.ma..\Vnas. Jus.tamente porque to!;ve 

..,empl'e u:,n fO!'llH:Ç~O pDUtlCll é que 
plínio R3:n"J$ C~elho, desde {) mo
rnroto em qUf> a~sumiu pela, segunda 
Yi'Z, o GO'Vi§:'t;Q do seu EStada, em 
31 de janeiro df Uiô2, rebelou-se COn .. 
t!'a, 'as aU.Yidades sindicaIS que, in
~~bit,am;;ntê, pl'~ul!"(\\'a.m ll1terfe-nr 
Da ,,"ida polWCl: do Amazon-ls, ditan
;0 normas RO pl'{)ce-dimentc da cole
tiv:dade nos seuS mínimos tl€.ta1hes, 

Empr.fg,:m tôda a fô~'ça polIda] (lo:> 
E,'..'tado n<1 dNrSil das gl'CVES que en
tão lá foram iniciad,9.s paN r€ivin
dicaçfo de ma ,,5. pão, de melhol'es 
condições. de vida para Os traba1ha
IjM~S, l\,:""as utiliZ':"u ,es .. "-a me.Enla fôr
ça polieial para. imp2dlr o proce~i
m::nt-o de gre'1;€s bo sE.ud'18, apenas, 
em objetivo,,> políticos e sem uma rei
vindicn.ção jurta. para as ClaSi€S ope
r:1rias, 

~sa,5 atitudf"s de Plínio Ram<:l'5 
crrlho determ:naram que êle fôss.e 
cv~1Siderado, dentro àa e.sfera federal 
entã,o dcmin3nt~ na RepúbUctl, um 
marginal da política braSileira., a.pe
sar das suas origens se encontrarem 
no Partido Tmba.lhista E'ra~i1E'iro, 

b.te p:'oC"çdimento do GC.Vê!''l10 Fe
deral com relação a Plínio Ramos 
Coelha naturdmente era, di-t-ado pe
lD.s t'.,ituúes governamcnta:s já to
madc.s no Amazonas cootra. a. su:b
ver.são que então Rmeaçava Ijominar 
o pais por intermédio óe espúriOS 01'_ 
ganismos Bindicai,~, E' um penodo elU 
que pcd'frem~s lntel.'prel.r tur.a sigla, 
() CGT, até como "CO de Lramói2s 
pc·IWcas" ou "de Úl'lIpa~s sociuis", 

A fOl'nHIÇ"ão traball11sta de Plín:o 
R-amo51 CQelh0 não admitia E.:'sa in~ 
terferénci.a. ES:;a sigla d~s"'nv·~lv't.u 
uma ação maléfic;:t dentl'o do nOS"o 
Pais e especialmente no E5tado do 
Amazonas ,onde enC'cnt.l·ou em todos 
cs momentos, do"Quele que assUmiu o 
gc"ê~'no no atual mand~to, a opo-S'j~ 
ção fran(';1, leai e leg'Wnra de Plinio 
Ramos CDelhO Portant,. (lS acusa~ 
ções que se de,~é'nvol\'eram. P1'{):::,uTan· 
do cercar a p!'SSÇtl do O.:rn~.rll'ldor 
do mêU E~tado, na 111t.ima tentat:va 
de· "iInp~2.chment' .. rcr..·nlalizada por 
pJUCOS rCprE'EZmantes, da iniciativa 
nUmel'LCamentf', da. minorla Je'>'i.'l1.;
Uva dj meu Estada, não têm pwce
dência Quando afirmam que Plínio 
Ramos COelh:l pdimulav3. a l:ubver~ 
são Em nc.~~o Estado. Ao CO:1trâr:o 
di.sso, o Governador, por t.óc!as as 
fô~'ca$ p, ~ru di~pJr, combat~u, ino0l'
m!c':nn':nte, fssa subversão, E ê,.s~ pe~ 
riado fi.s~1na1ado na vida h:"~sil'i.l'a 
por umit .C"hr:~l que deIXOU efe~tcs peJ'~ 
nic:oS'cs, inclusive na adm!ni.StrJçf() 
plib1ir, .e~ti s,:'."'.-o.o c-ontinuadn n;;o
ta, parec::', p~r uma out:-a E!\1;:a, que 
tnl'a ô~ l"'P""':Tir em toj')s o~ "'., 
tor~;; d~ ~'!dJ "~acf(maL Rêftro.~e~~à 
C.G.I. 

o m~n 1l9i!]o, nf's'e mamemo, é 
pn.rl que 2. CGI, que pOr ("oincHiAuc;fI 
até certo pento pouco dO<;!;íável, traz 
QU. ~e que as mE'srnl"S in:cia;,s- daquela 
qu~ t,5," permclo."l'I. fui à nossa pãtrla. 
d8..';,:m'ol~!1 .sE'llS Üabalhc.s no sentidc 
d2' QU~ nflO 51'jo, DostenormFntE" cOn~ 
si<ie:arla, uml CO. simplf'.smrnl.e da 
incom·P!l:'ê:l(·ia. da inver.:ão dos \:alo
re~, da in.slabi1:dade SOCla-1. d.1 ír.~e
guranfia, ela int~nqumde.d·e. {' ate 
me~mo (1001. incnn·inên"i"l. dI lnerlmi ... 
rut"tb cu ôa si'mpl;s indign:da(;f>. 

Que CSt3 "C,G,I." S(':O, aI) c(ll1trá~ 
rjo, n') final dns <::eus traoalh(,$, lPn.' 
"O, G," co l!'l.c:'ntwverso e do in
crrOcàveJ, 

Cumpro, em nome do pod.er, 
que repre.::ento, \l..'ll d~ dogmas 
da Magna Cart.a., a Ha.rnlonia. 
entre os Podêres, e~t" ha1'moni(l 
que sempre nos irmanou, a. n9Sl 
mag'istrados, ao Legisl!1th"O, cóí'* 
te de legislado:res e ao Executi· 
vo, tão sapIente e civicamentl 
rep:resentado pelo eminente 00' 
ven-;.ador Plh.'1.io· Ramos CoelllCJ. 

Creio na grandeza. do Brasil 'e 
na prosperid'ade do Amazonas~ 
dentro dos esplendores de nOSSD 

Democrac:a" onde ~ Liberdade ê 
um apanágio de no!.<:n raça e il 
atr;but.o excelso do hemem. pelá. 
bênção de Deus"; 

Ac!'editamos Quê a fase de al~c:o., 
mento* de a.lguns poucos chefes mi
litares regionais por Lideres da. 
Opo;ição. em' exprc5;siva mlnor:.Q, 
já foi superada, e o bom!.sellso se 
sObrepôs à simples ambição poli,t1ca, 
pois o' rE':~peito à autoridade de um 
go\'êrno firme' e dêCid~do. ..sempre 
p:'OIltO a ~obrnr o bem -eftar ~Oci.:;t\ 
e a se~uranc:,J.. da pc,..) acima de 
quai.squel' fanfarronadtlS s!nct'ca5s'" 
voltará a d:>mi.nar a v~da politi% da. 
coletividade ,a.,maZO'.1en.se, que t'em, 
em Plínio Ramos CoelhO, um líder 
cuja3- atitudes s€mp;:'e :O;)rél.m em 
p2:01 da cCl1c::et!z3.ção <la vontade do 
povo do A.mazon.:ts. (}llu1to bem), 

O SR. PRESIDENTE: 
<Cattete PJnheh'o) Na confor· 

midade do art, 163. § 2Q. do Regi
mento Interu(), con.:;edo a ... alawa. 
ao nobre Senador- lI.'Iem de Sá. 

O SR. ~m~I DE Sá: 

(Sem revisão do oradOr) - Sr. 
Presidz:nte, Sel1hores Se.:1.adores, fa
leceu onCem, em PÕl"to Aleg':e, o 
SI', José U::lUreÜ'() da SilV3. Para re ... 
g1StI'l' ess-e 'doloroso w::onteclmento 
venho à truiuna, em nome nos' 
eminentes Senadores do Rio Gran
de elo Sul, Daniel K~':e.;er, Guido 
Mond.n e nO meu p:'óprio, 

Ten!lO ce!'tez.a de qu(;', se';)1. exces
sos, pC.5~O d zer CtU~ na:> ralo apenas 

E ês,<:e o nlJ"so ap?Io p:J::'g que e"t'3'3 em nome dos S~nado:'e5 nogralL 
duas s:i:'la,; nRo mal'Quem no me~ml) den.s:e~: p::>.5:S1J, tranquila1.nente, 31VO
sent'do sU:.'S pa.~sfl:;;ens pela vida b:-e,- ,ra,r-me em porta-vo-;; de todos 00 
sUeira, . Partido;; po:it:cos do Rio Gmnde do 

P1imo Rmnos Ooetho, durante 0<; Sul, de tôda a ('o~e~l\'ida1e gnúcba 
ataqu,,",s que !€cebC'u e que f(nnn fo,~- !:12m ~Ual.'lqtl:r distjn~ôe" partid:i
malizado,s nlqu:?la tentativa de im~ rias, po:U,trCl1 ou quai~ctJ('f outras 
peachem".n.f, quf' não chec;ou a sel' que sejam, porque hoje tOdo o Rio 
J.prescn~flda à A<,sembl(t1:1 Le~1"latiw{ Grande lam~nta e deplo:a à perda 
pela reaçãO pC~~l·tJ.f aue en{',ontrou na; inest~má','el que- ontem sofreu. 
rua~ de Manflu,,;', foi a'nda aClJ~ado 
de permtir a corrup;:ão no seu go- O Sr. Gilberto Marinho - Pe:'mi-
\'érno • te V. EX3.? 

O que c::orre n~ 'B~üüa é Gp~n3,S' 
11m Exemplo das difir'uldn"('.<; nor oue 
'P"&n~ ns jnsUrl"~óes d2ssa natu
Tez), tm t~do O F:::'í.s. 

Num flelninttrio politico r13ali~' 6:1 
por estud2nte, em nl1rço àêste ano, 
n-.\ Capitl' I do E.<:rado, PHnio Ramos 
C-),:lh .. f O!, pul)}lcarnente, C()gnomi~ 

nado traidor f' faseL-ta pO'Q'Je n'\0 
admitia a int~t'fe:\?n('ia do CGT n.: 
vida. poUt,:c.a 00 "~TJ107n,n1S 

Nã~ que:o entrar em po:n"morl'~ ( O SR, Mf;M DE S'A - Com mili-
4'uanto à ap,~!l'::tção des..'l aCllFa- to prazer. 
ção, Pa~'a refutá-la quero fl17e-r mí~ O sr. Gilbeito Marinho _ Tive 
nhas. ~penas, as p~lavras do inr'li- a honra de~~cr ami'-!o d.ê José Lou
t· PrE>sIdenlç do Tr;bunaJ de Jus- "e;ro da t,;h·a. Em cr'wívio aue 
~t7a ~o Am'1.·',::ll~fl"', D2sembar::-:Hior dU:"3n"e ce~':3 cn::~::l fol inten.,,~ 
... -O,'ClO ~e'f~:~lI:;12~ ,~ ~OU7.a ~U? )}J:Jde flPl.'[C'<l:- tÔ:1" (l ~(lma do,; e,,~ 
nup .• ]. m_!1._~ " ,o p.1bll a da!'!, e!r, C2pC:CO'õ:S atr:but-:lk: de C3 aler e de 
~r;bt;nal c:: G .... "ern'lõoT dI) rO'='~lll r[,", um nptt'tv!'!J hél'nem pú'bll o 
!!.:õt:'tc..o, a~~.m S~ CXp:-C'IDU re<::::n'.e- \ .\·sVC!::"''1d:uue as valaYra.s que "'v: 

Fo'-u.lU1ando Ikt~ S?ê'o, c'J'·,fio {';ri 

O'H (\.. GOyê,'!!ú, 0"'1' ; .... tMm"d:o do'=' 
{i'li'i ~ini!;térjos con1> .. <'t~'1;C,), vá aO 
(!1ccndro das ncc:.:~idud:s e d:.s an-

. . 
(l tr.at,3.Il''''Ilf.O O';~ plín',;) Ramo'" 

Cc-~lfio recEbeu d"J:(lnte o Governo 
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Ex:;.; O!"3, pronuncia, com t'3.!lta pro. lutar em relação 80S ~o'.itlc08 que po.tqu~, estou certo, a pe:rda. sofrida A1oegre. cabando~!he ll.esr;e carga a. 
p2' ,E'~~l':;'e, ne louvor e de eX!lltaçaol mesmo fora de seus qURGlT'.5, se ccu- pE-lo Rio Grande do Sul e llelo Bra.-. mi&são de remodelar a. antiga e ve
a;:' fi.H~:llól·La rtaqll~jJe ·nOS'J 11l .... Il~n.e, duzem à altur~ de suas 1~VéSt~{jU- ~1l. com o desaparecimento de Lou- lha cidade que servia. d.e capital ao 
N;:~Érrúneo, expnmQ não so o meu ras, honlàndo~as e produzmdo pa.. reiro da. snva, é por todos nÓ.3 la.. Estado, que transformou numa me .. 
J5l1.:n,imtnto pe2soe.l, hl9.S tamb2m ( triuticamente. mentada. profundamente. trópole moderna, exuberante de sel~ 
P::S"J41', a compunção da rc:pl'eS2nta_ O SR-. MEM: DE SA Agra.deço O SR.. 11EM DE SA _ Agradeço 1:ço~, de prO-,Jresso e de vida. 
çi.~O iJ,o PartJdo ECC.ial DenlO.::~'auco no ,'menoamen'!"!> o confôl't~, que VO'" 'meno, 0ute o po'o q o U'tr· Exercendo o mandato de denutada 

• ..,,"- ·u ..-..xoo 1 .J.».fi,. a - ue c ns II estadual, durante vários anos. a 
Sén..tdo da Repúb~ica, Excel.'nci' ,ne tl'az e a" R1'o Grande ·'·1: ..... "0 ,u'",'d1'o as nll'nll·· palavra. -

- "" '.J '" o~ ,l.N> ...... Doutor Jose Loureiro da Silva dZ.l'" 
O . SR .• 11m! DE SA _ Muite do Sul, Com seu generoso aparte. e Que .fiupl'e a der ciência da home- xaa na.. s'Ja pn.s.sagem pela As~'cm~ 

B·:r,~:je.c,ldo p:olo valiosa apoio que . d d' d' nagem que desejava p:'estul' a Lou_ bl" L 'l t' d t t' - -- prcrs::,gull1 o~ e.seJava lZer que reJro da. Silva. Realmente êle era _ ela SglS a· lva e sua erra ras 1 ... 
V, }i:xa. ,dó. às minhas palavras, era táo alto o aprê?Q que, sobretudo. como disse _ a figura mais repre- lhas de luz, através dos quais, ajnda. 

JClSc Loureiro da Silva, devo dlZ-21 nós, do Partido Liberto.dol', devotà.- ,':f:j: &ii;.tiv.a. dos sul-rlognandemes, 110 hoje, os leglslador.e'i rio}1'andr:ns::s 
cc..'; nobres c21egas de outros Esta .. vamcs a José Loureiro da Silva, q"le que o sul .. riograndense tem de m3.1s procuram bu..scar ensmflmcntm e 1'" 

f 1 a n s qua queríamos fa.zê-lo can:iidato ao 00- e" t.. ~.jz.s para as suas aCvldades e pal'a. 
úO.3, oi um )Glllem r4 ro o .. vê-rno do Estado, no úlUmo pl-eito. g -nro ... o e n.!J!Jre, . l1cl'te!l.rem as suas ari.ffnttu;&es nQ 
dro ... da vida pública e nos quadr% Emb-or;a êJe jamas tivesse partio!-. . Estas at) expressões que deseja'.a I campo <las lides pàl'lamentates. 
P(Ú~icoS co Rio Grande, d ' 'I b d ' 'd ,- I pa o a.a,s nossas fl eiras, em ora no elxar cOll.Slgna na nos Ana..", do ~ê- Durante a sua permanência à. fren:. 

D1Sde (\ mccidade cedeu à voca .. passado th'esS'e sido um nobre, ])0- nado, repl"·ee;entando cs s.::nC)menlOS, te- do cr·ádito - agricoJ~'t e industrial 
ção - lrre3isttvel para. as aLividade,s rém duro adversário, embora êle de pesar do meu Estado natal. I do BanCO do Brasil, realizou~se nes.-
:poll~icas e marcou sua atuaçr..o gra .. fósse trabal.hi.sta, even~ualmente· no O Sr:., PRESIDENTE: se órgãtJ a reforma.. do ,s.êU regula ... 
ças ·àS invulgares qualidades de luta.. movhnento chefiado pela falecido , . mento. E ~ôbre eSSe ponto exata,.;.. 
dor e de admillistr'aru:}r. Rtalmcn .. Ferna,ndo Fenari, O ParUdo L!ber· (Cate,te pmh~tro) - f.NOS ttrmos. mente deseja deixar l'(>.T15t!',!~do h(;$ 
te, José Lourejro d.a. SilVa tci talvez tadOI levantou a. candidatura. de do paragrafo 2., do Ar.lgo 163. do I Ana I; de~ta Casa. que a. at.uação cc) 
'Uma exceção no Brasil. porque per .. Loure:ro da Silva., consideranC1o-0 o Reg.mento Interno, concedo a p,ala-I Lloutor José LoureirQ da Si!va foi d-d, 
eO:l.'eu uma e.::ccJa de administra· mais indu::ado e o mals capaz, nO vra. ao nobre Scna-dcr ~No~uelra da no~á\'el importância. Em poucCll} 
ção Desde ml!ito moço foi nomeado, Rio Grande do Sul, para exercer a Gal~a. l';l~<;e.s de atividad~ na direção dg, 
l>el~ enlão Presidente .dO E5-tado, primeira magistratura do Estacto. O SR .. NOGuEIRA DA GAlIA: Oarteira. êle conseg"11u ap1ecnL1cr 
p!1xÍ\ ser p::'c:feito em dlyersas CO- Só não foi candidato porque não r como poucos o sÜ:tema. de créd,to 
ruu~3s do Interior e dp.monstrou o. c~mseguiu colhér o apc~o de outras Senhor Pre::id·ente1 St>nllo.re? se-/ !'ural e, as,sirn, não to . .se";Il b:l~;:, não 
seu gb3'to, a .S11-1 \~c:::açáo, p.ara a o.d.. agremiações que con.stituíam a Un"!.âo ~.ador€s, quero, cs.soc~ar-me mUl par_ foi sem razfio não foi Sêm n).út.v..:$ 
miql.Stração da" vIda publloo.. MaIS Democrática. do ,Rio Grande do Sul. ....lcularmente as ju:;.as e mêre\:1~a3 j qUe ncIDecu LUna ccmissüo enc~:r'" 
tarqe, foi nor~c.ado p1'ef~ito de m:.us Terminada a sua. gestã·!) a 31 de homena,'3el1S que o nobre Senaaol', ~~dn de elaborar a reforma do re
ele um municlplo, atraves da consa~ janei1'o, êle .se recolheu àS-la. fazen- Meru de Sã. ?;.caba .~e p:'estar ~o eml:- I ':"'l'.~amc~lto do Ól;gá.O então Con$:c.c ... 
fP'srf):) das uruas, terminando p".;r da. de T~pes, que amaVa entranlla- nente. rlogl,;;n~eno!oe, Douto~ Jcs.e _aoo opsoletQ. :Elall{)rcu-:!e u;n n.) .... G 
-Ber Prefeito primeiro nomCadD por damente, repoU3"S.ndo dc,s quatro _LO"lre~o d2:, Stl-.a, (lntem .1'al::'cido; t-~xto di!3.SZ rr;Ulamcnto. e eu P'.l.,..';" 
'U111 mtcl'vent.or e depois f$t.1.grado nas anos de duro labcl' na Prefeitura. .-:m Porto Alegre.. I dar aO Senado o test.emu~1ho inSL1-
um/3.$." de pôrto Alegre, a Ca.pital do Têrça-feira ultima, anteontem, Te-nho Jno~.vos pal'tlcu!~,~es )JarR pelto do grande trabalho rcalitaco 
meu Estado. . - ha·vin.. ~ido convidado pelo Governa~ ?.,!~~lr a. t;:lOtm?- e mam!est~l"_n~e 1l1lclusive para den:over as Ç')hV1C:;.,;~ 

C\.or Ildo M'i!neghetti, para. ru:sumir fa.?bém sQb~e e~ grande f",gUla I arraj?Rdas dc-s ant 'To" func;Dnár;C3 
Comprovou. enlão, que tinha esta a Secretar' a 9-R Fazenda do Estado. 3"a1.lcha., desap3.l'ec;d.a no, momcn~o do Banco do BraSil. que res.St:r.ilL 

altfl e rara virtude do zêlo. da COl11- em que t.!lnto.'i SeTV1ÇOS ~lllda podIa i :;~l·t.Líazment.e às mudanJ'O;J.s e !llte .. 
iPe~ncia, de ad."nlmsLrnr bem. c.o~n O _ Governadm' lldo 'Meneghctti p-1e~tar ao seu E.stado e ao Brasll e ~ raçõ:;-s que nós outros p~etel1dja.:l:0S 
J)ropldade, com exação e com. ef!Cl~ está recollstiturndo o .seu Secre.tarla.- eX~l;tm?nte numa. f:lse de tantas r incroduz;r nesse dlplcma do créd~,tt 
iIDqla. Foi pur U>30. cG!''J.ctenzada~ do, sob as melhores inspirações, De· eXlgenc,as,. como.a atual, em que: :·'ral de no:so pais. N~lO f~se a.. 
111eflt.e. um homem do podel' Exe- ll1Qastra.ndo o acérto com qUe se vem ê.sses serVIç'os senam mesmO prec o ! atuação do DIretor da. CarteIra, p:'c.s; .... 
<:u~iVO. ctnoora tenha. também ti .. ccnduzindo neste momento, _ao re· sos. j tii"iando o anteprojeto que cn:.ü() 
mdnstrado seus invulgares predlca- formular o .seu Govêrno, escolhera. ConheCi () doutor Jo.sé Lcute-iro da. I ekboramos, por sua .niciat;va e f()t) 

, A sel1bte'Ja Le- Loureiro da Silva pata gerir a Pasta, I U c' t . . - ~ ó-<io., mtelectuau;: na " 1 ~ Silva em feve.r,e.iro de ]951, q:~ando ~ <1, .1:·e·a, In!:piraçao, eSSe l'gac n:la 
gislativa do meu EstadO, para .~ qual ma.is árdua e complexa, na. situaçã.Q a~aba\'a êle de ser nC'::11r:rJ-d.o p-elo' ter~a se lançadQ, ~omo ~ féz. noa 
:toi. eleito em 1935, por Qca.smo da iinallce:rn. em que Se encontram os Pres!àent-e Getúlio Varo".' pJTa di-I ma:s, complexos e vUl'lc,S, tIPOS de fi,. 

d I Esta.dos em geral. na " t Cop,stltuinte E3ta ua. l'...oureiro da Silva. aceitara e, pro~ rlgir a carteira de Crédito A3'riCOla/._LlJClam .... n Os agropeCuarl,CS em nlJS..,. 
e Indu~tr a1 do Banco do B:'l1Sil, na 5a tcr:::a. Era wbretudo do admInistrador, vàvelmente, hoje, tomaria po.sse no 

llã{> apo;;:.nas iõ,'lS PrefeH.r,as ma~, CD;'!{O. Ont-em, ent.retantCl, foi fulmi- qual me .':econdu~.ia. na cln.fia da sua Num dos sem:nári{)s rea1.izado$ p:::la. 
tarpbélU. quando ~iretol' da c.art;l- nado em plena na, par um enfarte A.-s:sc..~oma Jurfa!C;l, ca.r ~J ele (lue !Cn;PAL, em certo país, da Amél' ca. 
l'a d.e crédto AgrlCola. e IndlLStnal de miocárdio. ~~h afastara pouco ant~s para. tra- do Sul, não .s~ rec{ll'do se no Ch'le 
A _ ' n',oDeO do Erasil, no último pe, - a ~r na. . COll .. 'nltoria ju . .:ídica. do i ou no pe:'u, a que a. Carteira. A ::';1;" 
""V ~,,,, Era hcmem da minha g.:;ração, Ou refendo Banco co' I' t ' 

"
iodo presidencial dQ Sr. Getu- . I la se ez repl'esn ·ar. por um d-:::'e'-o acompanhei d':!sde a minha rooci.. I, ' 1 d 1 

11 \Tal <Ta "b A ascenção elo doutor Loure:l'o da gaco eSpeCH\ e SUa e.';co.ha, é",,sc 
o •. ", s. daue, Generoso, no re e ard.ente • .silva à direção do Cl'&dito AO'rícola jre.3u!:lmento elaborado ao tempo d() 
Tinha deixado a prefeitU1'a de f{l~OSO, era ~ pa alt.amente represen- no Brasil, naquela época, fOr rtce~ I D1ret-or Loureiro da Silva. fOi ex'amÍ~ 

1 d '. '( de J'.neu'O ta!;"o do homem rio!!randense. For~ nad I c 'Pôtt·o A egre no 1 " _ ' ~ dida cem grande e-x,vectatira p;ar j '".< o e,1l1 con, ron~o co mo que eX'a,_ 
d d ' da adnl'r"'-'aO te, mOrcno muito catreoo-ado, tmha da ta d ! (:cica o o ap.ausa e 1 ... '(_ parte de tôda.s as pe.s~OR,s que !id;>.,... 1, TIS ~mals pa ses do mundo. E 

<l05 que nêle votaram, e do respeita mocidade um apelldo que Jhe era vam com ês.se tipo de crjdíto e tam- aLuu{\. hOJe me recordo de Que ore .. 
.e :dl) r::-conhecimento dos ,!ue o h,a· muito cara e muito expre.s.sivo: bém pelos órrTáos das class:es pl'odu- . pre~entante da Carte:ra Agrícola, f\() 

, t"o po oc· o ao dO ul~ CJ...arrua, NÓS I) chamávame-s na in·:> 'reto,' d' li ' vialll comna 10, r ....., J~ torM, porque até aquêla época t'sre I nar C3."5e sem n 1'10, conlllni-
thnD pleito, porque realizou '.uma ,dR,S timdade de Charrua, porque char· órgão do Banco do B:L"a.<:il. des:.nado I t.:ou-me q'.te foi êle considõ:rado pelQ.'J 
gestões mais salutares, mau; 'p1ofl- rua era a tribo d~ índios ma's au- a. um tipo de operação não comer- Que. assim o cot,ejaram, ccmo um dqs 
cientes e frutuosas que tem tid!) t\ têntlca do Rio Grande do sul. Ele cial, vinha se mantendo dentro de I, mals, 3.v:mçadcs entre OS que exi.sLCIn 
C 'I 1 d R' Gra de do Sul era, realmente, um descendente ele ~~ua m n' t'lpl a o 10 n . uma. linha ,de oríentação estrita,tncn- I-«t • e h,e. charruas fisicamente e pela capacl_ 

AU.á.~, êle repet.,rl, quando Prefeito dade nobre de se lançar à luta. e de te espc: allzada, ,graças ao D~r~tor I Es.::!: é, ainda, o regulanten~.o dB 
f!l~iLo o que reaUZal"a. durante o Es- devotamento às causas que abraça.. que entao condUZIa as suas atlvlda- cl'Mlto agrícola. em v!"'or no B'· ... -n 
tado 'NÔVO, aO ser, por largo.s anos. va: des. o Doutor S~uza. Melo .. grande I e eu que o conheço "sob tOdO~--'~ 
!Prefeito da capital do Rio Grande I con:heced.or do. as.unto, multo aos j">SIWCL03, porque l'e.sultCU de um a~-
do Sul. Para O Rio Grande, Senhor pr~_ prcj)l-r,:"'D~ rUl'alS, a P(ll1~O .d~ .se jul· tep"ojeto de .Jlinha autoria, sob jn,s... 

O Sr, V,'voldo Lima pzrmite sidente, Senhçl'es S~nadores, é uma g~r dlfíClI ~ sua nb.s~Itulçao, Mas, piração do D retol' Loureiro da Sijvb.. 
grande e dolorosa pHda. porque nao fo! preclso que m~.lJlO tempo de"'lnão tenlH> dúvida em a.va.nçar - a 

V~~a ExcelênCIa. um a.parte. (ASsen" LO'lreir() da, Silva foi dos mais Uus- corre.ss~ para .que a dlr~ção do Dou- :~firm~tiva, qual a de que, atua:::;~ .. 
tanlen-to do orador) - Surpreendeu- tres f.lhos, das últimas. gerações. ter o Jo~é Loule ro da SIlva den~Ctns- te-. ê!c é, ainda o maio: documento 
m'e a -notícia da m.orte do notável Quero deixar re5:strado nos Anais tr:;use, ~~Sd~ .lo~o, pelo dmamlsmo de crédito RO'rico!a em todo o m'.lll. .. 
homem públiCO que fOi Loure.ro da do senado, em nome dos senhores e pela. llltell~encl.a. com que soube I do ", 
Silva. Os membros, da. ban~ada. do Senadores do RIo Grande do Sul e, conduzir aquele Ól'gão do Banco do ' 
Partido Trab.alhista BrasUeuo, no- tenho certeza, em nome de todo O Brasil, qUe O presidente GetUlio ,Senhor .presidente o Brasil nr.o te
bre senador, sempre acompanha- SEnado e do Esta.do d" Rio Grande Vargas soubera esCOlher um 2rwlde 1';1\ conqUistado ersa obra, não teria. 
ram e acompanham a vida dos que do Sul... condutor pa.ra o crédito agrícola da! marcado c.s.sa posjção avançada, se 
:.le ent·l'eg.8m superiormente a aç~() Bros11. I à .fre Ate da Carte ra, Agricola nâ, o 
política. em nosso pais. De nDs"o;3. O Sr. Filinlo Muller Permite e-5tlv~.E\Se "Jm homem com a lntetl .. 
PRrte, êle sempre mereceu a. maior Vc.s.sa EXcelênc~a,. um a-parte. Desde então, Senhor presidente,' g6nCi,:, COm o arrôjo, com a cem .. 
snno,ltia e atz mesmo o nosso entu- O SR." ArEM DE SA _ Com pra_ pa..c:sei ao conhecer de perto a. v da I p':'cnsao ~o ~utor Jos& Loureiro da 
s!asmo. A atuação de Loureiro da zer, dêss.e eminente cidadão, epude ad- SlIV.8: Dmâm1co, talentoso. cem seu 
Silva., nos diVers,os postns ae re-~~.;.1~ mirar~lhe t4 virtudes, as qualIdades es-pmto v~1tad(J para. Os probI~mfUi 
sabi!iciade na esfera do EXl'cut:'lO, O Sr. Filinto, Multer - ChegueI. Que o nobre Senador Melil de Sá.! da produ9ao rural, êle soube inspi-
foram realmente intere.ssante e mar- há pouco, e logo O SeI;lador DallleI com tôda a. verdad-e considerou l'aras i r~r e 1b!lU rumos e caminhos novOs, 
cara·m sua vida terrena. AcÔJha., Kr cger a-."isQu-roe de que VoS5a Ex- n'Jm homem PÚbliCO do nosso pais. I anda naO ultrapassadOS, nessas tre. 
pois, VC:S:8 Exaelência êste aparte cel<:ncia falaria. em nome de tõd:J" a ze ano,'; decorridos. 
comO n exteriorização do sent·!men- Bancada rjograndense, e que o Se~ Esse conta.to me permitiu sab-er 
tp de meu::, companheiros pelá mor:- nador Gilberto Marinhc; lhe . havia que êle madru~a~a I'!-0. ~e!'viço públi- F. que~ Lou:etro .~~ Silva. viveu_ li 
te inespel's da do glande nomem pu, pedido que !.ala.ss.e tambem em nome co da nossa Patna.. :mclando-se des- elaboraçao de.')se CilplOma de créd~t(J 
b1ico do Rio Grande do Sul. Quero, do partida !30cial DeI?o~râtico. de.a sua. juventude ~a admín:straçã.o lru_ra-I. no Bra.sH com a. p~e.lla com
a.penas daI' testem']nho a, Vossa. A~ora-, como Llder da MalOr1a, .soU~ de prefeIturas do R10 Grande, parl;l I ciencla de suas rcsponsab!lldades Jitl 
ltx~e'êllcia de flue na.:: fileiras do tC'L-aria a VOSsa ExcelêncIa que la ... depois tl~ 1030, c,onsagrar-&e como tdírh\"ellte máx'mo do 6rgão (!, SObV,ee
a?TB.- existe um ~tado de ânimo sa.. iaue em nome de t-OOQ o SenadQ, I llDl do.; maiores prefeitos ó.e PÔl'to tudo. com a. consciência. de que lhe: 
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cabia oriental" a um dQC"lmento ca
paz de atender, por longo periodO 
~e tempo, as neceI;sidades. as exl· 
têncías ·do crescimento da produção 
tm nossa terra, em seus m-últíplos 
,spectos, no campo agrícola e pas~ 
j,oril. 
,Em 1945, com a queda do Presi: 

dente Getúl'o Vargas, o Doutor Jo!e 
llk<Jureiro da Silva abandonou a di~ 
:reção da Carteira e, de nõvo, voltou 
psra M pIagas gaúchas, regressan~ 
Qo à sua fazenda de Tft.pes. onde 
~f:mpre se brigava cheio de encanta .. 
~ento para renovar energias junto 
da natureza onde se fizera moço, 
oh.de adquirira o conjunto de forças 

. qlle lhe deu, como lembrou o nobre 
e5?nadOl' Mero de Sá, o apelido de. 
" Charrua" . I 

JoãO' Agripino 

Barres canalho 

Leite Neto 

Jefferson de Aguiar 

Raul Giubel'ti 

Va::concellos Tôrres 

Benedicto Valladares 

Padre Calazans 

Lino me MatwG 

Pedro Ludpvico 

FiUnto Mune? 

NeLs:on Maclaun 

Adolpho Franco 

A tUBo Fontana 

Mero de Sá - 19. 
O SR. PRESIDENTE. 

Mas, pouco depo:s, de lá retomou, 
jpe!'€J1'inando pelas .c d~es do Rio I 
Grande, Senhor Pres;dente, para re- ! 
()~gan:zar 0, Partjdo Trabalhis.t~ Bl'a_

1 .sileiro, colocando_o em ccndlçoes de 
cOllcorrer brilhantemente às eleições I Está esgotada a hc:a do expedien-
d~ 1950, com de fato acontece-.l. I te. 

EJeito mais adiante Pn:le:to de I PaSsa-se à 
Pdrto Alegre, terminara êle o S€u 
mtndato quando a morte o SW'pre~ I ORDEM DO DIA 
~nct€u. pr€dsam€.ntr:; na Yéspera do A tsta de preEença acusa o compv-
d·11 em que deverla a"sumir, cOn- recimento de 49 5rs. Senadores. 
fo~me acentu-cu o nobre senador j _ • • 

M$lll de Sá, a direç-ão da Secretaria I D!scussao, em turno unl~o, .do 
03. Fazenda do Rio Grande do Sul. Projeto de Decre~o. l:egzslatwo 

Senhor Presid~nte ,reconheço, co- 1 n 9 15, de 1963, origmano da ca-
ma o Senador M€m de Sá, que o, mara dos Dt:ptuados ~nQ !l6-A, 
D:;,lutor José Lou.::eÍlo da S !va de-' de- 1962, na Casa de ~rtgem) que 
mr1nstrou semp!'e magnífica vocação, a1Jfova o." Acôrdo sobre -z:ran IR P'l serviço públiCO e CO':1l grande' portes Acreos entre o Brasll e .a 
p'J riotismo a-::s;m ptocedeu durante I Colômbia" <l.sS'.1tado em Bor;ota, 
tô a sua vida. Ma.;; lamento pr9- em 25 de maio, de 1958, t~nd!) 
f~'r.ld?:~lente q·.le um homem de tão pareceres javoraveis, sob nume-
tt'd~s virtudes e qualidades não t-p,. ros 234. 235, 236 e 237, de_ 1964. 
l:J~-i. tido ac~~so BC3 aLtos escalôGs das Comissões de Co,,!stitwcão e 
dJ ,administraç-ão fedel'al do nosso Jstiça, Relações Extenores, TrQ1/s 
.Paí*, graça". não às de! ciências, portes, Comunicações e Obras J'ú-
qU"l êle não as tinha. mas às imper- bl:cas e de Finanças. 
fe.0:ões do no&'!o ::i'!tema pol!tico e, 
pr!4cjpalmente, à fUJta. de educação Em discu~são. 

l>o:~tica em nessa terra, Desgraça- Nãe havendo quem peça fi palavra., 
dan1ente, o m::io p.o:ítlca do Bra.sil con~iderarei encerrada a d.scu,:;são. 
ainQa não se mestra acessível 80S (Pausa I . 
hOnlem, de va 'or e de iniependênc a, 
comia Eempre foi o Dou:or José Lou- Está encerrada 
x!;'; Q d:l. Siha. Em votação, 

()' SenhOr Mem de Sá - Apoiado. Os Ssrs. Senadores que lt,pJV~tt-ll1 o 

I 
proJeto, queIram permanecer ,sentl.-

() SR. NOGUEIR_~, DA GAMA - dCS. ,Pausa). 
B~ hu:nens, COfiO e.e, qUe sempre Esta aplovado. 
E::' Jl1cstrtnam .ncf'I:,'::'ndentes. aIta- . 
n~:.~5 honestos N;:m sempre lhes E' o seguinte o projeto 9.0r·1'.9.-
~(1.i'1em nem pedem SOl'rir, porém, do, que vai à Comi.tsão de Re-
faI~a-Ihes o ge'to e.:pecial, a molda- dação: 
gl::m~ 8. transt~ência e .o~lb·os !enún- pROJETO-lDE-DEOR.ETO-LEGI,sLA-
ç pc;' ~s melhcres p::l''ilçoes publ1~as. TIVO N9 15 DE 1963 
~'ntr~tanto, se a sorte os conduzlS~e ' 
80"; altos cargos do nosso país, estou! íN9 116-A, DE 1962, NA CAM.tffiA) 
c~:~Q. &nhcl' President-e, que hOje' 
ncs :e:tarfamcs agradecendo a Deus 
~" l~SO t.ve~se acontecido com José 
L-~:.l:'~:ro da Silva o que infelizmen
te. d.~11Tç3damente, não ocorreu 
'P-· .... lf~ at-lOu mais no Rio '3-rande. 
(,.':jf' 'e~5a faiha srja ob~ervadfl, pelos 
h'-.... 1ns pubi:ccs na nosso paIs, que 
( " lacuna r;eja, sob!'etudo, úmtida 
]::'"0' f,.oueles homens de responsab li
<l'..j~ dó' no.:-sa. terra para que os 
r ,:J .... valcre~ tenham o seu a.provei_ 
t.~·mhto. COra0 de justiça d~ve acon
te:,~:'~ em bem do País e cb tô(ja a 
C(l~ ·t~,,;,iuaGe nac:ona1. ' 

E'. Pr:-a'iente, a.com}}anhei du_ 
rl'11:.:' la1'gos anos a. vida e o obra 
('Ié\ D:utõr Jc"é Loureiro da Sirva. 
Tc"::o~me fEito seu amigo, lamento 
]».:~\:t'ldamfnte a sua morte. Asso
e Q-:ni?, do fur.do dO coracã~, às ho
rnfn?gen;: q:Je o nobre Senador Mem 
de S~ prestou à sua memória e e,. 
D-·l.o; ,peço peja paz do s·eu grande 
e~:;:do. U,fuito bem) 

r:'oMPARFCE:\I MAIS OS ,sRS. 
S' ".\DORES: 

Cattete Pinheiro 
Sebastião Archer 

Joaquim Parente 

Jos~ Cândido 

Aprova· o "Acõrdo sôbre 'Tntn,,
portes Aéreos entre o Brasil e a 
Colômbia.", assinado em Bogoc.1" 
em 25 de maio de' 1958. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1Q E' aprovado o "Acó~d'O ~ô
bl'e Transportes Aéreos entre oBra· 
sil e a ColOmbia" assinado em Bogo
tá, em 25 de rlle.io de 1958. 

Art. 2Q ~te Decreto Legi.G:.ath'o 
entrará em vigOr na data de sua pU R 

blicação, Tevogada.s as disposlções em 
contrário, 

As Comissões de Constituição E. 
Justiça; de Relações Extenorll's; 
de T+rQl1.Sportes, Comunicações G 
Obras Públicas e de Finanças. 

Discussão, em turno úniCO, elo 
Projeto de Lei ela Câmara nl~ 68. 
de 196~ ( n' !.173·B. de 1959. na 
Casa de origem) que dispõe, 13a1'4 
efeito de apwentadoria e dtspo
nibWd.ctàe, sóbre O tempo de ser
~ prest~o pelo pessoal bra.si
feiro b. Comi8sllo Mista Ferroviá
ria Brctsilelro-BoliVfana, tendo 
pareceres favordvet3 sob ns. 188, 
189 • 190. de 19M.' das Comis· 
8688: de Ser1Jiço Público (l9 'PUf' 
ãilIgtnda 4 C4maTa dos DepU' 

tados solicitando elementos ne-I 
eessários à complementação da 
m.atéria, e 29 pela ctpro'vação) e 
de Finanças, pela aprovação. 

Em diacu....~ão. 

Ntio havendo quem peça a palavra, 
OO!lli.Siderarei encerrada a diISCU\SiSã.O, 
(Pama) . 

Enterrada. 

Em votação 

A votação serã feita por &crutí.'1:o 
secreto. Convido Os $rs. Senaool'€IS e. 
ocupa·relU os .seus lugares, pa.ra a ,'0-
taçãO do projeto. 

" 
Ê o seguinte o p1'<ljeto que vai 

ao arqUivo: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N' 4. DE 1964 

(N' 1.031·B. de 1963. na Câmara) 

Autori;;a. o Poder Executivo a 
abrir, pelO Ministério dia Fazen
da, o crédito especial de cr$ '" 
20,0)0,000.00 (vinte milhões de 
cruzeiros) para auxiliar a amplia
çãO e reequipamento do Corpo de 
Bombeiros voluntirios de Joinr:il
!e em Joinville-, no Estado de 
sânta Catarina.' 

o CCtngresso Nacic:na:l dec.re·t;a: 
Os Senho!'€s senQ,dores Já podem 1lL. C'-e-' ~.!. ~ 1 

mtai!". Art. '19 Fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir, pelo Ministérj-o da 

Se todos já votaram vaiRse pl'oce- Ftlz-enda, 'O crédJto e.special de Cl'$ •.. 
der a apuração. (Pausa). 20.000,000,00 (vinte milhões de cl'u-

o resultado é o seguinte: 
"Sim" 29 81·S. Sônadores; 
"Não" 5 8rs. senac(jres; 
ab.stenções. 

votarem zei!'os) para auxilia!' a amplia.ção e 
vota-rom I reequipamento do co.rp:> de BOmbe:
houve 2' ro..'j manUdo pela Soc:eC:ade COTpO de 

I 
B-ombei:ros VolilUltárics de JoinvLlle. 
em Joinville, no Estado de Santa. Oa-

Está a,provado. \ t.adna. 

1i: 'O seguinte 'O PlUJt:'W ay~",~a-' Art. 2" A presente lei eJ1trará €Im 
do, que vai à. so .. nção: I \'igor na data de sua publicaçã'O, re-

PROJETO DE LEI DA C}L\1ARA vogad8:s . as diSp.rJSiçõ:s e~1. ?Oll:yá:r\O. 
N0 68 DE 1963 ' e 'O credlt·o a que se 1 efe.. e flCRI a {l.U-

. , ) tcmàticammte reg:s.ha-do no Tribn-
(NO? 1. 173-B-59, na' Câ!1U1-:a dos .! nal de G(mtas d·:l. União. 

Deputados) ! D:scusslio, em primeiro turno . _. I (com.. apreciil.Qão prellminar da 
~ Dtspoe p~ra eje!t.o de ap~senta_ juridicidade, de acôrdo com. o 

aorta e dlspomb1Zutade, sobre o I art .. 265-A, do Regimento Inter-
tempo às ~et,!)lço, prcstad~ ~~IO no), de Projeto de Lei do Send ... 
pessoal. b~~'l~elrc< a C:0~uSsao fllS- do n9 16, de 1963, de autoria do 
ta fenovlurz.a BrasllearO-BOl.v.a-1 Sr. Senador Gui'do Mondín, 9<le 
na. ~ considera insalubres co; serVIços ~ 

O Congresso Nacional deC'r:t.a: prestados em, cDrt1lmes e indús
t1'ias frigorificas, e dá outras pro-

Art. 1'9 Computa.r-se~á. integral- vidências. tendo pareCeres sob nll' • 
m-ente, como S-e!'v:·ço publicO federül, 137, 138 e 139, de 1964, das Co-
para. efc-ito de apOSEntadoria e dís- 7lmSÕeS; de COTlstituicão e Jus-
iponibil1da:de, o temp) de .se-rviço l·e- tiça, pela injurid:cidade.; de Saú .. 
gulal'mente prestado p~:''J pessoal ora- de, pela aprovação, e de Legisla-
sile}l'O ã. Comissão, Mbta Ferroviárlf! ção Social, pelu rejeição, 
BrasUe:ro-Boliviantl . 

O SR. PRESIDEi'lTE - Tendo a 
Art. 2~ A contagem do tempo de Ccmissão de Constituição e JustiÇ4 

serviço a que se refere o artigo an- "m'gü:d'J a. injuridicida.de, deve o pro
ter:'()l' será feita à ylsta. de (~ertidão jeto ser a:pteci:a.do preliminairment-e 
ex!WcUd·a pel:> Serviço de Pe"'L>Soal da quanto a ê&.<>e aspecto. 
Comissão Mista F€noviária Brasilei-
il'lO-Boliviana, aut~ntica-d-a, pelQ Enge- Em discus3áo o projeto qU<1nto à 
'nhe1ro-Chcfe. injmidicidade. 

• .o\rt. 39 Esta. lei entral'â em vigor 
ma data de sua publicação, revogad3s 
-as dispo.:~ções ,em contrál-'io, 

Discussão, em turno único 
(apredação 'preliminar da. cons
titucionalidade nos termos do art. 
265 do Regimento Interno). do 
Projeto de Lei da Câmara n9 4. 
de 1964 (n9 1.3-31, de 1963, na Ca
sa de origem). que autoriza. o 
poder Executivo a abrfr,.pelo Mi
nistério da- Fazend.a, o crédito es
pecial ãe 01.'$ 80,000.000,00 para 
ampIiaçã() e reequipamcnto do 
Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Joinville, em Joinville, no Es
tad-O de Santa Catarina, tendo 
parecer, Mb n9 144, de 19134, da 
Comissflo de CO'll-stituiQáo l! Jus
tiça, pelo arquivamento por f1l
constitucionalidade. 

Está. em d:Sc\l.'!são a. pr-ellminar d-a. 
constiutcionalidade. 

Se n-eMu."ll dos 8rs. senadJ-1"{';:; de
sejar fazel" uso da palavra, V<Y..l de
oIarM encerrada a disCUSSão. (Pausa>. 

Está. encerrada. 

Em vota.ção o projeto quanto à pre~ 1_. 
Os Srs. Senadores que 6J>l'Ov.1.m o 

pal"eCer da Oomls;sâo de Coneti'tulção 
e Justiça que-Iram permanecer sent.a
dois. (PaU'sc~. 

Aprov:ado o pall"ecer. O projeto se
rá arquivado e feita a. devida cOmu
Illeação à C_ dos Dep.uia ..... 

Tem a palavra o nobre Senador Eu .. 
r~C() Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE: 

(Sem revisão do orador) - sr. Pre_ 
sidente, Srs. Senadores, o projeto, que 
não é de autoria nem do emin:e.'\te 
Senador Aarão Steinbrllch nem do. 
ilustre Senador V8.<;co.nceJos Tôrres ... 

O Sr. Aarão Steinbruch - Nem de 
V. Exa. 

O SR. ,EURICO REZE..~DE - ... de 
vez que é firmado p.elo _ illGtrado Se
nador Guido Mondin, manda consi
derar iruialuht.es os &~rvivos prestados 
em cortLL'lleS e jndústrias frigonfica.o;, 
:apl1{jM'l'dc-se nO&.. S'fllS empre6flcos o 
disp:O&to no Art. 31 da Lei nl' 3.807, 
,de 26 de agõsto de 1960, 

A Lei inv-oca,da, no texto repro-du~ 
z1do, reza que "a. ap.-o.sentadn-rja e..~pr
cial será concedlda ao segurado- qut', 
contendo, 110 minimo, 50 \ln-o~ d~ lda
<le e 15 anos de contrjbulç'õ~.s. te~lh:l 
trahalhado. dwante 15, 2'J cu 20 a.'10~, 
pêlo me-ncs, oonforme a etiv:da-de p-ro
fí~{}nal, em .serviço que, para ês.<:e 
'efeito, forem considerados peno,;. in~ 
salubres ou pe.rigcsos, por d.~cr-Eto do 
Poder Executivo," 

Vê·se, de logo, que, aprovado o PN
jeto, êle operará dois efe:.tc-.s: o pr;_ 
meiro, e.~_'1-eglU'und~ aos pcn' t'le ati.l1. 
'g:dos a per'Cf(pçáo de perceutual &l.-
1arlal de t.Th;;a.hlb-ridede. Há, por v~a 
de DOO1~eqilênc1a, uma exacerba~ão: o 
'2.:I,:;-:nento no estipêndio do trnbalha~ 

O ouúro objetivo. que. aliás. é 
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10 precipuo da. prop0.'3ição, O.s.seg'Uftl balho na.s autarquias industri~js fQ1preEados e~ cortumes e i~4Ú8tri{l4 , ., - 2 . r ~;r,~ 
1tUna. diminuiç.ão do tempo d-.e sen-iço a que se refere ó presente de .. lrlgorífieas, cUja atividade independa Discussão, em turno único, do Pro-
para. efeito de apooentador:a. ereto-lei e os seus empl'egados, do convacto direto com O processa~ jeto de Lei da Câmara n'S 1. de 1964 

Sr. Presidente, desejo focalizar tão serão dirimidas exclusivamente mento indústria prbpriamente dito. (nl? 2.804-B-61, na Casa de origeml, 
\somente o ângulo da majoração 5a.- pela. Justiça do TrabalhO •.. '~ Art. 2Q Esta lei entrará em vigor que dá nOVa. redaçúo final ao art. 2li 
llaria.l que o projeto acarreta,r:a se começamos por constatar sem na data de SUa publicação, revogadas da Lei n? 3.807, de 26 de agôsto de 

\.. cDnvel't1do el? 1,e1. Isto porq~le, qtlA.D_ sombla de duvida, que essa 'propo_ n~ disposições em cont.rál'jo.' 1960 (Lei Orgânica da Previdenl'la 
, do a Comlssao de Constltulçao ; 1 ;lS- slção, se tIver execuçuo legISlativa. Discusuio, em primeiro turno, Social>, tendo p'l,receres (ns, 246 e 
~lça prolatou ~ seu ~arece1" 'pe~a tn- vaI dar aquêle ~Ull1ento salanal aos do Projeto de Lei do Senado nú- 247. de 1964) das ComissÔe.s: _ de 

, Jurldlddade, nao haVIa ocorndo o ta- empreO"ado.s do LOlde BraSIleIro Pa- mero 117, de 1963. de autoria do Legislação SOCial, fav?ráveJ, nas t~r-
to l~VO, t5upervenient,e do Ato lJ1.S-1 tnmõ;lO NaCIonal e, com I5S0,' cau_ Sr, Senadl;r Aarão steinbruch, mos da, emenda suootltutlva que OH''' 
ttltuClQnal. ')ar um aumento na despesa pública, que disPõe sóbre o prévio judi-I rece (Com voto em separado rio H,.; .. 

Entende aquêle órgão téClllCO da Mas, postenolI"?-e.nte a essa séne cial, nos feitos trabalhistas, em 11~ad~~ Walfredo Gu:'gel); _ ~e (:0:15· 
Ca.!'a q!Je () projeto está eivadD de 1.n- de decretos ben:flcIa~do vs. t~abalha_ havendo recursr de condenacão r t~tU1çao e JustIça, pela coni5UtucWIl.l,,, 
jm~dic1dad'C, Data venia, entendo qlle dores das empresas màustnalS mano d: .valor, a.te ia 'vezes o maior "sa:ll;da~e do projeto ,e da emenda "uh5/' 
mão o~orre ai apenas exami-nàr-se a tidas pela lJmão. pelos EStados e pe·, lano llUnl1no mensal vige1lte no tltutlVa, 
ipreliIninar da 1njuridicid'ade, porqne lOS Municípios. ve.o uma lei federal . Pais, tenclo pareceres, sob mime_ I 3 
latrevo;me a quaJifioo.r a propQ.<;ição dispondQ a respeito dos diaristas e 70S 577 e 747. de 196~, das Comis-' Discussão. em turno único, 10 P~l .• 

'.;de fundamentalmente, visceralmente, dos extranumerár"i{l.s federais, esta- sões de Constituição e Justiça, I recer da Cowis."ão de Economia "ói.~l {. 
-.est.entol-l.camente, inconstitudo.nal, A duais e municipais que não de;;fru_ pelo arquivamento, 1108 tênnos do: a Mensagem nl? 63~64 (n? de '.)t'Jge.nl. 

\ tinjuridicidade vem à cOlação.; em vi,r~ I' tam dos benefícios e da tutela do art. 32" a, e ~ 49 do Regimento I 124-64;, pela qual {) SI" presidr·:1I.S 
Itucte d{t Consolidação das Leis do Tra~ .Estatuto. dos Funcionário.:, Públicos terno, em virlude de estar o pro- da República subnlete ao SenHfo a 
\boa:lIO dzr ao po.der Executivo a fa- Civia, isto é, os que não são conside- jeto ultrapassado pelo SUbStitUti_j escolha do Sr. JOsé GarridO l'ôl'res 

" 'Culda.de pt'iva,tiva de, através de de- rados servidores pÚbliCO.5 por lei. mas Vo apresentado pela mes1ll-a Co- para o cargo de Pres~dente do Ban-
'ereto, fixar, conside~ e del~ttar as que preet.am serviÇQS a entidade.s pú. missão ao Projeto de Lei do Se. cO N"aclonal dD Desenvol .... lmento E'.:Ct-

, ch~lhls áreas de insaJ..~bndade. de blicas são também abrangidos na 80_ nado nO 1Q9-63; de Legisl~ão So_ nômico, 
4 penosj,1ade e ,de Per1culOS1~ade. ma de benefícios previsto;; na Cou. elal, pela trarmtação em coniun-I 

Se a. Cons'Olidação d.as LeI'S do Tl'a- I soUdação das Leis do rrabalho. Aliás, to com o Projeto -le Lei do Se-
iba.:ho i'D\stitui a. .prerraga.tíva d~. por a consolidação já dispunha, embora nado nO 109, de 1963, nos têrmos DtScllssao, em turno ünico, (~O p« ... 
d,ecreto do Presldente ~ da, Republ1c~, sem muita. disciplina, a respeito da do ~te1n 2 do ~ 10 'do arl. 255 do 'ecer da C0l11IS5ão de Economia ~a· 
!fIxa,r aquelas zonas, na.o pode ·a Lel, matéria no seu art 79 in verbis; Regimento Inferno. / bre 11 MeU3a~em nO 74-61 nÇl de Q:I-
sob pena. de cometer injuridicida,de. • • , '. gem 125-64. pela qual o Sr. Pr'ef::-
fazê-La, O que é lógico, o qUe repou- 1·0s preceft.os ,co~tantes da Ha dua~ plopostas, portut;to, quun dente ela Repúbllca submete 10 ,-~e-
6a no bom sendo porque. ao revés do presente Consolldnçao, sah'l:l t~ ao _proJeto: a da Co!~u-;;sao de Le'/"nado a eGcolha do. Sr. Aldo B.a;lW,;ta 

,'Legislativo, {) Executivo é que, atra.- quando [ôr, em cad~ caso, es.~ glslaçao SOcial, no sentl~o de que te. Franco da Silva Santos paru o C;"\l\;o 
'Vé.s do Ministéri,.. do Trabelho e dos pressamente determmado em nha. tramit.açao em ~onJunto c-Gm o, de Diretor da Carteira de Co'n(m.lQ 

"'V ~.. Projeto de Lei do Senado n Q 109 dei' Exter:Or d<: Banco do Bcasil S ,\ 
órgãOS técnicos, tem a capacidade de. contrário. nao se apllcam; 1963; e a da COll)jssão de ConstH.ui_ Está cnce!Tndu a ..,essão. . 
por mEio d~ pe.sq~, yerüica[' ~e 9.) ••• ção e Justiça, pejo arquivamento. I 
OOOrre ou MO a eXIStênCIa da pen_ b) , , . , . . íLeva7lta-$e a ses:mo 45 :d :w-
culosidoàde, de. penosidade ou da in- c) ãoo funcionário~ publicas da "De,vera o P1tma~'lo _ d~cldlr P1~imel!Ü! 70S e 50 rnH/.ul03 r , 
6a1ubrfda-de ' .- d t ,1 d Mum' Bobre a da CC\llssao dr LegIslaçao' 

- . u:n:ao., os ~ES a",os.e os. 'Social, Caso seja aprovada o pro,/ CISCURSO PRONUNCIADO PELO 
Por 1SeO, a.gju bem a Ooml$são de ClpIOS, e ao~ resp~c.t.vos extll.\n~./ jcto sairá da Ordem du Dia a fim SENHOR SENADOR JO.':5E ERMt.. 

COnst·tuição e JustiÇa. quando c..>nsi- nl:ráriúS em. ~er~lVlÇQ nas pro de ter tTam'tução em conjuI"ito com. RIO. NA SESSAC?, DE 22 D.E ;\1AI~ 
derou o prOjeto como usurpador de prlas repartlçoes, o Projet-O de Lei do Senado n9 10D, PRoXIMO PASSAlX.>. QUE SE 
uma pl'erl'ogativa do POder Executivo. d) aos servidores de autarquias de 1963. REPUaLICA pOR 'l'ER SALDO 

Mas! empós êsse parecer, surgiu. 00- , e t ta' desde Que ,sujeitos ai COM INCORRECÚE8, 
mo di~e, o Ato Instituciollal. ccman~ pal~ s a lS, . t _ Em vota cão. portanto, o parecer da -
dant,e de ta.nta infortuIÚ.9tic.a, gUl& regIme pl'ópno de pro eçao. ao Comissão de Legislacã,.> Bocial, pela O SR, .lOSf: ER:\IHUO: 

trabalho que lhe.'> as.segure Sltua_ ·t ~ . ,", . 
cruel de tantas angústias e de tan- ' ') "d f n "ona",",'o- ,trarnl açao da filatelia en. conJllfito (Lê o segu'nte álílCUrso) conhor çã.Q anaog-a a os uel ~I "t d "~" dO· , _u,-tas afllçõe.s Que, brotadas no coraçãO púbUcos" . cl00~ dO P

j
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0
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J; °n e tê~eI ·-'0 dset;t," o n
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· PreS!C1ente, Senhores S~naC1J!'eS, nuTI... 

de varios parlamentares e também de' ''\ ~ .>, os _ rmas .. o 1 em ca nos canmremo'C de clamar pelo de .. 
vários, Governadores, se est.ereotipam Portanto, o projeto que. graças a I do ~ 1 do art. 250 do Reglment.Q ln~ I ser.;rolvImento Jndep~nden;,e ctn eco 
em olhare.~ medrosos, lnigando p te Deus, não ating.e o man~aío ~o no_/ terno, I nOrma do meu pais, nem de reClama; 
'pelos alicerces de tantos uw.ndatos, br.e senador Gurdo Mondm, está pe~- OS 81'S, Senadores que o aprovam. co.ntra o pouco caso que muita v.e. 
conquistados ne. ag~tação dos comi- feItamente enqu.adrado ~o Ato r~ü, queiram permanecer sent.ados. _ se obse! Va, da parte de governantes 
ci~ políttcOs e cUja cassação. está à tucional. Por este .m~uy~, pel'mlto. 4

, (Pausa) . t; pe~scas cte responsabIlidade nos 
vista, no galope e na velocidade da me recusar a sua. JUndlCldade, por. . destinos do .8rasu em p~Oblmna:'l Que 
!investigação militar, Veio o Ato Ins- que há uma prejudicialidade maior. Aprovado, ~OU1 '} voto contr~no do estão a eXlg"lI' wl~çbeu imedi::1tas ~ de 
tit.ucianal e diminUiu as· atribuições que é a da inconstitucÍonalidade. SI', Sen~dor Je.fferson de Agldar.. granae envergadura, e 
do Poder Legislooti"vo, po.dou várias de Nesse sentido será o meU voto -:- ~e_, O proJeoo sal da- O~d.em do DIa O prOblema da produ~.ã() nacional 
Ilos,sas prerrogativas, desnudou vastas pito _ não reconhecendo SJ a lll~U- Est~. esgotada ti. mattma da Ordem do tngo é um desses probftmas, de 
áreas das nossas .tradicionD.U; e hjstó 4 ridicicdade, mas proclamando e afl~~ do D.a. caráter qua.;e cromco, mas que nem 
ricas atribuições, E, no elenco das H- mando um vicio sem a menor, POSS!_ por is~o, nOs desanima a abo~.Ciá_JO 
mitações estabeLecidas, o Ato Insti- bilidade de ("')uvalecença, que e o VI- Na lista de c:'adores inscrito.~ para desta tribuna, (',nalw:t.-lo ~ anresentar 
tucionJal liOoS prOíbe votar qua,lq'ler cio deco.rrer~,' da sua afronta ao Ato a sessão de hOje cor.sta o nobre Se- sug€stões p~r<J a sUa SOluÇão' O trigo 
PropQ$ição quê signifique aumento de InstitUCIOnal , naQor E:urico R.ezende, a qLem dou a' te alinha. entre aqueles prorlt:,tos CUja. 
despesa para o erário PÚblico, Is,to é E' como votareI. Sr, Presidente. palavra, produçao, em grau suficiente, pelo 
óbviO. O Ato é de uma clareza do- lMuito bem) • O SR. EURICO REZENDE: nosso pais, viria resOlver qUl'ftões da. 
minadol"a. Ora, 'Sr. Presidente, se . lt . 
ésse proJ·eto fôr convertido ",n le'" e'le O SR. I'RESIDENTE: Declino da palavra, ~r. Presldent.e, ~als a a. fmporHinc1a, que a ele es .. 

, tao relaclQnadas. 
oC,arreta·rá o aum.ent() da despesa pú- (Cattete Pinheiro) - continua a O SR. PRESI!JE~TE: 
bllca, porque nós temos do:s tipos de discussão. (pausa). r Ma-s não se penge que isso Se poae 
tutela para o trabalhador: um, o cc.u- Nflo havendo mais quem peça a WATETrE PINHEIRO"). Não fazer sem es1órço. Um pajs Que pre-... 
substanciado na. COnsolidaçãO das Leis palavra, declaro-a encenada. havendo mais tlradores iutcrito.s, a cl~a exportar, como é o caso do Sra_ 
TrabaJlliista.s; e o outro em leis espe- Em votação o parecer, palavra está franqueada aos senho_ s1], f' Que che!!a a vender uma tonelada 
cHicas, e 'anteriormente até em de- Os Senhores Senadores que o apro res Senadores que porventura dese, de minério de lerra pela metade do 
cretOS-le,is "que brotaram do ventre .13.. vam, queiram permanecer senta.dos. jem usar dessa prerrogativa. (pausa) preço QUe já vendera; q.ue lmpOn& 
antig~ ditadura, que manda.m aplicar (Pausa). Antes de encerrar a prei5ente ses. máquinas cada vez maJs r..afas cons .. 
~isposi-ções da Qonsolidação das LeLc; Está aprovado. truídas com êsse mesmo minerio ca. ti sã.Q, convoco os 81'S, Senadores para d 

'. o 'rt',aba!ho a empregados de empr~- O projeto será arquivado. uma sessão extraordinária,. hoje às fi: vez maIs baratO; qUe mantem 
~ indust.riaIs mantidas por Pe.sSO':l . t ' ...... vaí 21 hol'u:; e 30 minut<:s, com a seguinte '!randc pa'·t.e da popUlação em re~l .. 
jurídica de direito público, vale di- E' o segulll e o proJe.v que me alimentar precarl~simo, !ID com na .. 
001', pe1ta Uni:1.o, pelOS Estados e pelOS ao arquiv<.'. ORDEM DO DIA l'é,vel com a lUédia. verrt"icada na In .. 
Municípios. ' PROJETO DE LEI DO SENADO 1 dia, onde o Índice médIo de nllmenta .. 

Tentos, em primeiro lugar - e vou NI? 16, DE 1963 ~ão p menm' do oue a metade d(' {}n .. 
mencl:cnar para a Casa _ um De~ Decisão, em turno único, do Proje~ contl'ado nos EstadOs Unldo,~: um paiS ' 
~reto-]e'5islativo cifrado pelo número Considera insalubres os se~vi- to de Deereto LegisaltIvo .1'1 48, d.e <u;~im não está em condições de so .. 
f.889, de 21 de agôsto de 1945, que ço,s p,restaà?s ~11}-- cortum:s e ~n- 1963, or;ginárIo da Câmara dos Oepu~ bl'eviver com di'1;nidade, senao de"en-
:Ii.spõe o seguinte, no seu art'. 20; àust~a..s ~ngOrtjlcas e da outras tados (nQ 60-A·63, na Casa de 01'1 .. volver vigormos esforços pam rO'"'"1ner 

" . . proVtdencla3• gem) t que apr~)"'_a Os textos do Tra- s~<:e CÍl'Cutú de nco da inérc1Q ~ pro .. 
"AplIcn·.s~ . aos Se~Vl?O~eS do t 10 ~~ 'd ad . in saIu tado de ExtradIç-ao, fIrmado pelo Brdo .. ietar . .se a!irmutivamente na ecor~Omla 

L.olde Braslleuo, ~atrlmolllo. Na_ , Ar. '.'"'~{) C0I151 er <JS ' si! e os Estados UT'.idc' c.a América, mnndial. 
cxonaI e das empreSas marítImas ores os seI VIÇOS prestadOS em cortu, (l"sinado no Rio de 'Jane'l'O a 13 de V·" d 

t " " t f ind'<-t 'as ú' o'it'cas apli l ~ . . , Iv.mos num mun o em que com au arqUlcas ou por 0:u ~a, ormo mes e u ... n 19 1 I, ,- janeiro de lCZl, e á0 Pl·OtoCO!o t\d'- ') tr8balho ohst.1nado podemc.o: p~n'" 
inc~TP-oradas ao yatrrmomo ~,'l cando~se aos seus emp'::,8gndoS o dlS·· cioual, assinadO a 18 de ju,nho de -rq" em no<: otnhrear com naçõe.."- já 

" Unlfto n legisl3:çao de. proteçaol posto no .art, 31 da LeI nO 3,807, de 1962, teneÍU parece:es favoravels Sob j ~'li:; de~ei1volvld'l.t", A evclllr,§o da 
, ao ,tratralh?, flcandc expres:a,!26 de. ago.:;to_cI.e 19-60, ns. 251 e 25~, ~e}95~, d-Js.Co:n::.;~õe:.: I gcnlCJ>, co!,~cou As nr'ncipais r'lfl"õM 
. men~e prc'VlstO que as qllestoes Paragrafo umco. O di.sposto no _ de Constlturçao e Justiça e - de I ,d~'envor\'id~s em di.stân~ÍI.l TO u í to 

l'P);:nH::.ntl''ô: (las relacões de tra_ nresente a~·tigo não se aolicac aos elacõcs Exteriores, 'glTTl1e dOa otltl'03,:oai.ses, NO&. Es~ 



odes U1Ü.:!OO, }}:: exemplo,_ ~ ho!'a Es&âd?! princ:palmente nas astJ.p'jes Mas ~ verdade" f~enho~·~ senado.. por ai. verno~ ~OlnQ ~e prOCf'SS~ ::J 

êe u"ilbalho no cnmpo produz cel1l I fen'ovlarlas. _ Ires, O tngo, ês..e ahn~ento basico dM nossa dcsenvolvmvan.t@ tritirola.. 
Guil·}s dJ t·l'~'.l·o, o que 112. ArgenUne. Em fe. .... or da IlOSSl\ p:o?uça0-h, oem- ma-.S6as populares e 'Ô\ classe mé~~ia., f' • , 
t;a fe C0!13~gUC co~n uma hora e 43 111j- reu que. a. partl1' de 1933, a ,iJurGpa mCl'ece uma atenção melhor dos. ÓI- A solu~ao era f!nlln<:l.9.l Lambem, n! 
nu!.o". E no Brasil? No Brasil, 11:10 te. começou a con~prar tngo ,sl!1-a:nerl- gaooS do Governo, dos llloageiros e dos m€:sma .area. a C~'iuçao das cult'J.ra, 
mo.') e.~tatí.stJ.c::!s ... L!l.mentàv'eln1~llte cano da Argentina, e Urugual. a ilre~ l1cswn t.ritJcuitores. e,:ites, aliás, Gem- com~ ~rUlh~.,tCent~l(), C!lVa~lfti SOJa, e I 
IlUTI pafs te1n E'-.statístJC>..1.s só se pOde, ço mais compeu.5acrol' do que o ,collse· p!'e em dificuldades. para colocar no pecuana. "!?,a .. Pilha. fOI '~orn,,;.:.j~ 
eolcr...n,r no mun-do como subdesenvo!-' , gl~ido por ,~s.,es palse~ no BI'a~ll~ Em mercado <;) prcduto de suas colhe~t.as. pe~~.,.Lel n~ 3.210~ qUe pel'nlH11.1 o de 
vid,)., 1 C~;.1Sequ!nc.a, _entre, ~ a?,~ de 1?37 e Depois de grandet l:r3.forços. no Mi- ,stL;OoO pa,à outI .... ? cuh-u.ra~, U1~~~ ~ll 

Exper-:J'.wta D~/'eta 11'41 clh:gamo:; li P10(!UZ~1 /00 mil to- l1istel'i da A~J:lcultu.ra. cQllse"'uimos feLzmellte, os prejuí~,Q-:. Já tall1~I! 
nt'lad:9-,s de tl'!gO, .ap:·o\-,(.It.e.ndo ;JS te!"" & pubi?ca~ão d~ Decreto! 52 lOO'" d 10 sido. ?ausa~os, e, o t.ngo elltrou (-r. 
r~~_,V,l.ge~1S e Cllei3~,~de ?umus, entao de junho'" de lS63. c\}ndlcionànd~ a de~lmlO, a~~g1Uo.o no Rio Gral1.~c 3 
ex ~d)IHC.s n6Q~ele .lD5t.ado. . e'lt .(da das quotas de trtgo d S 1 0,- Su" em L ~2 •. ap~nas, a 31)3.9. Q. 00 

Dt!:;'('int-;::! a n.Jt.~9. ca...--upe.nhu elc.:to. Essa pl'oduçaQ .era absorv:da pelOS "'.7 7' 1 t' d trio 01 .. no wnelad;:L'i, E, mfell~mente. a, sah~ d. 
1 P' grandes m<m:mos, pois naquela époc.~ \ .ge.l~!;I. ao, I> an.? e ",0 pe 00 mO- 1963 t':lh'cz n2-0 tenha atin'Jido a ., 

~:n:f: enlC~~~~j)~~.)selt;!;~;~~~~·~ ~ não e:l:-istlam ainda 00 nlOinblls re· lnhc"" A~ ~ .... >lomento. porém, o tOO.COO toneladas. Abusurdo d-.:.s n1: 
!tl1U.m~ dC'po:s d~ C;:!'.lp'1," e;:,t cG.:.:dw, g:onals. n.ecreto uso 1 ~·cgu\:<.tnentaoo, w.~e !Surdos! A lavoura trWcolal no Ri 

- d' cl' , dizer, nâo,.fol aphcado. Ainda o mt:s Gr~nde do Sul que J'á "inh~ at;n ,'u 
n~,? 2!;;:",r"20.~ c ir, p2-f ed r,1~n,,:'nte, COm o e.dvento du gU['l""rD. de 1939, pfts·~.ldo, tll.rigl sôhre () assunto, pedl- . 00 000 b ." b" t.. -' 'd~ ~-
v;s tat LO: O!::!l-S IOllJinquoe mU1l!ClpiCS () me:-c:;i{io ClU ... pCU fecnou-,se ':lo.::s 0:,- ti;) de informa\·§.o ao Mtn1'>tério da a: 7· ,eclurr..s 3JXOU rap: ~ nt?l1 
'P~~12.n;.buc:m,os. }::-'Jrt?:.dore.:;, arê,eni.ll1.QS e ur~'Juí\if)5" Agricultura t,e para 3{)\).OOO, CQmp·~üa:r,do"'se nf'~', 

dev.i.éo no bl::Jque.o naval doJ l;ll:cpa.\ . . _ area. c.êl'cJ. de 100.(jO~ heotnrfS ~ 
ChE';o-IDé\'i à c::mclu::.io (i€~~f0..dQra !\Cl~:.m-se aqli~le3 e:l:portandol"t!s no- 0. neniaçún Falsa. C:h2..mr-.?-a lr-.'iourn colon~al. a d. e :,,1,1::; 

(i~ q:J.:> r.a,:!,:",!.'",:'\, re:;.h p,atpe-..:rima. e vo.:inlcnte patJ. o n .. a.sd e ç.:3 l>:l,::t'S O Primeiro congre!'s Nacional da s~t€!lc:a.' ond~ o colono plall!~ 2~~ 
IC~:.~ .... d::- c,J:..n~::,<:, .?_ttd~ !~"l.:i. p'J};:u (>.- • mt:y;\_,~.iJ,>.-'5 fUl'VJ.~~,::n a '\lcn...:a do Ino.'it'jtl'Üt .i\ícogCÍ-'.l, ~e:~i~dQ em ,\ l~S t~~la o sust'Õ\'nt~ de, su~. i. ;nl~ ~ 
Ç}o. f3.:r::I.I'l. e fd2i"1~r.r:.:d y::.o üa p .. ü::J1l.o Ctn l1C5.'O p<;IS, pJi-o; !uO 11,'l- pô: J Alc"' .. e. 6e & a. 10 (e julho d.: Le~,o~,-m:~ qt1Q O ~10 Gran~e ?J:" 
\llC;::::·<:ct:\·':1 ('~ I'!.1rl1lOna, m'J,~'~:, ll~·o· v-c v...l.l:-O C-:l:nllf<.t:t)!" no mun~o. E a. i"'"- deu lli·1R ("xp''''~a·iV3. de c. ... -O':o d" IPo..: Slll .ID .5 De 3.0.,.10.000 de h . t, .. .:' 

,pl'~e:{tr::::.:; rU:B;S, () mr,;l1:) cO!Ue:ci- lH.':3~ p:a:.::1,t::u nú-~i:tmentc dc~:t:.u. p~',.~~ da In'-:tí-<'a.~"~11~~c:"":1'a fure':" na. a_'o..~rJcUIL~l:·a, sdenl toma· ar e1.u {':l ,J 
.... ::l~ ..,.-1' I . ~ f' C"rr .! 19'- u"n' 1 TI .... . ... ",. ,. , ..... ..,.- , '(\of"l'Ç::J.v a '-lrc'l "'stina n à· ... ·'c .. , ....... 3 C U .• ·l\hl".3.S-, nao o e.:-~1:':,')1, u~t. ... \,h ::'.l~e e:rl ... -..l, f:l. - [,0 n~ U - u.nto \6 {., p:NarJn1 J\· .... ir; de 10 'ne- .•. ,,' : '_ ~ ;l~~ .. ,~ 

~':L·rf::;r:;a ~: >~31 c:r.j:3!l~· 11':" p.1. dr.u 2. U ... \l::.l p::ra ll:juàqr o. I3JÜllt;I-\( S(-<> e'n~'"'b~'~11;:"T>r-V'd ·;l~t.., {Qi tom' a A rol.1t;..lO de .c~t!tUl'a,_ aootr.llJ. u~ 
1'in',a~'..1 c:'> nY""~':'7;::'lS ~:l .. ::;t:..o3, €\i - ?:..t to;:) POI ... '" a. J~U~ ~ ,ç l.Li,- do ::arC02nd m::-.:nL que n. ue:a r:;u- ,~~ .', ~~ ... -,..,: .,o..i 

. ,. ,.' d i I t ""'0 \ • ti ~ -c. .... l. • que'· 1 ~ .... , ,.l_ ~ '- , ' ...... , - v'"'r"alm"nte alnda D"U est 1 'cr 

®s per L.('j ac'" seu,,> Emvr".".~:iCJ; não vamonte o tr 2;0 da Ar~ent,na e "\lI ~; f' f L\ t ~," • 4. ".;; '" oús ... rvada .pelos pll1;lltatio.es.,.r. p't 
'Cu .. ' li: ~:\:.11 as i'eis t: !.!oa·:'l1.lStns iJ·:ugU::i, 1uaimto à p::ocura d-3 me- r~')n-c Ol d e~.; t; e d.~O u, ?.reE..,~.o .... ~~<,; Ciso, nscalJ.za~o 01·1e.nta?a, p~!".'l (lL 

E;:J.::;:~~\.1"i;",!'!-l. ,E~O ~:.:I. o Pj:C2GkO lhcl":.j p;e\o~ na E.LI:opa, foi (:e.~v,J.- \ p~l~ ~~n:'l-~-~~i~ da aA .. ,:~~~~!:S:'l~i~: t p~:al~ sJ.lru ~tste Clrcu~o V~.ClC~ l. 
'f€üj-l C~ CJ..vidi:r o O::W:::1 do:~ t,}at~·os, do ü:; .c;~,"\.',,_~ e noS pa!.::tlDlOS a C,lll'':T 1"' .' "~., "'~d ';d .::o" .: •• ' __ P d 'jf-r,.ta ae. fetl hz-:-nte3. de in.,;el;~'·' 
p2:a mu!t:o-:;C<11' d8' muito ... :S Ed.S p:'io (L~ mi.;n(l. la$pJ. e oa~ta3 "lo..stU t~~·~bl.!, r" . .o a p.lJ:.>k!caliao :) d~ ::tUlp~llle!lto" ~umenta.~ _t{l ":-::':J'. 

:-~,:5 pJ:::=-:~l!:n o.:; it'1;;c-'.:tC'}.. e D.>};O- 1'2.5. l..Há t , fi ~ca~e~ dO tr go dekr- ,-c!t.."o Ja te c ... uo. men:o do;s p.an~ao....1l',es. nao ,~j jJ.:'.' 
'VC!',.ê.7fm-.<e <:ia c~::1::Eç2..,). ('J:} 5c:l'2'ill m~:::.cu gf..;.nde l11tercamo:o ~e ~O:ltru" De lã p:::.ra c:!. apcn~.s l'euniÕ~5 sem seu r:!'(Ço exc?...~tvo. como p~.;.:l LI! 
·'im.p::Lz:J.t :"", Vara 1":0:'..1" o f !:c;) c. ban~o. de borracha por aquele prcdu- ym~ sol~ç3.l) adequada para o caso l.dO VIoduto no mercado, , 
co M~Q, t"mp-o, Teju2~r o tr::ba~hn_ to, a cp.na. loram feltas, l~'fandc u -crer que () outro êrro clmnoroso t a àb~.~;:) é 
dC.:-, p~~.r.:::;.:p::;l:nC'!1te o rtl:al, a unu Devico a es.;a situação a.nOl'.mC\.~:S.I.a,bit'~' d::t ic.'PC'.:trtç,JO ~o tribO ;:ai cQ1l- B;:c<l eo "Ac5rdo InternàCI(\n~: c: 
"\'c:d3deml. ce;rada~áo, sima, Q B--,nc-J do B':usil inic'ou. erl- t:nuftJ.,. ~~r3. .s. a,e~:H';. dR,qaetes que I Tri.go' , ("Diário oJicfaZ" de 3!) c." o: 

:C:~c.i..'i ti..:! Ui1l:\ lu~a durÍs<1m't. à tão, ell1 C'and::: ~c:l!u e a partir ele ~G.::> dc~cJ~m b!~1ar e",te pa • .:; t'.uto·su- tu)l'O de lDe3), o qual não prc-::'. (' 
C. 19-!-5 e 194.5, o íinanc.o.rnento à :'avo'J- 'I"·clent~ ll() tr,go e_ COl:1hO.nll" n1.\.' Inn.neira alguma, o es~ímu~o 'b. Dl JJl 

(r~M e:yí.-CS n no~.). mo::r.;t~ ~O:JllO- Ta tritlcola. porém ê.:~e prOj::Hi1a, e.na~K:.!p. açéo .~co.o.lôm.icJ. .àJ pais. A ção de trigo, ruas aoen.-:.s a:" C.!lSl 

la.' rio bOI) p1roJ. o Gp~rár:o e- o' t:-':11)J.~ '-"eio beh::'f,cict avcílture.l"OS qu'C U:l.- • .p~ r o e.s-.jam q .<; .... nS!gnllr a C'3- 1 mo, se~ur:do reza o Artigo l(l, J=tl 
!rZ ~', 0, hoje Pern.am':lü!:'o ter:l um b3.~ I !1:: D ,.,s t d·... Qs '" • .., 

da ccn11ecwm de trigo, d,e.'S!O{'tillc.1·0 hiJorz.t;!i0 dada à CJn1:SSão .Especirt! I D; eôlire o Objetivos do "Acé.:,ic 
lh:,(~or ('O CJn!~o, quoJ se tr~talh~>r'>m cu.r:;,Q G. cultura- pal'a os eam;cs da de Agrlc~l~ur.a do S€~au'J .• c1·1~d.a pm' [IDtJ. dito: "Est-imular o uso ~ cS[j;'};. 
cem ai:nco poderão le-..ar uma. v·d·] pocLILrla, de baL'i{:'t vegetação e de t~ ... ~ no:::ml in!Cult!·va, pelo P.fesldente ~. mo ne t;>j!'to e farinha de, tri"o ( 
cor.tpativel cr m a sua ccnd ('ál) hu~ {PEOO'l'R'·t;..... F ~ - ti C I "" • '" m~n<t e ter um 05.:113.1'10 :l mid;c!.J. dg 1"& frac·a. pOi" falta de l1umus~, pu.G• ~ .. .J.., ~t 'e_enlÇaQ. as ?-I medo geral, e, em particular. nl 

sa:ado Q cere.:d a ser plantado nfij} pe~ op{"ta'l\'as Trn,lC0las d.o RI,) Gr::\na~ p~H.ses em VIa de desenvolvim'entJ, ( 
~U~3 nee-2.:.1d.ad:::>,>, 111e~mo PI)!'qUê ha- 1 d d t . 1 ,.. c:t 1 D Ed d t1 AI "d P , je la s<! l'c~~':1tam ,<; ~/Jh'i:'iJs. o C~O a. el"',\ e Slm pc o arre:l.\a~ >.:.0 ... u" r. • g:ll' I~ mel a e- mede n melhorar aS condicões: de . l1-

F . té:-i? _ Aere:;~,e .que €lüre êf;Scs 'JI'l'En~ r~s, grande conheced~r e 9olaborador de e nutriç110 'nesses paisês ~ c-!:ll1~r 
;j,r l"fO, llJo fugi:r.c-,s c-a v:d::l in- do.tat.-.:<:, ex sha de tudo- - U\cnJS clt:. ~ct{1t -ôa p:odUí;.w tl'lticola. um bUlr, asSIm, para (} 'seu de~enYo!v 

1(1!.:5~.rial e a·p·j~o:.a (o &-ta-dô; ao COD- tr.it!~ultorc.s. t~·at:lleil"o o.lJnezado que tem lutado e m€nto"., , 
l;n'ii"'~·o, t:mos lá no moment? seis enl_ s~1rid{} pe'o a:umSllto da.- pr.odução Nem uma paláv.ra, como vcinc.s bl 

C!P~1tc,.~u:trSa.lig{!'::::1.s n. !illdúStr1a. e à agri. Tal /;!tuE.ção levou Q lavoura à de~se. cereal de Ülo '.:rande unpar- bl'O o pro'prfo desenvor.vilnento'hn r: •• 
'" fru~ta{'ão cOmo decorrência da mO- I ~- " 

nocultuf3, das pl'\igas e outrcs p"(lüj~- tãnCla para o nC't.5o pais. . duçfio de tr!~a. 
n111,5 result~nte5 da orientação J!iCiíll. O Dr, peres, em seu d~pQ-imento t O plantio ê, certamente, um c llr O Presi!hnte CMielIo, Bru.nco, em 

vu-a pnme:'1'3 e:1~nV'.ste w1etivs. à 
!l...'l1pren'::-:L, afirmo·u qne o Govêrno 
flprecfsa Ele c:J:npree:n.::ii.o. adve.rMncia I: e crítica". D'.s.3e também, de mB.~leira 

I, - inci.~1:va, que "já te!"D1!nca o d:.:ilogo 
de p'JdC:-OW3 cem e5cnwÚ',s'. • 

De nossa pr.rte. afirmamos que .0 
ún:c~ e vel'uadeirQ- caminho a reg.ar 
é o trabalho hcnesto, prOdutivo e ca
pa.z de t-ndC5 cs braE:11'siros, em to-dos 
os setdres c.oa nO.'>fa vida cconômi():l. 
CQ-:,n i~so estaremos ap.el1as c"':rlprin
do o nosso dever, ômente &sim te
l'€-nws um r.cis pró:-pe:'o, l'e~~e:ta,rlo 
C economicamente i.:l1{lepen1~11t'e. 

. FoI d:ntl"o de-S."-3S ll<)nl19S que inl
C!ê.tn0S nJ2:>3. v·:-d:a, Crlüfi101 os nC~3 
!fi'ho~ e ii\·ti:w.t> fi. feEddade de, fl~é 
h.o3e, ja~\'--a:s. t~rmcs pedido f.fvcl'e.s 
I!") GJVt'i'll!J. Orgulhlmo-l:uS de tEr 
tüm~do @::::u:- c:.:n'iUhl3, .sujeüanô:o.no.s 
às n:=s-ras le:s, 11a~s.d'ame_i1te às leis 
fhcg's, f)em n:-s ut:.lb::l1U05 nunc...1. de 
4nHutllcI"a5 para p!'ejud!-car o pais elU 
pl'O'Ve~-to p!'C-prio e de. p-: d:il"lll~" d.? 
qu:;.n~o· €.dl \"€z' utnkil.:nio li. T.J';:1 
tt'P·ÓJ;r:-a. e-:.:1).:rrencia direta, Slêl·t?r a 
N-?ç:::'? p!":r..:l Os l'tl!1103 a. s31uir. Tul é 
o oJ-Jetlm à2"".sas cünslder •. wõ~ sõbre 
a econ.::m1a do tr-fga. 

Retrospecto 

lmportaçSo D.?J3necessdrltt perante a oonm::ão Especial de AgI:- de lesa PátrIa para o n0'550 lI' "~. 'r~ 
CUlt\p'u, esdat.eceu que \) surto d~ me- nho a certc::a de que 15to ~~o v 

O trigo cont.:nua hoje a ser 11m e1e- lh.oru\ ~~ l:1umento da plantaçao ~e l-nen1 pode continuar. 
mentD b3.S1CO na alimentação d:e.s QO- tng ..... \mCl'':'U,se em 1812., Dai 'Pau C:1, ''".~ _. ...... _ ' 
pulações, A luta pelO aumentJ ca lUedi::as e:tetivas tcmadas peJo 00. . D~, .• 'r,.se que o tUbO nuo dá (!TI r 
produç~o nos principais. po.íses pro- vêl'no, tivel"am um. incremento basR gIÕ-:;·~ ~l'Gt3ica~s :-- outI:.Q "arg.\l.l1ellH 
dutorcs é problema dos mais d.o;bati~ tantc v!oiento. COn1 importaçõ::s ma- do.::; ~;;,nmfLdlános - e um da.: .. ~.111 
dos, estudados, peGttuisados e f:uan- ciça:'i de máquinas _ principa1r~:e:nte, tes. 2 ~ . .o,u-rdOS que- ~~ pode n~-c_,"-al 
ceiramentc amtil1adas por tod0.s (!S colhedeil':as, :rat{ll':s _ financiaffifn. Po...s UJl1a dJ.J re.'poes ::}ue m~l:.:i ;lrl 

Governos, tos e a própr:a rentabilidade d!\. }r'.- du;-:cl'1. por h~ctare, tI?- todc b lr.Ul 
No Brasil, todavia. criou~se 6- len- vCura, fizeram cr~ar uma corridtt }.)'3.ra. do. é. o Delta dQ Nllo; C0111, m~tl 

dí!, com!hla para os moageiros e de.s. ·0 trigo, de pe.:sca.o:: i:1t~rc$"adãs ll'J.~S E;U~~;~O:: a f.5,lOO ... ~-e-ctare, em 7.:;I 
grl)çada pr:l'fi o pais, de que as pra- de pouca experênckl. e.bvolutam€n~~ tro}'~~a1. 
gas nã.o dão condições para o de5en- . Aliás, . Senh{)r~ . Senadores, é pre- ~ E:nquanto a DLJ.amarca atinnr II 
volvirnento da rlo::sa triticultu:a. per- Clsa mUito ·',Q.tnotI~m!) e ban. vonta- 6.000 qulIos por hectare,.::a lu,tc'!!;;.v1 
guntlltnOS nós, a essa alturn, çual é de pa.ra :~er. agricuIt~r ne~te paí~ l~- UE9-ll:9.O as sementes ita]ianr:~ fJ~ 
o p~Js que n10 combate COm D:-1e:"g;a ment.ave,mente! O fmanCl1!:1ntnto fa- G:CJ:Jl, FOttunl.100 e ?oast-ore .w. ":'1 
eõ~f'S prag.:is pois se elas existr:n em cO, conced'do pelo Bmc) do Br:,sil g-e _a 4.COO quilQS em grano:c:;, c'}:: 
tõ:!·?S as ár.:as produtoras do :tlUll:±o? tão ff..cU pa..:..t. o tr::o, e tão difícil, l'utivas, O me!hor tesu1t·.\.Q") ~" ~1 

A impcrtaç6.o do trigo. além de para quo:J.quer ulra cultúra, fe! o I Gl'anje dO Sul, fOi o de wt:'. 111 
onerar o D~is em mais de 2Ja müh('~s grande r(33)::msá'fel p<)la cha.mada aUU;:;iU. a cêrCa de 1.20L .. qutl-cs p 

\ monocultura. do trlg-o e Si.1. c:)Use- h€cta,'e. ' 
de dólares ~i1Uél.'s. traz, o grave ncon· oiiente frusta'C'u..:J. L:l~cnt):velmente .. 
ven,c-nte de rüanter uma po1itica de :1. l'r\GnOcll!tun,,: fê? COm C"'le .,r8;":-c:-5- j P1"Q~lema. dos jertíbw1/TJ'li 
ccmedisrno p :1':1 OS moageiros, que lltê 
s~_o fil1anr~:"d.o3 p<:1:> B~1.nco do Bra- sem. ai Pra.Z>\l..':., E' ce'":.a ("ue no mU!1'" O Rio G~ftnde do Sul C::W'iL'l'l 
si! p:lra faze;:- lmportações d.:snece.s· àt) inteiro, não ex;!'~~m .s€'m~I1te3 jun~;!, à ref1nal'i:t de pecrólr:>. \JJ 
sátias e calam:tm·as pal'a o pr\is. 03 );ue ~eja imuuc--; ,-,- {-;l.T':C-S-R<; e·p-to- grande f~brica de fert·1i3r.nt:J. J 
Ul':'n....OS de tr;:;o trabalham 22,G("e de riose e G::\:)crc',;. P2i~:e com,) a (;3 lJ~·crlu~çs nitro;;:enad:Js INd~bo s 
sua c''lpaClt1cCe in:õtalada e m~51:10 nús:'a, G C:'l12.dé e 'Os E~'.r."lo~ uuidcs plwu>::iGCS em alta esr.ti~a. Prra 
com ê' se trabalho reduzidíesim!). lu- p::-dem muft'1 C'J'11 a &ptorro'>C'. f.:::ft .. t;:-c1LJ, deve;:-J:o selO c.p:CV!; • 
cr:'.m o su!.ciente p';:.YR que seus 1.':'0- A t'~rYll'!d?: inte'l"~ do:'> lrvour:\s pelo as -pl'.:!(~s ho-'.;l.-l(l?":: dns 1l.:no:.S ~; (;;.1 

prictár:os v:mm de rend:rnento.s de- h--i.c;o. fêz com que hlUVf'<;~e l1m:l V;tO t, !~ ,s~ oxidJm ao rl:len",o. c,i.tl 
vado8-, êem l'eu::;ar na. B~lança Co~ muTv'!ic-:lt:ão muito' -viole..'1ta dê~ses do U:":Hl fumaça il1-de~ejl1vel. C'~rn 1 

A plantação c:b t.l'~o no R'o Gra-Tt _ merclal do Brasil. Em nenhuma CJ~ males, oC!:'"l'f'nd'o a wa fn;.S~3('ão, a to, teri.::mo<; tCiCo ~ulfúrjcv nt.:;on 
(1:- d,o Sul, c~eçQU em tôrt'..Q do.. a:no h'a atividade econômica em nos.ea part:r de lS5S-57. qUllud:- já nt;n'1h- e 3. pro'luç5.o do superro~fat~ (':., la 

. de 17GO. Em 1824, foi. p:!l,p.ta10 na tel'l'a existe tanta capacidade OCiosa, mo'3 urna prc(lu,:,ão de cêrro de um ga (>3cala. que, com o aprovc!t.a:m~l 
2cna. alemã e em 183{) at::n:?,lu a 'Z:JnÜ impc-:-tatla.- com no&a escassa divisa e m::hão de ton::ola:18s. Eu 195-3.' er;ta to do.s minêrj<>g fcsfataC{)5 dó Nc 
itaH>1na. Mas s6 CEm an:J<; depois, em para prcm::)Ver novos e novos gastos sltuaçã.o p!orou prra os a~ricu1torf'.s, de.~te, de M'nas e de São Paul~. pc 
192::1, o Dl'. Getúlio Vargas, entãt1pr-e-rde d1.VisQ.s, mteh'amente d1spc11.S9. ... eis, poiS se viram num"! r.:-~ir;o mtlit", di~ deria ser considerado .lm arlutuJ ce 
flldente do Esbado, in1ci-ctl uma carn- mormente em se trütando de um pais fícil pelo acúmulo de dívidac;: na Ban- por cento e.ut~ naCional. O PQtJ.t..~ 
panha. oncial em favor de,'llltUi.ta.ção pob1.·e como o nosso. Em nenh'.Ulla. Co do Brasil, pela falta de crédito, po4e ser produzido eficientemcntJ ru 
tl!o trigo, por meio de CB.irta.zes· que outra atividade, .se trabalha t!:B.to tudO isto devido, à mQnrn::ultura, eco- SalInas do Rio Grande do Ncrte, po 
era.m e.fix.d"" em W<!"" QS pontQS do contra 1\ """OII'I\~ ~~." nôllllcemente errada, oomente a.s de lIfoosoró, devjdamet 



\ 

, .. 

\ 

s!>xta.feira 5 . DfllR10 OÕ CO;\;GRESSO NACiONAL (Seção 1\, ~nho de 1964 1493 

llldustidarzadas poderão produzir <.11- calculada p,ara -êstR a..."lO, pelas esta- cruzeiros a t.ohelada <> que certamen.. est veram a cargo de lL'lla turma de·' 
tenta :mil toneladas por ano. tistieM, em 20'3 a 2:;ia mil tonela.:f.8.6. te refl2tirâ no cUSto do pão. genetlc;.stas. fltaprctológiStas euro. ' 

O Que precisamos: Um plano de O SR, JOS1t ER~iRIO .... _ Inff'Uz- Felizmente. devido ao execesso d~ mo:c-gista.s e espe1:lalistas em agri-
ação Il'ápido e efic~ente, utilizando e cultm'.l. ":Os solos. 
mon_Jauo tábrl~a.s de fertllizante.:; de mente não ating:rá t::ssa cifra. Seg'jn- prDdução de trigo nos Estadus Uni.. O S2U programa de melhol'amen-
gran~e vu!to no Rio Grande do S'J.l do informaçõe3 que o))!Jl'e t;t; ';\1m~s- dos, no mundo livre não temos Sido to do tl'iso acha-se anu-a~msn~ "co .. 
em .tlão Pc.ulo, Guar..:abara, Minas teria da Agricultura, ~ p!"Oduç.ão :0rá prej.1d:e,J,dos por preços elevados. A ordenado COm Os prcgramas da Au~-

"" b . tnenor a~nd-a. E' iL.-'l1 êrro que come- elevação dos preços e pequena, ape~ trálie. .• da Afrka, d~ EsH.d~s LJ 1..\.1'15. 
~ra~. Bahia, Pernam uco e Ama- temos abandonando ~a'iOura tão neGes- Sal: da imponaçáo do trigo ser um do Cana:iá, do Egito, da Síria e de 
z<ma..:)1 E p"omovcr o aprl ve.tamellto, sária ao P8"Is, n'gécio anarentemente vantajoso. pois . 
no ~o Gronde d.o Norte, de todo o O Sr, LO!'"S da C05'- _ A pD~.'.lbl"- ~ a:verscs paise.s da Au_érica L"1tlna., ",., d l' ., "'" ~ deixa no pais 60% para empréstimos, com exclusão do Brasil, ju.;;tamen~e o 
pJ~.o as sa mas. l~d,.ade de pl'o:':uç5.o de trig'o. no Bra~ 20% para auxilios e donat1vos e 2;J% Pa.is que recebe uma san;sria anual, 

Paia colimar ~,te desideratum, 811, é grande, não ~mente nos Esta~ (vinte por cento), lY1ra despesas da entre impcrtações e frct'e.'i, de lUaÍS 
bas~' t:penas ;nanta:!.' uma refinarIa dos de Santa Catarina, paraná, como Emoaix:ilda .'\mericana. Esta impor.. de V-S$ 2J.~,OOO.;;(}(},(}O na, sua. Ba:an
de petróleo no Recife, e as fábr!cas em ~.ato O1'os1>o 0~1de há condições tação é uma dívida e terá de ser pa- Ça de comércio exter;ilJr. 
de fertilizantes Já. meno.tonad.a.s. propICIas a seu cultivo. No Mun!cíp~o ga um dia. Nenhwn ,país. que s.e pre. 
Assiu,1, uma nova estrutura bás.ica de Dourad'os já existe um moinho de za e que tem no~ãQ dos seus devere.s O Sr. Ati!io Fontana - permit« 
para' o problema mais sério do Paf.s, trigo, para noasteeimê'nt<Q da cid':lde, pode ccnt nUM • ...:.:eb.en4o permanen. V. Exa. um aparte? 
que é o baix~iU10 rendimento-da que pooSui perto de l()O mi::·l1abnan- temente dcações, da mesma forma. O SR. JOSt;:: ERMíD.:O _ C.::m 
prodlJçã-o por hectare em tôda a tes. 1l:ste o aspect-o que queria sa- qu::! não pede doar teu3.3 pa.ra. uma prazer. 
NaçãO. lientar. rEfClma. a.glária. E isso só fará de~ 

seacc;ajar ti la v.cura do trigo no O Sr. Atílio· Fontana. _ L')uvo a. 
;.. Tendo isto demo:lstrodo. fica bem O SR. JOSÉ ERMÍRIO - Agrade- Bras.l, além de criar a mentalldade ,:rtitude' de V. Ex:t., a::, focalizar o 
" claro que, com menos de l.OCO.Xlv de (to a valiOsa coIaboração de V. Exa., de que Os nG5.50S problemas SÓ po~ prDblema da p!"odu~ãD, não tanto d:l:. 

hectsares de pla.n~jo, ob5ervando fl1I porque Mato Gros,sQ, produzll1do tri- dem ser re.::.olvid.os pe1us outrcS. indústria, ;,n3.3 principalmente da 
normas técnicas, sàmente o Rio go, já constitui c:uninho aberto p-ara Devemos, sim, prestar tcdo O au~ agriciJia e pecuária. Realmente, o 
Grartde do SUl é c~paz de prOduzir melhorar o abastecimento do Brasil. "iliD técn co e fm::ncelrO aos tl'h

4
- B:a.sil p:ecisa evoluir. Necesslt3.m.::s, 

para. Q COnsumo nacional, que é de O Sr. JOsé Feliciano -.:.. V. Exa. cultcres, para que p3~slm começar a a.umentar a ... .:'Odução do tr~go. .3e 
cêrc,l. de 2.7<10 -000 toneladas. parmite um aparte? (Assentimento do SUa vjda dentro de um padrão o.e não me engano, V. Exa. cit:::u o pro .. 

NiXo podemos deixar de recomendar o?'ador) - Em oot1tato com pro-:u- ira·bJ.:ho honrado e res!=<lniável, dano blema do trigo no l\Iexíco. 
também, como mdispensável, o apro~ tore.s de trigo no meu E!tado, verifi- d-o a seus filhos êüe pr:ncipio que O SR. JOBL ERMíRIQ _ Perfeito. 
veI'~men'~ do ',du'o ar..,"-al, nu."ro quei que o pr~o - quase metaáe d'o mu:=c.s de n6.:s herdamoo do.:s nossos 1 t 

....... I.'\J «J ..... u '1 ... O Si. Ati lO Fon ana _ O norte do 
Dutré ... "(iL::es la?~s adlantaaos e r<l- correspondente ao arr'\Jz - era o antepaS3:ldos. "I·· t 1 ""' d . J ti 

" "In" t '"I" d d d h· . ma~or motivo do abandono dessa ati4 1V' eX1CO em au"u e 19ua ao ,Sul Q 
ClOn~ len -e UvIlza o es e a se- 'd d í 1 E:e prcblema também não é só nos- Brasil. con.:;eqü~ntementc, se o .\!J.é-
cu:~. com bons ~'esult.adQS. Vl a e agr co ~., .No. entanto, c:'eiú ::'0. Nus Estad{!s UlllQOS, se ccn.s.ae~ xico está. conseguindo elevar a ren .. 

que, conl a e lmmaçao dO subSIdio rarmos para o ano de 1947 o ind ce tabllidade por área de terra e enc.:n" 
O Pão Misto assi.stência do Banco do Brasil e, ~o- 1(0, VP"I"j·l"c"mo. quP, o prcduto ll"· t t te à f 

b t d .., tê . • - ... VI'> .1 erar Bernen e reslS cU errugem. 
Além disto, a. mistura do ntllhO', re u o, orr€lh8ç<.l.O Clllca e semen- nufatutado do tngo proporCIOnou, naturalmente o Brasil poderia encon .... 

sOJa' e raspa de mandioca, muito au- tes, todos os' Estados do Brasil, com at.! janeirQ dê5te ano um aumento trar esta solução. Acred~to como v. 
xillarão a aliviar o consuma de tri. exceção de alguns da rêde central, para 153,9 no,3 recebimentos, enquan.. Erxa. taml:>ém, que providências d= .. 
go pelo illstItuto de Agronom~a· de pooerão produzir trigo. O que faUa., ,to para o fazendeIro o índice de~ceu verão ser tomadas para. orientar m~'" 
Campinas, pelo Min:.stér:o da A!trlc1Jl- realmente, é preço, assist-ência téCUi-1 até 81,:, no mesmo pe~iojo. 1 

~ ca e sementes. hor os noSSQs triticultores a fim de 
tura, que uma. mistura de 15% de Cem isso, o salário~hora na.s fa:zen~ que po.s3aJ..:.1OG, a exemplo do México. 
mllho,' sendo moido na mesma flnura O SR. JOS!!: ERMfRrO - MagnÍ4 das manteve4se estável, des-de 194'1 aumenta: a produção de trigo, prin. 
da larlnna de trigo, em nada afeta Q I fico. A colaboraçãü de V. Exa. Che41 at3 1953, no teto US$ 1.01. :;.ipa:..~ente nos Estados do sul do 
panificação e não a.feta O valor all~ gou n~ hora, por un?-a r.azão:. no São Bra. .. n, onde, .segundo nos parece ha 
mentício do pão. FranCISCO, em expenênci'3.S feItas por Examinando a situaçao amel'lcana, condições para essa lavoura. Multo 

, -. - amigos ~eus, foram obtidos 2.500 qui- ver flca-se, de um modo geral, que b· d V Ex 
Fpr Outlo lado, a. produçao. d~ 1ll~. los por he~to.re. E é uma região tr3- q·la.:>e tcdos Os produtos. da. agrope. o nga o ti. , ~. 

luo no Bra,sIl, em ~ 1953, atlI?-glU a! picaI. como o. é, aliás, o Egito, onde cuária safref'arn esta mesma contm- O SR. JO'v~ ERMíRIQ _ Agrade ... 
10.200.000 tonelada.s, tendo SIdo ex- J se obtêm 5.1CO quilos por hectare. ~~nc~a, desde o ano de 1947, deixa·ndo ço o.ap3.-l'te de S. F!xa .. O Sr. Sen?:iQr 
portadas 1. 200. 1j00 tuneladas e. I)l'eço () fazendeIro cem muito menor ren- Atill0 Fontana, 
du~ vezes e meia inferiOr ao do tngo (Lendo) dimento pelo $eu trabalho. (Lê) Em quatro anos, o M.éxlcG 
importado, o que representa um grav~ Sementes criadas nesta. teg:âo co- Citemos a que se pl.Ssa nJS outros qua.~e que dobr~..1 a sua prOduçJo p·J-r 
prejuízo, paiG estã faltando milho mo em Vlla. Velha e Curit.ba já de- paises. ,nelo das variedades novas, a saber: 
pata mi3turH com o trigo. E istb monstram um :nlcio t'"'uito pr.omi5&o. Kenrona 48, Lerma Roxo, JaQui 5:>. 
antes da Instrução 270, E' outra ca.. Conforme já dis.semos a~1terior. Os pr:ncipais p:odutcre.s de trIgo J ctona 54 e Gabo 56. 
le.!l1i dade: exportar rrâlho duas vêz~ mente as prag'3.s do trigo náo são pri- no tm:ndo no ano de 19ú'2 fo!"am: Tôdas essas são variedades de trt-
lllais bara.to do que t>'€ 1ntporta trlgt,. vilégio do Brasil. Os Estados Unidos go d-e prImavera, semiduros, ve::me-
~ produção de milho, em 1962. nos perdem anualffiente cem Q sepV>r.a Toneladas lhos e suave.'; vermelhos, tiPOs O"le o 

EstadOs Unidos, foi 3,5 vêzes a do Lrl. e giberela somas fabulosas apesar de 1'1 _ 1tW:>:ao. •• H ........... 66.527.000 México foi apenas planta41do e· de-
go, tendo exportado ap:mas 11,5% ser o pais mais adian~'3.do do rnuncto 2 .... E:stauJS 0mdos ..••••• 33í6Q;:Ll)J{) senvolvendo e lá estl1 no caminho de 
despa produção, 'Sendo o resto CQll3U~ em agricultura. 3<,1 _ China. .......... 31.294.Um) sua auto suficiência. ~. 
'fllido no pais. Os pl'Oblemas de al'm~zenamenL e 140 _ tndla .... .•.••••• 10.992.0'JO Sup~ra(b I) problema fundHnen~1l1 

de entrega aos moinhos devem Se! S,CI - França. .•••••••• 9.5-74.VOO d3J; da-enças, o Instituto de Investiga. 
As Varieda::fes cuidados com a m...tJ!ima atenção 6') _ Itália ............ 8.292.Cao ç~es AgTfcolas do Mê>..!oo, pll&O~l en-

d d ,"O Canada' 7.'113.000 tao a orientar as pe.::qu._as agr-:'I~rj .. o do ',"n/ormações colhidO" do ,!Qrantis o-se o bom e~tatlo .o ,r:r',O , -;- ••••••••••• 
~egun ""'" durante o prazo da entrega ao'3. moi- 8<) - TurqUIa. .......... 7.135.000 micas v1sand:)·a, uma triticultura eft-

Sr. Edgar Peres, .;,;emcntes breS11e1rJ..'l nhos e fazendo~se ume. dist.r:butção 1;1<,1 _ Austrálla ••••.••• 6.703.VOO c;'ente nelo c.JnUnuo cruzam('nt!) ç;;is 
foram tra.l~portad.a.s para a lt;'lia t' honestâ, obrlgr.-ndo os moarieuos a 10\1 - Argentina ........ 5. lO:>. (100 variedades re~istentes às pragas e SI)-
italianas pa.ra o Brasil. Os resultann:!! cumprI"I'em os '"us d.ver~ •• Iut.~ !ucionendo definitivamente o p!'Ob'-:--L "'u t a e, <;; ... ., A Argent!na tem êste aUO uma. es- d 8u~uram progressos '1. an o EG u.m 1.. rem pela produç.·o ti'e tr,"go nac",·onaJ d d· ma o trigo no Méxic:>, cuja p'."ojq .. 
to . d d tI "d d d " tê t!mativa de gran e pro uçao, deven- ~ e pro u v. a e e e re:;:;JS nela De"'mo~ .vI""r o pa"~eio do trigo, a" çao já ultrap,:ss::lu 55<:.8,1(,' tone:ec:,~t.. à d J.' te ta b' t .... ~ ~ - 40 atingir a 7.660.WO tonelad.as, em j 

s oe.nças. a eXlS In m em ~.<; u· todo custo. Soment-e quando atingir- S.60S.iLO hectares plantad::-s, com o Solução Brasileira 
d~ ~feltos. ~r agrô!lomo::. nl?ssos ~ ja.. mos a. produ.ção do nosso préprio l'€nd..mento de 1. 370 quilOs por hec- .... h P . i te S h 
pOlle.ses, mdlCanda ilIUa orlentaç.l.o 8. consumo é que devemos mandar o t.ares. .:.J-en Or re.s: en . eu o:-es S~·-l. 
fie$U!r. Tall~bém 11171to ~peram(\S d-o nosso trigo para as regiõe.s do pais t:~:·es. essas observaçôeti Fão trut·j') 
C<nl..:;.zllio Tecnico r..eoHflco, q~e est-à que não produzem êsse cereal. O m.e:hor exemplo que guardamos de estud:15 e experiêncla nesse 6e~{>r 
es~dando o problema do trigo na· Um assunt-o também da mais aUa e o do Mé)tico. RegIão idênt ea à do da eccncmia ~.aciona1. As lições: :li
ag).'Icultul'a. I importância é o do preço do trigo. Brasil, que ê.ste ano terá. um consu- radas de outro.!:: países, de nllções o~e 

d t. mo de cérea de 1.000.000 toneladas, realmente em.'l'eenderam a marc!:la ";tratamos até 3.go!'a, apenas do RIo Antes da lnstruç~o 27(), o pro u o rô 1 . 
Glial1de j,~ sul, porém cona.çóe::. ex- entregue aos momhos a 52 .. 500 cru.. já consegu -1 aumentar a produçaú, para a sua aut:>...suficiência trití::::~3. 

. 1 d h por hectares, de 7S0 para 1. 550 qui- n03 ievl' estirr:.ul ~_r. eepc:onais existem. 2m área, terra.3 e 1 zeiros por to~e a a. Um mo:n o com los de rendimE'nto médio. co... d "". 
clima tanto no R.io Grande d::> Sul, 80% de r~~Ulm~nto na moagêm te· .crOmos c Oplnlao que, para o C3~~ 
eomo em Santa Cat.arina, E no Pa .. ria a. matérla prlma ao preço de ... , As pesquisas no setor tritíCQla en. brasileiro devemc; apl'O'Ireitar a 0,::<" 
raná, a. Oeste de Ponta GrCL~a até o j 65.000 cruzeiros a tonelada sel:ll; ~ar trentar3.m com sucesso a. ferrugem tL:jjade que se nos oferec: a r'l::;t:·u~ 
IgU>l-Ç'l ~1á. terr<lS para o p!.am·Q de I valor e.os SUbprodutos do benef-cIR4 que acerre no pais de trê3 formas ç30 270, iniciando ccm ul.'gêncb U-11 
trigo para. o cons'.tmo nacional e para mento. Sabemos -que custa bastante ti. do cOlmo, a das folhas e a dos glu- plano consubstancIado nos seguint.e~ 
exportar. . . a instalação de um mojnh~ . .sabemos mos. Em 1944, quase tôd1l.5 as varie- itens: . ~ . 

também que é mlnim.n, a mao-de 4 obra Idades plantadas eram altamente sus· I ,- A:rglJ:a.çao e ~pe:felçOami'd·.J 
O Sr. Lopes ia Costa - V. Ex'" I utilízada na. preoaraqão da far1nha. ceptlvelS de adquITll' esta. doença. A dcs departam,mtos téClllCOS lig:ldb3 

peruute um aparte? (Assentimento do E' necessárIO que os moageiros mter.. maturidade dos grãos era. deSigual. dlretamente à orod~çãú de trigo, ten .. 
orador). Acompanho com mterêMe O flram também na panr! cação 1ru seus provocando d ftculdades na colheIta e do com:) objetlv3 1. genética, a ro* .. 
discurco de V. €xll.. Aliás, tôda. vez produtos pois com o custo da farinha IObtendo um balxo valor comercial rã::> de c')::hel,,~õ', mec;>.nizo1~io. estu ... 
qQ.e o nCbre <;.:>n:ulo~ vem ti tr b.l"· de trlO'o nas condições descritas um Com OS trabalhos executados na ~ frlO~ !'lo "lp"oveitalllC:l:;J do solo e aph
é sempre com o ,:mjetivo prectpuJ de quilO de pão CU1>ta cêrca de 160 cru- tação Experimental da. CIdade de ~ação de pest'cld:ls e de fertH.Z!' n
tr~tar de assuntos 'lp eC0n-om'a, de fl~ zeiros, alimento bás!co para as c1as~ Obregon, (Çiano). o problema f1li re- trs, 
npnças e de orQdut'ão. B:oje V EX,:\ ses menos favorecidas. Com a nov"l I\SO!VidO sat,sfatoriamente, com a co- 2 _ Fmanciamento adequado e 
analisa o proble-ma jq produção de Instrucão da SUMOC - a 270 - o operação de agrônomos naClon31S e "'~nt~"'l'ldo. para. evitar a. especu!a. .. 
trigo, no Bra.Sll. que é delicientis.sima., custo do trieo vai atingir a 107.000 estrangeiros. As perqulSas. de campo ção dos aventllrerros; 
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d t' 'o "'/fato Grc5So podel'!a ser t O SR JOSll: ERMíF.'.IO - e ocupa 1::u1 do ,B:·a.dl, C'OmO RIO Gr::l!1de dO 
3' -- F:tcilld3des para importação e e, o, r~d"':' ~rod'.1~o" d';,. ''':''0 do Bra.~ 1 á!'eas enormes cem .a produçã3 tle. sul, P~UJná. e S:mta Crttal'ln~~ _ ptJJ." , 

(l{'·<lP 'a no<.; pa.íses de cqu;pamen1..;)s I ,\.;m· ó '"' ,. l,,,~. _'" ' I matérias pr'müs de qUê ne.e.'sitll. que o M;n1.sté:'lO ainda ~ão voltoLt" 
ti;-,- "co ~.s. ferC:!iz3raes e p2st'cid;~s: 1"'.1· . E' p:"eci.so pois uma economia de, sva.,> vlst2-s .!?a.ra esm l'€g;r,.Q !€rUlb ... 

4 - D;.'~t. v.c1vcr v:~m f~pidez o s~s- O Sr. Lopes da Costa - V. Ex" :cquiUb.r~o pnra que a Itál'a ale,n'e, sima de Gc-:a..,? 
t:.'~:,.l de ccoperaif\'3.S fi<;caI!z:tndo-ao;; - > 't ') I' • '. I " h' 1 

1 1':'3~"1.n-,te um a;:a~ ::, 1'.1 P~S·S,~ç. mUllQ!a. ~~,nsC?gll.1La .J<:'" O SR. JOSl!: ~R-~HRIO _ E de 
e d~ . ..,~:'J m§o fDrte ó..s que !J:C!ll Ix;,;11 O S" JO~" ER',"'"iR'O "fio',' !, na 111ãt:.st.-la, na JaHlULJ. e no C~n1e ~ Mato G.!'os~Q, tamaNll. Il.dm::'Hstrs.d~.':i: ,~". ....c. -' ~ • _ • ..", I 

I 11.&'). I CiO. • O Sr. Vasconcelos T6rres _ Exaro.' 
;; - Arm[lzem::rnl'nto e tn:!Ypo:'~2 (. ? • l-" ~ • , (Lê) 1 E (li açtU:Lll':~!.: Eão paulo, Já com 

(',f.~ienf.e e b2~ato nos lu::;rares. ch.'l.- I G S:-. ~o-p",s d~.., S'c.~~~, - !~~ tL_,. ~ ... ~\» '., ., . ,,_ ,1>" área de o:':üpaçã0 muito grand-e, t.aJ.. 
""'5 a, fim de e1:!rnr o pas3e;o d:1 I e.':~--<lr,<:cet a V. Ex· qlh, l1~--'c.i) b,,,,,,"Su O Brasil. Cc.}, S.U lm ... n·o Lrr;to- ~ O"'rl'" "('. mr'luIco a,rOé'h '~en 
"",' . . '." . e·'"'''rL!n-~rlcc.l " '" va"i'ld--' c"n'J.'- c-njtl f:.5e'V~,1.p ... " o,.., ....... 'LL •• , ... , tl:~O. z p~rch1 de e.3tcqucG e pl'eJufzD~ : la C"'}:~h.l .c0.:u cU.np-:> ,.x~ .... '. ,,~. llO e .. 12;15 • ,_o U", 1. ,. '- -, ~l ; 'como ai"'t!m. S rep."lõ~s mineiras. ~.J 

iIl:.. lavrado:; 1 ~o :V\Un.~C1P~O de. DJ!1~\lúÇ'5. tla n;na an? e.sta com mê'no<;. ae 10:) m.J t;: meu Est:do t.ambélu foi experlnH'nt.). 
J grande exte'l1~áo ai') t.ert\\ o:}dê" ."'e fa- r:-c,a:ir~ e. o que é plor, ~q,ue nun..... da a cultura do trigo. Mas há.. ccmQ . 

6· ObrigatDriedade do .:on"umo) ~.'m c.;.':;z,s cxpc:;riênc;J." c.:, .. n g~&.nde lmha ce.s~e!1dente. I c.ue uma espécie de C01]~piro.ç.fu.J pa:.a 
do trigo.llicional n-a.3,E5~adOs qu~ :(0- :,UC:;;::!SJ. J;!; ta::l:o fl:.:e .'~ ,'O:l.,trU!U ra RIa. lnfo:,macáo [o: dada peJ.:: '{;_ que não hHja ü:go, l1ã.a Ee ':'Od":La. 
r ""1 d:;':::~l;a::lo: (ln~aJm~r:te, oht"'i'';(lt'l· i região lt..'11 mc'~-nl1o dI.'! tl'is '-' ('x-:;llL".:vr,'- n:.s't'é~'io· da Ag',~:~ult~-ra. À p~'€'v·-ã--'.! trigo-. para que não se cOma pão b:,a .. 
GO, ,03 mo.nr",o,~ n,CE.\E's E ... t,~~~s<;,e fa- (me'nte ~?..ra. ate',~d~ ... ·" ao c"m~,::":H1O 0<1 quando deixei ftql;êip M'ni té_'k, n'J, s:i!e1rc. ~ê' m •. ?~[~·~ qU€o ~.u9.ntlO \'. 
Be',tl!11 ll. c:),TIp..a ae ~,uas q~~~~., ! p'Jp-ulaçso que la (1wn;e ~ .1l3.-13 a~ .;mo pa~:>:l.do, era a de que t~rLmo" Ex~ fü'l es:e al':=CU:~O de o.ot'n1 f~C-V-

O SR. AWio Fontana ~ V. Ex fJ cem mil tm,iJ.;t'Jnt~.5. I uma Pl'CdU9âo de .300 a 360 mil t.~ne- n~m;ca, tn~,tan~o ~Jj:tl'.'~~lf'lhEf de!:-,:: 
"':"m"e c·u.tro apartz? I JO" ER~Pr'RlO _ 2; o i !adn de tr:go, I, ploblema. t31v.~ s_Ja o h~ra di." fI). 
.... , O SR. :::::E ,.1. I Ulularmo:" 02' f$.Í'.e:"1Tlo~· um h~\-an~3..., 
, O SR, .. lOSlt ER~nRIO - Po's não'l:Ille p~-dimc3 a \'. Ex'·' q.ie !C'.:!Gme.lc,e O Sr. AlW.·o Font.o-71a _ Pe,mit: mo:"nto c0.:..1ple:.o co(! n(}.,,::,~,<; r":<iPõ:S 
' O Sr. Afilio Fcmtana - N'3. 01lCrtu- 3.OS seus nn1i&,o::c, em.. D.:.~.a::;.(s. que V. Ex? um aparte? 'I t:'iticclüs, v~riücar o q~le €,,3 á faItart-
... J::J3-d.~ era que V. Ex:;\ se refe~'e ao façam a rot.açao no p,an-e.? a f m l<C do, não sômEnte no tef:'eno t,~r!cOla. 
'r.,'.g'O nadOO'al. lembro q'J~ a Imtru~ evitar, T,:nc:palmente, ° 'nJ~cm n,:> O SR, JOSlt EfGvUItIO _ C,n1 mas no t~Ti'fno eccnôm,<:o, pol!tlco e 
çã.:) 270. põe o p-:"eç-o do slmilB.:- fo3- da pn:!'la. que atR.CU o t::gc. o qu" mu lo p.raz~l'. I que tem, de certa forma obstado ç. 
1t'!'a:.,1zeiro ond~ devcYla.('Zlar há mU1- al:á'\ é feito em toco n:U!1d.:>., A .ro- O S. 'A"li!' Po' Qu"'" I nClSSa Pl'cjutiv~iade triticola e.}tima .. 

, , na cu!' ura do t.r-"'o .':ialVa~-a a • '. L· 10 11.4nIJ - ~.o I " 'd t,.,.,.,." - m"lh' o' de to t?mpo. Nilo hsverá l!sém, po,<;sih:~ ~nçrlO ~ "" <.. -~ "~d' aoradfl'Er a bOrlcGde de V. Ex'~ Em ,":3 em. cerca e "«~r:.Q~ _ ?,S 
l1da~e de Q trigo es b1.ngeiro i:'\:.:Ie: produ~'ao d{..~.se ce.co.l e.n P~U·A·' JS. I mo:'e téc:lccder &1,'= nôvo :lp:ll'te. Ma~, I 'tc?~~a~ e, ,s~Ã~n;d.J ,LOf:>~'3..çoe~ ~c;-o 

I ~()!:1corrê~c;a. - c·orno tem feito .até O Sr. l~opes da Costa - To a a o a-::.5UnlO referente a" tngo é de 1 Mm,l:itl~ d{\. A'J;f,CLlltur:3., n. ~ a~_l., I) 

!agora - ao nac:ona1. :f:.sse ti um clos extmsão de tel'ms do planalto ctn. I gl'.>née int-f'rê..:-se {' eu o vtnho acom-/ talVeZ a o:'d-em das ~n mil l.(lo];.!-
Ilo~sos g-ra.."1des p~·ob!em3s. s,"\l 1955 E. Serra do Marac(tju, de Campo G!'zn- panh2ndo há 20 anos. Na última co- l'1u.?Ei. . 

,1957 tivemos colhe tas volnmO-~a', de de - cap:tal econr~mica cu. ffif'\\'S ~. lhei~a, se. o temr.o cOrre_,se nOl'mal- j O SR. JOSlt ERM1RIO _ Arra~ 
trigo e, devido à dmpar1dade de pre- do, até as barl":"Il1ca.s do R:o P'rz.ná, n~;nl~ ate OU~Ub!O> te~i!imQ!',}"1?l'eVl-' C2ÇO o a.parte de V. Ex,. li: ju~:~

'D12is baratc do que o nacion~l próximas às fr-onte'ras do p.;cngua. I,! ::;:::.q Qê V. Ex;.:.de 3J,..o m:l t"ne.ada~., (Dç,nte o it:m 9 d:s::.a exp:.::,:-çã.o .. 
lfl'J.SS-o produto ficou D.p-ou!""ecC:l1d<) nl~S se prestam a p!'oãução de tr g-o paIs 1 O .:empo, p_~C!1l. cvi'teu" mal, cOm i " .. .,.' 
IR:mazén.s. que o clima d&Sa lcg:ão Lv-arece o mUllas chuvas e enchenteS e as s€- \ MectlOu<; e:1e~'6lC'3s bm. de s .. ! t.a--

.. seu' plant:o e fi sua pro~bçã:). Daí, a I mentes plant?~d"s e:'\ m -~m ta~n!{) de: I ffio:lda.s p-3r nós,.y?:a eenl1C.5 ,:agnos 
I O SR. JOS~ ERüfí~IO - Isso \ necessidade de o Ministé,:o da Ag:'- generadas e ,racas. O ms~c'",~.::.? f o,, de'>sa grande Par:'la e p:ilra Mo de-
itlambém Btcnteceu comlgo. Plantel' ultu "ncent'var Q c·tltura seu I complEto e crelO m!:smo nao term:>s I' frat:{Í'Jrmos ro:n tibje2\!.6 e vac'la-
101-·' f<rv., a-o Bonito" e o p'"OdU[{) c ra I • < c <, I' d 10" 'J t Jadas pri f'" _ . l""llgO em ..., .... ~ ~ . e"""os da técu'ca model'nJ. alcança {} \T fil one. n~"- çõi~, as ge!'a~ões que viSlmn dep-01.S 
llpo'dr-eceu nos arma-zêns.. proc ~ - ! palnunte pOrqta:- a SEmente quz se I de nós . 
, o Sr. AtUo Fontana - A atltud8 
~:O atua.} Govê-l'no - d'~ S>;lspen 'ler o 
pagamento de subsidIos par,J. il1lp{lr~ 
~ação de prOdtltos que vêm oonCOnel 
bom Os naciona:,s, desest:mulantio a 
nossa produção - muito emIJora, t.Ti
Ucada por muí~ é das m.a1.3 so!u
t.ares ~ justas. E não- só no que se 
çefere 80 trigo, como, tamb~m, €om 
relação a: outroo protlutos. 

O SR. JOSE E'R..l\1fRIO - Agra.. plant-eu não tem rCSl:'t-ência. É uma I •. 

deço a colaboração de V. Exl\ t.Ue é I' s:;mó.n\.e fl'J:ca, frã1;H, degzne~, da. j Si;;1m.os ele per'o fi (JO:W:C.1 CC'Jl1Õ4 
precics:1 e vem mo.-trar à N, çã') que Qualquer cc-nt~·atemp:>. QUalquer COll_ 'I m:ca dos países ,~o lJlerc·3 .. do CemU111 
po.:;suÍmos extensas áreRs p;óp:.a:i à, diçãJ à~fa\"0l:áv21 do tempo,~pJ'OVCCêl Europeu e do J':l!><'lo. ,cc.!llp~"tnhem.')s 
trit:cultura. . I a qued':l 1re!'t!cDI da produ9""o .agr!- cem ü'J.!",l,gem, técnica e P-:'·t!'·lOtl",mo , " I colo,. Agora, com (:osa expsr:êncla dn ! o g·rande de,:ien',~Lv~m,nt-o da. flg~j~ 

(Lendo). Méx:co em plantar s~men.es õe VH- cultura dos Estados Umd~. Só as-

o Sr. Barros Carvalho - V . 
a)::!rnüte l.Un aparte? 

lO, _"Inc:-emen,ter nO pafs ao cu'tw'a , rie~",dcs diferentes aO m:.<::mO tempO'j~:m esta NaçãO ern, !J(}êlCOS ano., pJ
do centeio por ~e ttdD~' de .~U;J . tu~ I ver:f:c3.-se que têm C{}Dse;;lUld() for- de'rã cpresenta(;:-se a:J,<; p3Lse.S do 
to do trigo. com a V-lnt, g;fm ti' ser , talE't'-~r e melhor?r 1> a. sEme.n:e,.-,.&.;,.~:, I mundo não c.imO U.11 pJfs ,~ul:;ld~.m- , 
plan~a mais rúst;ca e de bom valor I ramos 9ue~ o~ GO'Ver~ . .'? ~r.l~.le1.0 ~~ \"o!vido, mas como Nação tOl't,alE''!idí\ 

~", I' t' . . e,o<,,!\ orIen~aç<,o à. t.:rlllcu.tu.a n~1cl{:· "" a",'on. de~'<t'" i~ne"'~'() tez.,')"to',. .. o "\1. 

11 - Fazer cump::ir fi. r's2a do Dr- ~; 'Pp~:'d~~~o' b~ ~aI~r m ". he-rdamos dos no-osos ant.e1)a~&.3.{\o.s. 
.c..... a llnen lClO, e 1 " 9"5' od re os c"ntar I.... b- -"......... .~. "I-

, O SR. JOS~ E...t:tMíRIO _ Pois não 
. : O Sr. Barrc~ Carvalho - Estou OU
'\f.lnd.o o discurs,o de V. EX~, que con
flÍdero uma. COTlt;ribuição preo:osa para 
quantos se L>'ltere&>am pela àb'T'ÍcUltu
m. Lembraria. a V. Ex.~ incluir no 
l':Ól das. reh'1ndicnç6'es e.'>S,ze:tciais a l"f. 
ICtiperação da agricultura nacio.l1~l a 
GOlicação dfls ~l'c-ents.ge..l1S pttVl.sklS 
bQ contrato de compra de n-:gO fetto 
eI}.tre -o Brasil e Améri<:,a. do Norte, 
mão na indu.strla-lização do püís, mas 
llà recupeoo.ção e grandeza da. rtos3$ 
llgricultura, que nunea v:u aquêle 
é-2'10 criado 1&10 tempo de OS\\'laldO 
iA~anha! e muito menos QlJ2.1quer c::lta 
"r'~nda do kgo que adquirimos POl~ 
40, anos. 

(, SR, JOSE Elê"\fíRIO 
tr+to pela colaboração de 

(Lendo) : 

MuitO' 
V. E.xt', 

-1 - Man,ter a. mIstU!'a Je tr1go, 
m:lh'''' !:aspa e .soja, cuja eOJnomi~ 
Mnal pOderá atingir a cêrc.90 ·de 40 
mil,hões de dólM'es e manter um ali .. 
mente de bOa qua-l1-da::le; 

8l _ Desoovolver a cultura aC\ mã
nirno nos Estados do Rio (.:tr:and~ do 
Sul: 'Paraná e Sant.a. catarina, con .. 
tro\ando 6. produçãO por hectare; 

9 - Fazer ca·mpos de cooperaçãO 
t;,.~rimentai,s em váirl06 Estrad-os do 
!paIS, onde ho.uver possibilidade de 
lavo~ro. mecanizada .. 

Aqui, quero chamaJ:' e. <1-tenção do 
nob~e Senador LOpes da. Costa, E' que 
o stu IDs.tada Mato GroS3'O, e5tá em 
('~n~ições, aliÁs come- Goiás, de 4\111-
bém, d:::senvolver &:;sa agricultura, 
bJI:t.p,ndo Que o p.!'ablema fôsse bem 
~'StuQ.a.cJo e que .se Nzesse a rotoação 
lIIsIl ,Ilerrns oom .. eultur"" do <UTOZ 

ereto 52.H!O, de 10 de junho de 1933" m .. y" • (Muito bem. Muito bem. Fa:1nM). 
que condiciono. a entrega de tl"iP I '" '. ·á ;o .. ~ . 
,'.mportado a,os moinhcs, dandc~ h~s O SRtrJO:;,E ERMIRIO - E J na-O DIScyn-so PRONU~C}S~ PELO 
u.-na rf'.:;pnnsabiI~dade percentual nl. é sem ~·.mpo, SENHOR SENADOR .. 0::.1:.. ERMí-
produção de trigo no paiz.,' ~ RIO NA SESSA~ DE 28 DE MAIO 

Com essas medic!as le\'ndas à p~á.. O ~r. VasConce1o~ T(jrre~ -;- ,.V. Ex· PRóXIMO PA,,--,SADO, QUE :5E 
tiro poderemos nos orgu:har (;c te... p-~mlt.e um ap:?...r'l:.e? tA"'tntim~nto REPUBLICA POR TER 8.<\.1.00 
~os' re.~olvido Um dos ma:s g .... vcs I1 do oradOr) - V, . Ex" quando MInIS· COM L~CORREÇOES .. 

' . . ,tro ~ ... 1. Agr1cult.ur.a, c1-eu ênfase ao 
problemas brasl1eLros. p'·Qb'cma rio trI{to n-o Ptlf.s Já admí_ O SR ... fOSe ERM1RIO: 

E, sobretu?o, nãot permt~necedrf'n~m'l Üa ~ f>~casscz." &entlo aly~, lembro~ (Lê o ,eguinte disc"rso) ~r, F'1"h<,i-
nessll; sttuaçao CQn empla LVa e .n- me bem, de críticas quando pedIu "' ~ .... ., 
eriorldade. . . " ' .. I Q11e se- consumi!;.se mais batata. Isso, <tente, 81'S .. SeJl~-dores. Não !tlz mui-

Os • australlO,DOS. erraram vnr'ed6i jes aparentemente, poderia merecer re_ 'tOs dias, aqui J)'rQ.nunciávamos algu
de trIgO que l?rec~.sa~ de P:JU~n:s c lU" paros, m.:"., V. Ex' estava !undamen- mas palavras .sô,bre :l necessidade de 
vas, Os egipclos cultn.'am trl!!~ Em tado em raLões de Ord'em ooonõmica tncrementar o BrDs:~ a sua. produção. 
zona. tropical" cOm uma pl'odm:;a' roe- t' prlncipalmentl; peIo abandone em nacIonal do wigo, com vis'~as a atin
cerdc. E os mexicanos, plantsn<,lo va .. que vivia a nossá prOdução agrícola. 'l;'il' a sua a-uto.-.sutic1ência, E co-mo 
rledades de primavera cam nh:nn Não. se trAta prõprla.mente de um -exemplo. citava o México, onde t~l 
para sua. auto-.suficiênc!3.. A kzeedâneo. Assim o interpretei na-- Ol'ren-roção Já de muito vem .sendo 

A Itália, de clima med1terraneo e que-la. ocasião. Ainda não o conhecn e.<toted::l. 
tc"'ritório pouco maior do que o do mais d~ p~rto, porém, notel que V. Na ocasIão, não estávamos todavia.. 
D"o Grande do Sul, além da sua Ex!) querIa faZEi" um trabalho pslco.. de posse do ocumento que Só agora 
grande produção agropet:uária, é o lógico para. demon..r;;trar a nfcessfda .. nos chegou às mãos, por gentileZf1. do 
sexto. prOdutor mundial de trIgo. cem de de um aumento indispenSável l\ (flOCSO ilustre patricio embaixador PIo 
c-êrca de nove milhões de toneladas população bras]Ielra, e que ê impor. Correia, chefe da noss'a re:p ... ~-es'antação 
gro.ças a uma política agressiVa e tarjo prun, demonstrar que a. falts. !lUlquêle país. 
compreensiva do seu Govêrno" do prto de t,rigo é um fato 1rretorqul~ Trata-se de Ulna eart...a e.""n que 

Enquanto isso o nosso ccnsumoo velo tantlo na casa. mais humU<1e, e,quêle diplomat.a informa. que a pro .. 
atinge dOis milhões e setecentas mil quanto na. de mais a,bastado. Qu&ro dução tttitioola. do México já atingiu 
toneladas. agor.a,. di~er· a. V. Ex' que ês.se pro~ 6 su;perou em 500.000 toneladas ti. 

Meros, tem de fato de ser enoo.rado. çurv.a, õ:o oonsm:no • O Sr. Afilio Fontana - Refere .. se Estamos próximos a uma. regl§.o de _ 
\'" ~ Ex/} à. Itália? GoIáS em que, segundo 11 nas orôn! .. 

O SR, JOSJí: ERMtRIO _ Sim. A .as do. vlaJantes, ant!gamenl<> havl:\ 
,. d t 1 uma. reglAo chamadía Chapada dM 

Itália, COm n-ove MllhoE's e cne a.. Viajantes _ o- Senador Ptdro LUdo .. 
das COm área pouco mais que o nos... vico deve conhecer milito bem essa. 
so Rio Grande do Sul, aproveitando. regiãO _ onde as notIcIas dos (lua 
a sua. faixa medit-errã-nea de clima. fizeram a. crônfea do Brasil de e:n.. 
n:uitQ quente, iniciativa de Mussoli.. tanho dá'o cMncla. de que o trIgo (l.]1 
n!, em 1925, se não me enga.no,.e ho.. d lho l1dade er"" um tr! 
te é a.uto-tluficiente no setor tntfcola era a. me r Q.U:9. • ' .. 
Há que se considerar também que 6 g<J especial só comparado ao r OdU .. 
rtál,'" tem mui~"~ montanh,as.... ztdo na Espanha e em P-ortUg6 .• per., 

~ gunto 1\ V. Ex" que está. dandO 'Qll1s. 
O $r. AtiII<> Fontana _ E' valia. &11,16 SObre o trigo no t,~ pare~ •• 

do - me QOO se cuida. nut1s da Dl"OciUuã.o no 

EIs alg\lIlB 1:óp:eos da mtsstv~1. ~ 
"- a<Utamento à carta rJ' 16, d~ 

8 {te maio t'Ol"J:'ente, tenho o prazer d~ 
mformar Vossa Excelência de que no' 
delo "e'icoJa 1962-1963 a prOdução 
mexicana de trigo foi de I, 9\lJ ,000 to. 
neladas, em área. Cultiva de 840.000 
hectares com l"tn-dlmento médio de 
a,261 qUilos, sendo O COOOumo looo! 
'Ile 1. 400,000 ttmeJa.da.s, 

C'onfmne lintmne1 por Via teleg,â
!f1ca. o México utiliza apenas ,semen
tes de trigo <le !)rlma .. _ tt_ ...",. 
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ruI'OO vermelhos e sua \'Cs 
ertnelhOs" • 

t"mbém 

Sr. pre.tJdente, Srs. Senadores: 
~Em 195~, o México importava' p.(lJ"'a 
, .seu COIl$LUllO mais de 450 00-.0 tone~ 
~ de trigo e .J!'oduzia ape-nfl.,s 
12,000. ;Em 1962~63, a ·ma- própr:tt 
,rodução ,-c x c e deu o COl1.:;,.umo em 
Q:O.úOO tane~a::-a.sl Vejam o msgni!lCo 
xemplo de um pa1s. de clima tJ:OpíCll, 
emel.:lct:.1- ao Brasil. 
·POr iSSO: cada vez nDoS sentimos com 
ialor dever de deb<l-ter o aS;,; u n t o 
Lesta. oa~a, pGig quem conheccu o Mé
:ico como nós conhecemos, pai.'i a lu~ 
a.r contra tôda- sorte de dlfic'.1:d.a-des, 
ealmcnte alrasado e subd~~envolvi
I:), só pode edmirar·se de ver os 
~rogresso,s por que tem pas...<:e.do. 
"lia semana; passada. o nOQre reJ)ree 
eht.ante, de Santa. Qa.tarina., Senador 
~tôni.o Carlos, fêz urna exposição 
testa. caso. sôbre l. lamentável situa
.[0 da, lavoura de mandioca e da :!.n. 
lu.stl'ialí~çáo de.sse produto f'm santa 
~atarL."'1-a. Demonstrou plen.amente 
~. Exilo h. dificuldade em q1le se en
~ont!ttnt 05 produtores daquele Es· 
000, O que quer d:zer que w situa-· 
tio não se cinge sómente aos triticuJ· 
/Ores, péois Já se faz .sentir na l.a.voura 
a. mandiçcG, 

Este D.3sunto, Sr. presidente e Se~ 
,hores sena.ctoxes. precisa ser ley'adQ 
m cont;iõeração, pois a ma.ndioca e 
fi dos grandes produtos para. mbtu .. 
ar cQ1n o trigo e é um produto e.ssen~ 
!almenfe brasileiro, produ7.ido desde' 
~anta Çatarina ate o Alna~ona.s. 

que podemos produzi-lo no Bra~il. E 
mais ume.. demonstração do alto espí
rito público de V. E1{a. Reall:1lente 
precisamos combater, nobre Senador, 
03 elementos que não acreditam que 
o BraSIL PQssa f(,umentar a prOdução 
dO trigo. V. Exa, esta, vBnt.i!ando o 
l(l'oblema do México. l!:ste país, comu 
Já loi l'e.ssaltrS.do na:3tc plenário, esta 
;;:',_.túO numa. latitude semelhante a 
do Br&5il: o norte do MéXiCO e o sul 
do Br~ll tem a mesma latitude. Até 
há poucos anos t!nha de Importa: 
t.r!go e hoje já produz óOO.COQ tonela
JQs acima de .seu con~umo. Dai pm 
qUe acrcd.tamos -lut!, dentro da c:ên~ 
da e da. técnica, podemos resoh'er o 
problema do trigo no Brasil produ
ztndo~o em quantidade J;uficente e, 
com isso, econollltzar-emos enorme 
.::oma. de divisas que anualmente d1s
pendemos. na importação dêste pro
duto. Tal despesa pode e deve ser 
ev1tada para que os nO"'.,.sos netos e 
bisnetos não paguem pela n05Sa des1-
dia, 

O SR, JOstl ERMlmO - Agra
deço ao nobre Sena.dor Atillo Fontan<,. 
ar mag·nifica. colaboração. Não é justo 
qUe deixeJ~os aoo nossos descendente.) 
e. herança de mUa dívida. resultante 
da noosa íncútia. 

feros. E agora, já conta também com <1e fertilizante por hectare. Enquanto 
d~rca. de 500.000 toneladas de trigü C) México, observando as vantagens 
em cOndições àe se-rem exportada!!>, Que traz a- adubação das terras con .. 
favorecendo o intercâmbio COm o ex~ .seguiu aumentar a sua produçãQ, n() 
teriar. Agora Lne.'lmo devido à sun nos,$o Pe1S há. esca.ssez de adubo que, 
~ólid8. ~trutura econômica. conCluiu ~m grande parte, depende de dIvIsas 
~(lm a França um empréstimo a lon~ Ilf;l.ra. ser importado. O nOSSo abne-
go prezo, num total de , ....... ,. ga~''J lavrador, pràtícamentt', não dis_ 
USS 150.000.000, nCgQciado durante para poa.er melhora!' as condições Ofl 
ao recente visita do General De Gaul .. Põe de condições e de fe~·tiliz:mt.es 
nex, para desenvolvimento da lndús- solo. e conseqüentemente, aumenta~ 
trja. petroquímioo, a parcela de •••. a renta.bUidade por ãrea de terra. 
USS 110,000,000,00. E' necessárl"', portanto, qUe o Govêr_ 

E alnda mais: se formos analisar no, se qulser resolver o problema da 
o dNenvolvim~nto da. produção do .alimentação brasileira, melhore, in
trigo do MéxiCO, em relação com a centive e organize a produção de aciu .. 
à.rea cultivada e o rendimento da~ bo no Brasil. . 
colheItas, verificaremos que ãste úl. O SR. JOSl!: ERMíRIO _ De- acOr .. 
elmo fator tem tido ln.fluência deci. do com V. :Exa, O México tambem 
sh"t\, não pOSSUía indústria. de fertilizan .. 

Assim, na qüinqfi~nl0 1925·]929, teso O seu ocsenvolvimento, hOJe, 6 
quando a. área. plantada era. de ,grande e essas providências já foram 
507.651 hectares, o rendi.metno for de tomad-as. 
686 quIlos por hect.al'e e a produção No discurso que proferi no dia. 21 
de 348.192 toneladas. Mas no q{\in- de ma!!) sugeri que a .solução do pro
qüên10 1955-1959, ao área.- plantada blema., seria a montagem ele fábrl
cresceu pGra 894.281 hectal'es, ore .. ca.s de fertilizantes nos E::tados de 
di::.t1ento atingiu a. 1.358 quilos e ao Rlo Gra,ndc do Sul, sã{) Paulo, Gua.
produção subiu a. 1.2t4.263 toneladas, nabara, Bahia, Pernamhuco e Amllzu.,. 
(o dôbro do que ei'a) ~ nas. 9ue po.;suem condiçôes essenciais 

No anO rlo 1952, todavia, a. ~rea ~~~;. êsBe grande desenvolvimento cJe 
plantada diminuiu, vejam bem, dim1- O M.t· I 

O MéxiêO, graçns a. umu.· sa-d!a 01"1- nuiu para 712.2ll3 hectares, enquanto J: t:XICO iJet"e assim homens que 
tlwção do GDvêrno já há algum tem~ • prcdução subia para 1.41Q.571 teme. souberam honl'a.s a posiÇão qUe! ocupam 

to ara se autO o 'Ufl'c,'ent em pe di não- se deixa.ndo let.'ar p~los boas-vl-~J{) rn ~ ~ -e . fa.das graças a um ayanço, no ren .. 
tr61eo _ atrav-és da Psmcx (petróleo.:. ment~. que Chegou :l 1.986 quilOS por das. n~Ul pelos teleguiados em clrcuito 
Me j nos) Agora tornou se tam fechado, nem "pelOS máus txtt-ríOtas 
~~; C:uto--s~ficiente I em trig~. Deve: hectares. que mnndam o seu dinheiro para O 
mos observar que o petróleo e o trigo Em menos de d~z anos, ti, progtes- exterior em vêz de o investirem den_ 
ainda reprE',senrnm OS maiores dispên- sista República. lat1no~americana. nu~ (,1'0 do pais. 
dias de diVisEls brasileIras, mas o Mé~ nlentou o. produção de trigo de 639.V~D QUe o 'Brnsi} aprenda a notável U. 

O Sr,·Atílio Fontana _ V. EXCl. m" 1{1co é ainda O _maior pl'cdutol' de pl'a· para 1.900.00-0 ,toneladas e consegull' ção Cio México e que entre imediata. 
lennite um aparte~ ra no m\.';~do; e o quarto produtor dE' aumentar o rendimento da eultun~ mente em conta-cto com a.quêle P'lÍ.$ 

chumbo; o 7' ."~ produtor de anti~ de 960 quilC'.!J por l1ectar: para. 2.26.1. para um intercâmbio aprimorado e 
O SP.I. JOS~ ERMIRIO _ Fol'3 não. m6ni-o e algodão. e o déc1tno de açú- quj]oo, o que fOi conseguldo em 1962. seguro, através do qual pocsa assIm1 .. 

- J'!' • O O gr d. d to lar uma. orient.:lcão correta. para a so-, , N h S ....... r. H- 19ur ..... c m an pro U! O sr. Atilio Fontana _ permite O Sr. ~~tlto F.o~ta~a- -. o re e~ e exportador de enxofre e mercúriQ luÇàO de~ses problemas, que no Brasil 
l~.dor ~o .. e Ezmlrlo, 'I. ~a, ~volta. a E deu exemplo aos pafsoo subàesen. V. Exa. outro aparte? se revestem da maior importância. 
ra1,a.r do problema. da pl'oduçao agri ... volvidos, aprGvando, regula!nentand:o O SR, JOSl!: ERM1R!O _ Pou; Temos qUe lutar e lutar tnult.o para 
tOla, es-peclalmente do trigo ~ d.a n:an ... e ponilo em vigor à Lei de Mina..: ?-l\OI 1ue os desfibradores, os contrabandis. 
lioca. LoUVO bastante a orlemaçao e em def~a, da-s riquezas naturrus ti.> Sr, AI,"iO ~ontano _ InIclaI- tas e o.,; ofel'ecC'dores de bRnr;uetes 
• atitude de V. EXd. nesta casa. Na paiS O i~ 1:" l1ltO posfiam ter VOz ativa, não ocupem. 
·erdade, desde há. alguns anos, vem • T.en:e, El3radeço a V, Exa. por tet- lugares de rcsponsabirr1.ade e ·se}arn 
lecain4o, do manejra cnda vez mais Hoje, ê uma Nação em franco de· me concedido mals~ êlite a.parte. De- expur"'r'rlrs da nossa. orlent2.':ão po_ 
l-Centuttd8., o. -p-!'odução e gêneros al1~ l5envolvimento. Do total .de .'luas ex· sejo frisar que os" Estados Unfdo.'" lWca e eoonô'nica. S5 M~i11 sa' ·are_ 
nent~c~cs, Com referên.cia. ao trig''), oo:·taçõ!'s, .8 parceJa de 5% 6 prove- ylzhlho do México, n-prf'~~h~a um con- mos o Brasil (Muito bem, MUlto beml 
l. E."a,. como eu. está convlclo de lllente do petróleo e produt<1' petrol!' sumo de cenlo e trInta e cinco qullw palmas) • 

• 
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COMISSÕES PEIDIA.r-;ENTES 

MESA 
Presidente. _ J.\1oura Andrade (PSDI 

Vice-PreSidente - Nogueira <W (j3.Jl1a PTB) 

',V SecreLá.r1o _ 
,~ SecreW.no -

3" SecreLàno 
01" ~ecre:at1D 
1" sup.clHe 
2" Sup,lpote 
S" SUpH?n:e,
'1"' Suplente -

c'mal'te MiU lZ (UD.\l, 
G1Jbel'lo l\tJJIDho ,1':::D) 
Aca,b1:'Tto ::;lfna 'Pl'BJ 
CatLete P,nhello ,P'INI 
JO!lqUUll PnH'ote ,OU:"f) 
On.do MonOllfl IPSD, 
Va:scunc.;, lJos rOrl e~ 'P'l Bl 
HcT:baJdo Vleil'p ,S, legend·_l 

R!:PRESENT AÇÃO PARTlDARIA 

BPlJ 
, 

PARTTOO SOC'lAl UE!\~UCHA rJC<' 'P'6U, - 'L'L representantes 

1 J ,~)t liUl>,J:1Htrd - Ac.e lJ.;':' AI1.0I1jO I::IJ. alllO - tsanla 
2 lftlt;!Rç da ::)11\ f':ra - Paul 1" J'<!H-.: .... uu O;;, hgmal - ~ :ssnt 
3 .I::'. .. genlo ~;Jr·u, - MHfal1Jlão 14 UllO, rtv Iv1<1nnhu - Uuanl1-tJ~ 

• 6~DMJ .. lao An'hcr M.J fi.wnoi o \ lb i\1 .... 11 a AnJlilae Sàú Pal.llo - -
Ó VI\..'H inu .4"l'f'lrl;' - j\·l'H>lIHl:l(> \ li) Atl,f\.. i",JllL"na - SanLa Cat.anna 
6 :.::-,r~'.'1 t'a(. t-'llChfeQ P,tlUI 1', Li .. oau MlJna, - R G SUl 
7 M n. :te~ Plll1pnH'j - Ct':ca ,. H. rlt-(lJit: Vdl1adales - M G:::-rais 
8 W·t."lfl U(m~'<1,I'('''' - Cf"<lía 119 P\nnlo Mul.er - i\lato Gr).,;~(.. 

I 

\ 

I 

9 W/H!'t:'CI( G'.rF~j - RO N )I'~€ 2U Ju~f' f'ellc ano - GOlas . I 
lC H: 1.1\ C" 1,e;r(, P:'Il Cllb,l 21 JLl~cellno l{'lblt...~chf'k - Goiás 
11 L..e l(' Nl'to - SeqqH: 12~ Pedro LU "lO .... ·lCO - Oo1á" 

j.-'.'\l-{ I > .. )1.) I H/'.HALHl '[ A I::)R \3'] EIRQ (P'1'B·· - ]1 represeilt.:l.at·e.'J 

Aa>i.Qt'rto Stll:' - A('re 'to ?e1;-ua de Q'lelrOZ _ pernambüC<" ! 
:l \_,húl t-'iJ,':' ,:, ~ Ac/ e J 1 Ju::'E' t.: UI_I.v - pernamOuco 
::i. .IIV jjO\., LUl>ii _ AW17 ·na,., 12 SI!V,stle ee lCles - A1agoa~ 

4 ".;Oru· .. Oll lA VI - A:l.hi)\H'I~ t3 \I.-l.,'\>·.mCfjt)~ rórres _ R. de Ja-
5 A, Li1 11 Vlr!!'Jlu - A!ll,lun..:i tlt:l"C. 

Õ '\n tHl c J H~a - Ceol ~ 11<;; N~'json M .. ctlJan - Paraná 
7 J:i dUd I;{ !~a"c- _ rl.G NJlt,-i' 15, .Vlf'I!O Bla.~'a - parana 
}l '\r..!<-nl"tl riP ,"'!!:clCd'tQJ . !-'"'<')li".l{l 16 N0gUelra Ql'l Gams - .vt~ G~r<'.li-
9 ~,rro~ C''1fva,ho - Pel'll,-l,T;lUCc 117 Btierra Nero(, - Mato Orasse. 

UN1AD 0E~JJU<:HA riCA NAt;IO.\,t..l IUUN _ 15 ;epreseIltante.s 

1 '/.,,10 rd "'a!- de As umpçáo - P.:;l.' f; '9 Pa1, e Cal~z4ns - S Pa!.lI~ 
2 JJ<>.q'l m ~a..ent.ê _ P\,Hl1 ) 10 U.:Iu,pno t<ntnco - Paoona 
3 JJof' UU1'1.du - l' SUl ,11. lnneu Bo ~.l1au!'en - S ~at:arln~ 
4 U nl1r'.p \1..Jrl:Z _ H Li (lo No~:.e 12 oI\n cnlO Callü,5 - S Ca.ta.rina 
5 b<tu e.~l\pmu P"r:-llba 113 ú.w;e, 1{r,t'ger _ R G, jo SUJ 
6 t'loll pa,me,ra A"lIl(,8!- 14 l\I /I.ul1 c·unpos - M'nas Gera~ 
7 ";'l!'_('~) KP:.'el,ae _ b ~dr.T,O ,'15 Lope.l: da' Costa _ Mato U'\JSSO 
a ,.:1,.( !nso Arino~ - G'J;1n"lt;.-.r:~ 

i ARTIDO LlHEH It\l)(;R PU - 2 rep:-esentantes 

1 A\uYSIC de Carvn.ho _ Hahla 2 l\IeIll de Sá - R O. d~ 3u1 

. PAH l'UlO'fltA ~AlJ{lS'T A NAeH.JNAL IPrN, 2 representaot~ 

1 C·"ttpt-e Pmneiro _ ?arà 2 Lin::> de Matos - S Paulo 

PAR l IDO SOCIAL ~HuGnE":3Bl::TA tpSf'J - J representantes 

Ra'....i G~u\)el tj _ E S~nto 2 M:gueJ Couto - R de JaneaQ 

PAli l"J.l.X) &)['1AL BRASILURO (PSl::h - 1 repre~entante 

1 fi-...:rérlo VUun:.o _ Guanabara , .. -;y", 

MOVt:MENTO TRABALH1S'1A R1ill\OVADUR IMTR) 1 rep~esenta..1te 

1 Aarão Stenbn .. c't - RIO je Janeiro 

PARfll>U ab:l'UBUCA:-':l. ,PRJ _ 1 repr~entant.e 

1 Julio c..ea.e - $erglpe 

PARl'lUO DEMOCRATA CH~S1}'~.) ,POC) - 1 :Enresntante 

1 AInon de !\IJ.êlO - A. .. agoa.s 

$!:!,; 'A LEGENDA 
1 JoSapnat Marlr.ho - Bania ~ Hen'oaldo Vieira - .5er21De 

R8Su.', .. v 

Partido 'SOcial Democl·â.t~co 
Part.lào l'ra·/:)al.tusta NaClOWIJ 

Uruão Democrática NaCloQa.I 
Partldu L1berf,ador 

PartIdo rraba1hlsta. NaClOnSl 
ParUdo SociaJ. progres,m,ta 

Partido Socialista BrasIl~J{, 
Partido Republicano 

Partido Democrata Cn.stáo 
C!lQvimenw l'r1M;)aUusta Renovn.(i-or 

Bem legenda 

tPSDl 
(P1BI 
IUDNJ 
iPL) 
IPTN) 
IPSP~ 
tPSB) 
(PRI 
(PDC) 
IMTR) 

22 
17 
15 

• 2 
2 
1 
1 
1 
1 

64 
~ 

BLOCOS PARTIDARIOS 

Blc~'o pauamelltGr Independente 

PSP 

PTN 

PSB 
PR 

MTR 

POC 
Sem {.,regenaa 

o 
5 

I 

1 

, 
~ 

Senadores 

Seuat;1ores 

SenaG{)r 
Senado!' 

Senador 

Senador 

Senadores 

1(1 Senadores 

LIDERANÇAS 

Líder do U Oter no~ 
Fl1111tQ MUHer 

1'Ice~Ltderes~ 
Daniel Kneger 
Mem de Sá 
Wll.son aonçalve~ 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
Líder: Uno de' Matos (PTNJ 

vu:e c..uteles: 

AnrpJ1n Vl"anna ,PSS) 

JO!2apbat Marinho tsem tegenaa.) 

_ PARTIDOS 

PA1H!DO LIBERTADOR, (PU: 

Llder: Mem de Sé. 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRArICO 
,p S O ) I 

V,ce-Ltder: AloySlO de Carvai: 
LUler: F1hn to M Uller 

Vr.ce Lfaeres: 
. PARTIDO SOClAL PHüURES6.LS1 

IP S p, 

WIlson GonçaJves 
Sigetredo Pacnecl" 
WalfreClo GUlgel 

PArlTIDO fRAllALHlST A 
tlRA.SI:..E1RO (PTIlI 

Líder: Arthur \rlrgillO 

Vic~Ltaeres: 

Bezerra N~tc 
OreM ~a.ssos 
AntOruo Juca. 

uNIAO DEMOCRA TICA NAClON .~J 
(o D N) 

Lider: Damel Kr1eger 

Vice~LUteres: 

Eunco Rezende 
Adolpho Franco 
padre calazans 
Lopes da CObta 

Lider: Mtgue, Couto 
Vlce-Ltaer: RaUl UlUberU 

PARTIDO fRABALHIS'l A 
.I.'lACIONAL tPl'N) 

Lider: uno de Matos 
Vtce-Ltde,: Cattet.e PlIlhetrG 

Il1 _ PQTtt.:;.lls ae "n st 
Re'Presenla~t6 

MOVLMK."ITO I'RABALHISTn 
ttENOVAlJOR ,MTRJ 

Representante: Aarão 'Ste!n~rucl 

t' AH fIL:O DEMOCRA r A CRIS-n 
\PDC) 

Representante: Arnon de l\JeUo 

PAR riDO R.El-UBLICANO IPRI 
Representante: Júlio Leite 

PAJ:/ l'lDO SOC1ALlS'I A 
BRASILEIRO (PSB. 

Rep, e.sent.ante: AuréUo Vianna 

AGRICULTURA 

Presidente _ Senador José ErmU"iC (PTB) 

Vice Presldenf.<) -Sen.dor Eagê!llo Barros (PSDl 

COM:.}OSIÇAO 

Maiorfa 

Ti.tulatca Buplentta 

Eugênl<l Barra0 

JOOé Fellclano 

PSD 

1, Attru(l Fontana 

3. Benedicu> Valladareo 

• 
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Suplentel 

PTB 

1. Melo Braga José H:rm!rio 
Dlx-HUlt Resaoo 2. Argemiro de l"lglJelreoo 

'Titu.la.fn: 

Lope~ da ":osta 
AnwnJo CarlOO 

/ Tltulares 

JUll0 '-""'"'' 

SUplenLe.s 

Ml7lorta 

IJiJH 
1. Daniel Knege? 
2 .IOM AgrIpmo 

SUplE'nte.s 

B ".I. 
Raul Giuberti lPSP) 

Sec1 etàrto _ 'José Ney Dantas. 
Reumó~ qu!nta'&-felraa, é.S 1Q horas. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 

yreslOe.. A! _ Milton Campo.s IUl1N) 
VIce Pr~sldeute ~ Wilson Gonça,lves IPSD) 

'ntU1ares 

Jefferson de AgUlat' 
AnWnlO ~alblLlO 
Wilson Gonç.alVf.i 
R:JY (:arnei.TO 

CO'\PQ3JÇAO 

"-' UlOrta 

PiSD 

PTB 

Suplentes 

1 M€'neze~ PI!l.ente1 
2 Lelte NeLe 
3 Jose t<~ellcLano 
4. -Fll1nt..o Muller 

Edmundo Lev1 
Bezerra Neto 
A!'U1ur V"1rs:1l10 

1 A.l·g~mi.ro de Fjg~ue1redc: 
2 Melu draga 

AloVSIO de Carvalho (PU 
Alun9Q Al'1ll0S 
Ml1wn Camoos 

3 Oscar Passos 

MtnOna 

uDN 
~ .. unmel I.{!'lf>ger 
J J 00-0 Ag 'lPlllC 

3 Eunc.o ttezende 
B P .. I. 

Jo~apbat Marinho (sem legenf'iaJ Aarl".<.l b~einbruch <MTR). 

Secretana: Maria Helena Bueno Branaao. 

ReUIl16es - q,Uãrtas-.feú'a.s, àS 16 hora.!' 

DISTRI10 FEDERAL 

Presldrnte _ Aurério Via.nn.a (P.:3f) 
Vlce-PreSldente Pedro LudovlCo IP:::-E) 

Titwares 

Pedro Ludo.lco 
Filln t,.r; Muller 

Oscar Passos 
Edmundo L..eVl 

COMPOSJÇAO 

Suplentes 

1 Jose tI'ellt;ll\nO 
2 Waureac Gurllel 

nu 
1 Melo Braga 
2 AnWnlO Jucâ 

, MinonCl 

B 1.1. 

Aur(>110 VIanna. IPSBl Lino de Maltos (PT'N) 

Set:retb.no JUlJeta klDeuo dos Santos 

ECONOMIA 

Prestdente - Lelt·e Neto (PSD) 

Vice·Prestdente - José Bru.lrio t.P'1 B). 

COMPOSI<,:AO 

Malor1O 

PSD 
TJtula.rea Suplentes 

Leite Neto 
Attil10 Font.ana, 
Jooé Fellc1a.no 

1. Jefferson ae A.guIar 
2. Sigefredo Pacl1eco 
3, Seba.stj~o Archer 

, 

J05é Ennlrio 
Melo araga 

AdOlpno Franco 
Lopes da Costa 
L'meu Born)iHltlsen 

Miguel Couto tPSP I 

1. Bfarra Ne~ 
2. 08Cfll' pg.s.wa: 

Minona 

I1UN 

1. José Câ.nàJ.do 
2 Zacharis.s de ASSumpc9.0 
3. l\1em de Sá. IPL) 

EPl. 
A~1J"(~li(} Vianna IPSB). 

Serre:ária - Arary O·Reil1y 
Reuniões - QUlnt.ns·feil'as, :b 15.:1tl 

EDUCAÇÃO E CU.L TURA 

presidente 
Vice-Pl eSlâente 

MenezC's p1men1el IPSD, 

Padre C411azan.s iPTl:i). 

COMPOSJ(..'AO 

'ritll!ares 
Menezes Plmenlt!. 
Walfredo G·lfvel 

Pessoa de Q·lfl:·OZ 
Antóruc Jucr 

padr~ Ca a7.ans 
Mem ae 5a .PL 

Josapha.t M<!.·,llb.. toSem !egeIJda) 
S.~ , aria 

ReUnlões 

110/011« 

Suplentes 
1 BenedlctQ Vaw,áare6 
2 Slgefredc Puctlf:"Cu 

PTB 

1 Edmundo Levl 
2 VlvaJd.() Lima 

Jjf UI Ollr 

L.;UN 

1 Momo Arinos 
2 Mliwn Ca.mo\J.S 

t5 p l. 

Lino de Ma'to:: (PTN) 
- Vela A.vart'n2"E Maira. 
- Qu.arUI.s~telra.s, as 16 ooras 

FINANÇAS 

rre:stdenie 

Vlce-Ple~aenle 

~l'tt';!ares 

lJ"lctofmo ?r!W I! 
Lobão da S:.J velJ".a 
Slgefreao Pacbeco 
WWOD GoncaJves 
Leite Neto 

Al'gemlI'Q de Figueiredo 
Bezerra Neto 
pessoa d.e Qae:u-oz 
AntonIo Juca 

"Da.nleJ KrJeger 
Irtneu BornhaU5eu 
Eurico Rezende 

Mero de SJ 

Llho de Mattos rFTN) 
AuréllL Vianna. t:PSB) 

Argem:ro de FiguelH'do ) PTB) 

Dan;eJ KnezeJ' lU UN) 

Ma!orlú. 

PSiJ 
S!JPlf'ntes 

1 Attilio ,Fon!.4:lna 
2 J .. se GUlomard 
3 EugêlllO Barros 
4 Menezes '?lment,a 
5 Pedro LudO\'lC'· 

pnl 

P[. 

1 Jose Ermlrio 
2 Edmunao t..f!l': 
3. Melo 13ru!!a 

+ OSCIle P:t .... "n<l 

1· MItlon Campoa 
2 João Agnpino 
3. AdOlph.O Franco 

Aloys1-o de Carvalho 

B P.l. 

I. Jullo Le!te IPR) 
2. Josaphat Marinho (8. 1egenda) . 

Secretàrla - Cid Brügger 
Reuniões ..-. Quarta·s~re1ra.s 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Prestãent.tl - Vivàldo Uma IPTB) 

Vice~presldente - Walfredo Gur2'el (PSDl 

·ntwa.rea 
RUy carneiro 
WaJtredo Gurgel 

MUllo FontlLliR 
EUiênlo Barr<>e 

COMPOSI<,:AO 

Ma2071a 

PSD 
SUlllent .. 

1. Le1te Neto 
2. JOO:é Gu10mard 
3. Sigefrooo PMbeco 
,. LobA.o c'1a Sllu1r. 
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, VIVaJCIO L!Ina 
~ AntOnJo JucA 

Eurico RezenGa 
I Antônio Carlcs 

PTB 
I, Edmundo Lev! 
2. pe.sOa de Queir.,.. 

lU1l<ma 

UDN 
1. LOpes da Costa 
2. Za.charirus do Aas".mcão 

B P.I. 

AuréliQ Vianna ,PSBl 
Seeretárl. -

Rennlôes -

Aarão Steinbruch rM1'R)' 
Vers. Alvarenga Mafra 
Terças·feiras, às .15 bOTas 

POLICONO DAS S~CAS 

!'reSiàenU - Rui Camel.ro ,PSDI 
Vlca·pre8tàente - Aurêllo Vlann. U'S5l; 

Titulares 
Ruy CarneIro 
~ebastlâo /\Iene. 

COMPOSIÇAO 

MalO114 

PSD 
Suplentes 

1. Slgefredo PaelJeco 
2. Lelt,e Neto 

PTB ! 
pix .. Uuit Rosado 
Argenllro de Flgúel.redO 

1. Antôn!o JucA 
2 JOse Erm1rlO 

João AgMp!no 
~o.sé cândido 

auréllQ Vianna 
I 

Mmortq 

IJON 

l. Lop" da -Costa 
2 AntOmo CaJlo:. 

5 P.I. 

Julio Gette ,PRl 
Secretária - Aracy O'Rellly 

Re-unlôes - Qua-rt~-tetrM. a.a 16 tl.ora.e 

. REOAÇAC 

presidente - Dix .. Hult Rosado fPT'Bl; 
Vlc6,..Presutente - Alltonio Cnlos (UDN) 

Titulares 

W.lfredo Gurge1 
Seba.stiãc Arcne;' , 

I 

Dlx·Bult Rosaao 

Aio tOnJo Carlos 
\ 

J~CO Leite (>'R: 

COMPOSIÇAO 

Mo'ona 

PSD 
Su.plentes 

I. Lobão la SUvelra 
2 Jostt Fellclano 

PTB 
Edmundo Levl 

MtnonQ. 

UDN 

E'Jrtcc Rezende 

BPI. 
Jo.sapt.1 MarUlho <sem tegettllal 

Secrerarto. _ Sara.h Abrn hão 

I 

preildente 

RELAÇõES EXTERIORES 

Beuedtto Vntlan,a", E"~ j PSl)) 
V1C~ Pl'eslC1ente - Pessoa de Queiroz IPTB) 

Titular .. 

B.\Jnedteto V'tllaol1res 
F,lnco Müller 
M~rH'zeE ?i·nenteJ 
Jotse GuluInarà 

, 
I 

pE!;ssoa de Q~e.tro.z 

Vivaldo úlma 

04car Passos 

I 

p..o~fm!o CarlCS 
Ju:-..e CânctlClo 
Rlil PlUmeira 

CO·,ftl)":::..I.~AO 

Matorta 

psu 

Suplentes 

1. Ruy l.."3rneITO 
2 Leite Neto 
2. IJtctormo ~'I elro 
4: WllB-on Oonça.,lves 

1 AntOnlO Jw::1\ 

2 Argemlro de FIlrUel.reo" 

3, MelO SrSIIB. 

M!f1nrta 

lJUN 
1 Padre Calaz8ms 
3 João AgrIpinO 
3. Mem d. Sá lFU: 

B P.I. 
Aarão Stelncruch fMTRI Llno de Mattos .n'N1. 

SecretáriO _ Jofto Batista Cartejon Bra.nco. 

Beunwes quintai tciraa.. <loS 16 noras. 

SAúDE 

Prestdente _ S1gefredo Pacheco 
Vice-Presidente - Jt\se Cândido 

Titulares 

Slge!redo l'acl1e<:O 
Pedro Ludovlco 

Dl%-Hult Rosado 

José Cândido 

""ui Gluberf4 (PSPI 

COMPOSICAO 

Maiorta 

t'SD 

Suplentea 

i. ·Volfr.' c Gurge;l 
a. Eutlênlo 8 ... 0. 

LopelJ~aCoslA 

B P.I. 

IIl1guel COUto 12SP);. 
SeCt'etárltl _ Eduardo Rul BarboSa. 
lleunw.. _ quln~ [o\ma. !UI 15 boras. . 

SEQURANÇA NACIONAL 

Pruldento _ :oacllarlaa de Assumpçáo fUDlO. 
Vlf».Presldento - José QuJomard U'SDI 

• 
Titulares 

José GUiomard 
Vlcoorino Freir9 

S!1veslre Pértclea 
0008.l f?assoa 

Ir!neu Bornhausen 
Zacl1al1aa de AssUmpçã, 

1lO14l'OSlC,\O 

.&/GtOrfIl 

PSD 
1. Ruy Con!eJra 
2. Attlllo Ji'<l!1W"" 

PT5 
1. Josll Ermll1D 

·2. OIx-Bult Rosaélll 
Mttl:J;ria 

UillI 

1 Molpllo ~ 
3. Eurico ae~ 

5.1".1. 

Aur_ VlaJUlD 

S .... etário Alexandre Pfaende. 
lleunl<l.. _ qulnta& feiras. ê.o 17 borao. 

SERViÇO PúBLICO CIVIC 

pr"'dente _ AIOYslo de Car .. d.lho 11'L) 
Vice-Presidente - J,elto Neto (PSDI 

LeIto Neto 
l"Ulnt<l MUUer 

DIx- 'lult fIo.3do 
Silve.'itre PértClea 

Aloysio de carvalho 

Aarão Stelnbruch <Mml 

COMI'OSICAO 

1. VlctmlnO 17norO 
a s!ge!rcdo ~ 

1. Mel<> brf1311 
2. Antônto JucO 

/:11""",, . 

rum 

Mem de $A 

B.!?I, 

MliUel Couto (l'~: 

secretArio - José Ney Dantas. 
ll"""",.. _ ter_f~1ro.o, lIt> 1&_. 

I 
j 
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T:<ANSPORTES, COMUNICAçõES E OBRAS pc/BLrOAS 

Eugênfo Rarrw 
WilsuD GonçaJve:.. 

Bezerra Neto' 

Lopes Coou 

COMPosrçAO 

PSD 

1. Jefferson dE' Arwar 
'l: J~se G1ll0maI(:I; 

M !lOriO 

\.lu N 

lrlneu Bornhausen 
8 p.r. 

.. ~l1guel Couto IPSP) R3Ul Q1UbertiJ (PSP). 

Secretário _ AlE'Xandrt ?fae.or:ler 

Beumóea _ qUllrta~teit~. M 16 horu. 

COMISSõhlS ESI'J.<:ClAlS 

\ 

A) Para Revisão do Projeto que C) 
define e regula a PRO TE-I~ 
çÃO AO DIREITO DO AU-

1 
TOR 

P ára o estudo dos efeitos 
da INfLAÇAO E DA pOLln 
CA TRIBUT ARIA E CM,' 31AL 
SOBRE AS EMPR~SAS PRI 

OrlaOa em vu-tude do R.eQuenmenl.c I VADAS . 
n~ 400 6:.1: do 5t, SenadoI Mül ..... n ' 
Campoc:., a.provaoo àW lO ae 1&:'le.Tl. Crla-d~, e~ llU't,:de ~o aeq'..le~unt'n. 
de 1962 to n" 03. ~fja do SI !:)f'j1!HJO: Uvuv{'" . I Vlel~a. aJ>n,lva,do na $es.sa.o de Z Qf 

DesIgnada elll 22 de nO\'m:JfC a-e agosto de 1963. 

19,. I -De.slgnaaíl em a de agOSto de 1963 
prorroga.da até 15 d.e derembrc Ot. 

1~6:S em vlrtulie ali t{eQuerunen~ 00_ i Pror~!iQ9 em vlrrude ao a~qut!Tl, 
mero W:S' 6:t. apruvad" em I:! .je tlf!" ~ento u 1 l?l. de 196:3 do .... ennOI 
ZemUTI.' de j952, lSeDaool A tULa l<->onr..ana. aprv~'a,J\, 

em lO ae deu'rubro de 1963. 
Completada em 4 de laneifo ce 

1963. ";:um ti; aesJgo8t;80 (Jus :je:J,'lJ'e~! Membros ,5) - partIdOS 
Senadure,s V~wnct.'Jos 1 un~ f I Atttllu r'vlH,ana Presidente 
EtimullctQ Y!Vl. p6lJ. 

PrvITvgada até 15 de Clezemb"ç (te Jose fi'e:lclano 
lIMo} em ~lI·tuae Ou 1'tt-qUt'j'JJllt'l"'I.( rllJ./ P~1J. IVlce·Pr. ) 

mero 1 19a·63 Ot;.:lI tienaQol M'='l.e· 
zos "lm.D"" ap:"v."c .m Ib .. co.. J",. li:rmJr1c - Relaf<>! - P'I'B. 
l.t!;.n!JJu de 1963. I AdulphO t'Tanco _ Ul)N. 

Membros 1'1) - PartJdw Aurel:o \1Hmna _ psu. 

G:lbel'to Marn:mo P.$O. 
Menezes PuueateJ - P6lJ. 
Heru:uuQ(I Vle.ra - UL>N. 
Ml1wD Campo., - IJUr. 
Va..scun~e.&OI! forre6 _ PTB. 
li:!umlmo() LeVl _ P'I'Li 
AlUYSltl Qe Cuyal.ho - ~L. 

B') Para estudar a situação da 
, CASA DA MOEDA 

SecretaJ'la: OtlCl&J Legtsla ttvo I J-"-J. JUlleta aJ~ 000 sanwo. 

D) Para estudo das causas que 
dificultam li - PRODUÇÃO 
AGRO PECUARIA e suas re 
percussões negalivas na ex
~_tção 

<Crlaaa em Vlrtuae do Requer.men CrfDOZl em vl.rwdt' 10 RequeMmrtl· 
to o~ o61"t)::i du tir. :::ienlldul JeUet t.u n" o6!J 63 ClO:$1 Senador JOSE' 
sQD oe AgU:at. apr'\l\'aou em li 1t: Ernilrto aprovaoc na sessà.o Qe 2(} Qf 

ago~tc de 1~63 Ut!SlgoaO'" em ,b -l~ agt'J.<;to. de 1963. 

atostc de 1963 I Designadb em 22 de 'SgOstc ele 191)"j 
Prorro!lada ate 14 de marcC' Oe 1964. Pro~t sQa PO 1 ano em nrtU'lt 

I 
E) pãra efetuar o levantamen- r H) Para o estudo das Mensa. 

to da PRODUÇÃO MINERAL gens do Poder Execulivo • .,. 
00 PAIS e estudar os meios I fere"t.,. à REfORMA AO· 
capazes de possibililar 3 MINISTRATlVA 
SUit hldustrialização CrlOcta por ~nlClalJva da CâmCjf 

10s lJl:'pu%d:\S apruvaàn pelo St'nado 
Crls.~ em virtude de Requerlmen-! çU} 1 12 1963. 

to nY 66';-63. do SI Senná,n. U • .';t ,M'.::nbros dS' pa.l'tld~ 
8:rmltIO, aprovaa ... na se~à(J de U ,:1< i 
ser.ewbro de 11163. r SenaUures: 

Oeslgnaaa em 
1D63. 

19 doe setem oro Q.( 

. I 
P'tO~rQgada etlJ vtrtu6e do .~eque. I 

("lmeoU.· u~ 1 1<:}!Hi~. ti"" til. S(!U;i.1101 
Mlltf.>U Gampo~ fljJfuv<>.Cf" na ~c~a(. 'j 
de lU de de7,emofo de 196~. I 

9j - Partldoll 

I 

' .... h,SuO C;on~~)jH'~ - P6D. 
Lelte ~e4,J. - P:=:.U 
SU~Clrt:!lO P<:ICllt!('v - P~lJ. . 
ArgemlIu-dt> I".gueae(\(. _ 1"10. 
E.1munac Le", - P'J ~ 
Ad-.J!pno f'1"<,t!l('O - U DN. 
Jt>ao P.ro't·'>'IJtJ - UI)}.'. 
Aurp.lh; VHlnn:J _ PsH 
Ju.~aohal '\1arlnhc.- bpm leg"r"ia. 
Denu:f!uQs 

JQSê l"ellc,an~ _ P:$U, 
AtLlla .. h'IHitll1> - ptil). 
Eugeruo bd !'l'vS - PtiU. 
JQ& I.<::·UIII·;.... ,;~t'LJ:ót{'ll -
Bezerra !\:t:'w _ ~'I~. 

Mt!Jl; ~~"S:b _ P"l'b 

, Gusta~(J L'ap:'lne:na tP!(';-.lOt.,t~, -

I 
P~IJ 

na. ACt'foal Jur(':na - .,.tiU 

Lat"rte V.t '1:1 - uu;\. .:31Jb· t "'j·d( 
i ;>e.o eDUh'lIlc 1\1'IHt,Ch, N \:;ut'. I:lI 

Lope.\l Qa Cool-a - UDN, 

MlJwn 
UUl\ , 

JUI!Q Leite IVicePr } - PRo 

W!l'.e, ae AnafRue - PTé 

I 
Arna,Çje, Cerdelra - ~.,r'. 
JUurfoJ raVHr8 _ put.:. 

See! etano: Aux:uar v::; ... ,artIY(' 
Pt.,..10 A.exandn: Marques de Ano \1 !<.."'1\aJr;o Pln'C - .M I',L 
~uetque Mello, ----

I COHiSSõES ESPECIAIS I I' AHA O L~:-;Tl' IH) IIE 
F) Para estudar a situacãQ do~1 I'HO.!ETOS IH~ t<;~IE:-.J-

TRANSPORTES MARITI V.-\S A C()!\STITl 11',\0 
MOS E FERROVIARIOS li} 

Crlad~ em vlrtude do Requer tLen 

Projeto de Emenda à Cons
tltlução nU 4 61 

to o~ lô~ ijJ do SI deus'l.." J\J-. 1 I Qt'(~ fJ'~·r'(:i'. SOl-aO'. "E'q BH·N· 
ErtnlflO tlpru\'&QC oa s~<k. Ile n .:lI ros UO~ l\1",i1~ IIU~II(J";, 
aON'mtJf(, de 1963 

DE'~.gnaC1a e:n 13 de nO\lem~)"o :Jt: 
,96,. I 
,Pl'Orr(J~ada 9ft> 15 dP dct.emtlrQ Oi 

t96" em v:r:uae :lu H.t:'I.I'lt!!"H)t"{,r. i 

O'" t 16::!-ti!i du SI ~enlt(:t.JT J:}.:, 1 
... ene lipr<wao" em JU de jetta:,,) 'I 
:lo 196'L 

~leH a em t1 (te )Unfit. Qe uHH 

k"rUfTJ.Jri<1 \la: 

.- ~tt< H> Oe de"Nllbrc 1f '9;1 ['l~'( 
rtf'Qu~nn.f;'n\..v bvU li. ap em 14 Ot 
jezemllr ... de .9til 

- ~tP 1b at OM.rm':lr( ai< l!J;;3 ....... i(l 
tteque '\OIPn!~, 17!j 6:.: i>pl em] 4! Ot. 
tt'lllor\. Oe l1J6~ 

Membros '51 _ partldo: 

A1UJJ(J !''UJ)J..ana - pW 

Slgell't"OU Pacneco _ 

J04e Ermtno _ f"1'8. 

I'llL l -ate ib Qe d€?F>tnryrt d~ I!I". ~!O 
rle-Q'leflrnetlU I 13b tia apl e~I1 .• t 'lf 
,iezem or" de 196.:1. 

I 

trmeu Bl>rnhaufen - UON. 

JulJc LeIte - t'H. 
SeCJct3no" AUXiliar L.e!lls1at)~ 

PL~ lIJ. Aiexano.re M áe A Meu" 

Complet.adl:i em 'l!1 de ow un:'t' De 
19ti<!. Iil lle a,aH,j Clt ~~ti~ ~ loj 1t ~:<j< lJ 
te lUB3 

Membr~ ~ 16~ - Pa:'tld(~ 

JetterSon de Aguuu _ P8.1.i. 
Lobao aa Su\'elJ 1:1 .~~ .:Jt: àorlj de 

J9Õ;$1 _ t'tiLJ, 

HUv UarDelro - PSD. 

BenedIcto vaHaQal et: - PSD. 

WUSuD UvnçaH'(>$ (23 de ai);il de 
Il:I63. - P~D, 

lJa.nlel Krleger - Ol.>N. 

Lopes Qa OO~t.a l:ll:l ce Jutubro ct. 
,1l'6:t, _ Ul)!'II. 

190 111~ 'em ~utt~~e nu ~eQ!J:r'mc:'n- ao R~:rltnen~ o~ 1 Jin"63 ,10 ::l..
to numero l .60 63. ao St. :$t'n&OOI nhol ~enWl;)t S1gefreao l?'acheC(, 
J,~nerSdl1 de A!!';I9.f .apruvado em !C 8.lJruvaa~ em lá de C1ezembro '!I 
ue,dezemorc de .963.. 19tJ3. 

MembrOf 1'1) - ParUd('S 

,Jefferson Qe Alr'llaI tP're.sloe.::Jt.e 
PSD. 

Membr~ f5) _ Partidos 

Jos~ fi·ellCl.l\nC - PSU, 

S;g~lreao Pacheco (VtcePt) 

O) Para O estudo da situação 
do CENTRO r~CNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO 
LA DE ENGENHARIA DE. 
AERONÁUT ICA. DE S JO
SE 005 CAMPOS I 

CrJaaa em v1rt'ud~ do Hequenmrm 
t.e D'" ltitl 6::! do 81 Senado. ~itf1rt 
CaJazanf. apr'.lva!1f' na sessàu :tI: i:: 

(m r.tollemOrc de .963 

DelSl.gtlBUS em l:i de novembN dt 
1963. 

MUrou Campos IVlce-PresljcrJre~ 

Hertblt.ldo Vieira - UO~. 

RUI Patmerr8 - UDN" 

WtlSOD GQnçaJ\'eE - PSD 

Arthlll \'lrglHo - PTt:S. 

,Edmunac l"eVl - t"l'~. 

AdOlphc F'rancQ _ UUN. 

EuriCO HezenCle (\' IcePl~laen~e' 
UUN, 

vosaptlal tl.lartnbo - g-legen(1l!1. 

ISecretárlO: OnelRJ '....eg!.SICl~"VO, 
" Pl.Aj. J; 8 Ca.::teJoD 8raDW 

lo'dU 
i JfJSP ErmlrjQ 'PresIdente) - p'fB 

Lopt"~~ aa (X\sta - UUN~ . 

Aurellc VIllnna IRelawn - PSD 
!:5.~'"eUl.rlo: AuxlllQr Legt.s,:·,jVt 

PL~J(J AI+-lnl.l!Qre MI1Jqu~ de hlOU· 
ql!f'rQlJr Mello 

.BI>unlões; ;..··s e j.s cell'a,! a.s H 
horD' 

Pr{/rrof!~rb atl> 15 dp dezemlJrc !lI 
• 964 em VH"U'1P ;)(\ Rt>Q'lPI'lmeOI,o .. u. 
rnero 1 J5R fi3 ou':;, ~pnHrWI I\n't> 
nlo JUC'fl 'I provllOL em 10 de je2P;:r1 
ON. dt ,yti:i 

r..tt'mbro~ 51 _ Partldo~ 

)01'1> h~Jlt~HHlO P$U. 
H-u\' ('[-I j'rJ{'lfU _ p~U 

.... nl. {)'111 JuCa _ PTB 
!'ildre Calazan.s _ UD~' 

SIlvestre PérlCles 123 de a:H"lJ Ce 
19631 

• 8e .. erra Neto 123 de aorU de 19ô;J) 
- PTH . 

Alan!JtJ Cel.w _ P'J'B. 

NU2;uelrn da aama _ PTB, • 

8:irroo Ca.~valho _ PTU. 

AloyslO de Carvaiho IPreSIJCl:'te) 
_ PL. 

t\ol{'m rte Sé. - PL. 
"osaplHH Mar.l.nho - S legenda 

-

, 

... 
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iJ) Projeto de Emenda à Cons- L) 
tituição "9 7/61 

Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 9/61 

(QUE DISPõE SõBRE AS MATll
itlt"\.8 DA CO:\1PETíl::NCIA PRIVAri"" .00 SENADO, lNCLUINDO 
A3 Oh PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS t:HEFES DE MI8SAO (JS:~ 
I'LO"" l'lf A PBRMANlINTE E 
Al'ttOVAU o ESTABELECIMEN
TO I) RO&ll'UiEN'rO E o REA
TA:IIENTO DE RELAÇõES DI
PLm'lATICAS CO~l l'AISES ES
TRANGEIROS) _ 

Elelta em 4 de outubr ode 1961. 
Prorrogada: 

I _ até 15 de dezembro de 1962 pe:c 
'4eqUtl'Unenw 307-61, apr. em l4 "lE 
dezt'mtHo tte 1961: 

- ate 1;:1 de dezembro de 19$3 \)t',.c 
Reg 1 1:19-03, apr. em 10 de ciczem
bro de 196'&. 

Oompletada em 29 de outubro de 
'1962 e :t4 de ao:-U de. 1962. 

I MembrOs 1]6) - ParUdo,s 
, Meneze6 pImentel - P!:)D. 
, WllSUD GonçaJves {23 de abril de 
:,19631 _ presidente - eSl). 
, LObão da SDvetra - PSD. 
; Ruy Carneiro l23 de abrll de lDb3J 
. ~ PSlJ. 

I GUldo Mond.1n ,.. de outubro de 
11)641 _ "~D.· . 

Eunco aezende t23 de abrll ce 
19631 - UDN. 

DaUje} Kfleger - ODN. 
I ~1Jlwn camp:Js (Vice-Presldent.e) 
_ UUN. 

i lia! maldo Vie1ra - UDN. 
j Lopes àa Costa _ UUN. 
I SIlve~tre Péncles •.•...•• ) _ PTB 

Vivalào Lnna - PTB. 
, Amaury Silva (24 de abrO de !963) 

..L. PTB. 
I Vaga do Sena.d-or Pinto FerrelrP 

(~,s dt abrll de 1953) - .H.elar -
PiB. . 
i ALOYSiO de Carv.alho - PL. 
,Lino de Matos - PTN. , , 

w) Projeto de Emenda à Cons-, . 
: tituição"9 8/61 . 

($i\lmE EXONERAÇAO POR I'RO
:.POSTA DO St:.NA.DQ Ol!. 1;Uei't. 
!D~ nussAO OIPLO:llAfll-A Dt 
:CARA'CER PERII-lANENTEI_ 

;Elelta em 5'de outubro de 1961. 
IProrroga.d.a: 
i- até 1~ de dezembro de 1962 ?ele 

R~que:Unento 6Oa-61~ apruvado em H 
de íaneu-o de H161; 

'- até: 1b de Janeiro de 1963. oE'-lo 
R~queflmeDto 781-62 apruvado em J.2 
de dez.embro de 1952; 

r- até 15 de dezembro de 1964, oelo 
R.querunenro 1.140-63 ,aprova.{10 - em 
10f de aezembro de 1963, 

Completada em 30 de DlB-rço de 
1962. 29 de outubro de 1962. a3 de 
,,~ril de 1963. 

MembrOS r16> _ Partidor 

)J!el"'ezes pImentel - PSD. 
Ruy CarUeirD 123 de a:o:u às 19)'3) 

- "PresIdente - PSD •. 
Lobão da Silveira - PSD. 
.]etlerwn de Aguiar 123 ~ aOrll ãe 

19$3' - PSD, 
Guldo Mondln (29 ae outubro de 

1962) - PSD, 
j)awe.l KrIeger _ ODN .. '-
li:unco Rezende 123 de ~rU de 

1963) - UDN. 
Milton campo" - UDN_ 
aeribaldo Vieira 'Vice-PresIdente) 

- ,uDN, 
Lopes da Costa - OPN, 
Vaga. do Senador PiDto 'F13I"1'e1l'8 

C2a de abril de 1962 - Relator -
!i'T/I. 

Bezerra Neto (23 de a.bril ae 1963) 
- \PTB. 
. Ama1ll'3' Silva' (23 de abril ae 1963' 
- PTB. 

VIvaldo LIma _ PTB. 
Aloysio de Carva.lllo - PL. 
liJno de Mat06 - PTN. 

IQUE MODIFICA O REGI~lE DE 
DISCRIMINAÇAO OAS RENDAS) 

EleitB" em 20 de novembro de 1961. 

Prorrogada: 
- até 15 de dezembro de 1962. pelO 

Requerunento 600-61 ap.:ovado em 14 
de dezembro de 1961; 

- até lb de dezembro de 1963. pelo 
.'iequerimento 782-62 aprovado e.ro. 12 
je dé~embro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, pe~ 
Requenment-o 1 141-63 .aprovado em 
10 de dezembr.o de 1963. 

Membros \16) - partidos 

Jefferson de Aguiar 123 da abrO 
je 1963) - PSlJ. 

Menezes Plmentel - PSD~ 
f'ilmto Muller - PSD . 
GUldo Montim 129 de outubro de 

196::!I - P.tiU. 
Ruy CaJ'nelro 123 de abril de Ul6S 

- PSD. 
Damel K.rieger tRelator) - ODN, 
EuriCO Rezende ~23 de aDnJ de 

Ul6:1, - UlJ.N. 
MIlton (,JaOlpoS - UDN. 
Henbaid~ líl\elra _ ODN 
RUl Pa1metfa -U1JN. 
Amaury 8uva - 23 'de abril do 

196:H _ PTB. 
Barros CarvaJ.ho - P'1'B. 
A:-genllro de !i'Igueiredo - P'I'B.· 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963 

_ PTB. 
AIOySlQ de Carvalho - P'4 
LUla de Matos - PN 

M} Projeto de Emenaa à Cons
tituiÇão 119 10/61 

,APLICA~'kO DAS COTAS DE [M
POSTOS UI<~'nNADAS AOS MU
NWII'IOS •• 

Elei ta em 28 de dezembro de 1962. 

Prurogada.; 

- ace 15 ae dezembro de 19'63 ~10 
Req 7H:i.6::l tlprvvado em. 12 de ela. 
lembro de 1902. . 

- ate 15 ae aezeml?ro de 1964 p·r.Jr 
tteq. 1 14.:J·63 aprovadO em 10 oj,C3 uu
cubro de 1963. 

Complet,aaa em 30 de marQO de 
196", 29 de outubro de 1962 e S de 
-tbrü de 19$3. 

Meml>:-ós 116) - PartJ.dos 
Jefferson de Aguiar _ PSO. 
Wilwn Gonçalves 123 de abril d.e 

196::JJ - PSD •. 
RUy Uarnelro _ PSD. 
Lobão da Suveira - PSD. 
GUldo Mondln t.29 de outubro de 

19~J - ?SU. . 
MUton Campos - ODN. 
Herlbaldo VielIa - U1JN. 
Lope. da COSta - UDN. 
João AgrlplDO t23 de abril de 1963) 

- UDN. 
EurICO aezonda 123 de abril 4e 

19631 - UDN. 
S\:vestre pérle)es 123 d. a.l>rlJ (\) 

19631 _ P'I'B. 
oNguelra da Gama - PTB. 
Barros Carvalro - P"fB. 
Josaphat Marinho (23 de a..br1l de 

19631 _ S. leg. 
Aloys1o de Carvalho _ ~ 
Luo de Matos - M'N_ 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 11/61 

(CRIAÇAO DE NOVOS 
nlUNlCIP:OS) 

Eleita em 28 de março de J962. 

Prorrogação: 

- até 15 de, dezembro ::te 1963 oelo 
Req. 794-62, aprovado em 12 :1e .ta
,,,,,,,,ro de 1962. 

- até 15 de dezembro d. 1964, pejo 
Req. 1.143-63, aprovado em lO de 
dezembro de 1963. 

Completada em 29 de outubro. \1e. 
1962 23 de abril de 1963 e 22 ~ .. jU
lho de 1963, 

Membros - PartJdos 
Jefferson de Aguiar - PSD. 
WUson OOnçalves <23 ,lo a.l>nl de 

19Q3) - pSD. 
Ruy Carneiro _ PSD. 

Lobão da Silvelra - E'SD. 
GUldo MondiD (29 d.e lJuttmro de 

1962) - PSD. 
Milton Campo,s - ODN. 
Herlb&Jào Vieira - UDN 
Lopes aa costa - UDN. 
JoáQ AgrIpino 123 de ab::-il de l11ti3) 

- UDN ' 

EurIco Rezende (23 de &l>ril ãe 
H!63J - OUN. 

Silvestre Péricles 123 de a.bril de 
1963' - PTB. 

Nogueira da Gama - 1:tTB .. 
Barros carvalho _ PTJ3. 
Aloysio de Cs.rvn.lho - E'L. 
MIguel COuto -"PSP. 
Cattete Pinheiro 1.23 de abra de 

1963) - PTN_ 

O) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 'i /62 

(OBRIG!1'rORIEDADE DE CONCUR
SO PARA INVESTlDURIl EAI 
CARGO INICIAL DE CARREmA 
lo: I'R018IÇAO DE NOalEAÇ()ES 
INTERINAS) • 

EleIta em 10 de maio de 1962_ 

Prorrogada: 

- até 15 de dezemb:o da 1962, pelO 
ReQ. ·lS5-641 aprovada em ~ de dt-
zembro Oe 1962. 

- ate 15 de dezemllro de 1963 pew 
Req 1 144-63. aprovado em 10 de de· 
zembro <te 1963. 

Completada em 2ll 4e abrU ae 1963, 
Membro~ _ PartJdos 

JeUerSCtD tle AgU1a.r - PSD. 
W1lt50D uonçalves t23 de abrU de 

1.96ii> - PSU. 
Ruy uarneU'o - PS. 
Menezes Punentel - PSD. 
M!.lwn Campo,s - UDN. 
8eribaldO VieIra - Ol>N. 
EurICO Retende t23 de abri) dE 

1.963) - UDN. 
João Agnpmo (23 de abril de 1963. 

- Vlce-PreslClente _ ODN. 
DaweJ Kneger - UDN. 
SUveatre ?eflC1ea l23 da abrIl de 

1963> - pt'B, 
Nogueira o. Gama _ ?TB. 
Barros Carvalho - PTB. 
aloySio ae Carvalho -' PL._ 
Aurélio Vianna 123 de abril d.e 

. 1963) - aelator - PSB. 

P) Projeto de Emenda fI Cons
tituição n9 2/62 

(INSTITUI NOVA DlSCROIINAÇAO 
DE HENlJAS EM FAVOR' DOS 
32UNIGIP105) _ 

Eleita em ~3 4e maio de 1962. 

Prorrogaeão: 
- ate 15 d.e dezembro de 1963 pejo 

Requerlll'lenoo 186-62, aprovado em 12 
de dezembro Cle 1962; 

_ até 15 de dezembro de 1964 "'11'1-1('1 
Requerimento 1.1~--63 aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

Completada em 23 de dlrll ae 
1963. 

Membros _ partidos 

Jefferson d. Aguiar - PSD. 
WiLson Gonçalves t23 de a.tr.U d.t 

\963, - PSD, 
Ruy Carneiro - PSD. 
Ü)bâo da SilveIra ~ PS'P. 
Leite Neto 123 d. abril d. 19m 

- p5O. 

JUnhO de 196 .. 

Milton C:unpos - ODN_ 
Heribaldo Vieira Vlce-Presldellte -=I 

UDN, 
Menezes Pimentel - PSD. 
EuxIOO Rezende (23 de abri Ido 

19(13) - ltelator - UDN. 
Silvestre Peneles 123 de abrU cS 

(963) - Presldenté _ PTB. 
Nogueira da Gama - P'l'B. 
Barros carvalho - PTB. 
Aloysio. de carvalho - PL. 
Lino de Matos - PTN, 
João Agripino (23 de abtU de (963) 

- UDN. . 
Daruel Krieger _ UDN. 

Q) Proj6'l:o de Emenda à Cons
tituição nq 3/62 

tAUTORIZA O TRIBUNAL SU2E
RIOR ELEI'l'ORAL 4 FIXAR' DA
TA PARA 11 REIl.LlZAÇAO DO 
PLEBISCITO ~RllVlSTO· N& 
IlDENDA CONSTITUCIONAL N' 
4 - ATO IlDICIONAL), 

Eleita em 10 de julho de 19~ 
Prorogaçâo: 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
RequerlIneDto 787-62 aprovado em 12 
je dezembro de 1962 • 

- até 15 de dezembro de 1964 p<llo
aequerunento 1 146. aprovado em 10 
de dezembro de 1963. 

COmpletada em 23 de ab.."il de 
1963_ 

Membros - PIlrtlcl<l 

Jefferson de Aguiar - PS. 
WIlson oonçalves 123 de a!>rU' ae 

1963) - PSD. 
Ruy Ctg'Ileiro - PSD. 
Lobao dll SllVelr. - PSD 
Menezes Pimentel - PSD. 
Le1te Neto 123 de abrU d. 1963)· 

PSD. 
Mllto.o campos - UDN. 
Heribaldo VIeira - UDN. 
JoAo AgripinO '23 ae abrll de 1003) 

_ UDN_ 
EUrico R.ezende (23 de aor1l c!::J 

19(3) - UDN, 
Danlel Krtegar _ UDN. 
Silvestre PériCle.1j (23 de abril. da 

1963' - PTB. 
Noguetia da Gama - PTB. 
. Barros Carvalho - PTB. 

Mem de Sã -PL. 
Aarão Stelnbrucb _ MTR. 

R) Projeto de Emenda à Cons-
tituição "q 5/62 ' 

IDlSPOE SOBRE A ENTREGA AOS 
MUNlGlPlOS OE 30% DA ARRE
CADAÇAO OOS ES'tAOOS QUAN
DO EXCEDER 4S RENDAS !IU
NlCIPAlSI" 

Eleita em 13 de setembro de ~eõ2 .. 
Prorrogada: 

- att 15 ae Oezembro de 1963 pelo 
Requerimento n9 1 147-63 aprovado 
em 12 de t1e7.embro de 1962: 

_ até lo. d.e Uezembro de 1984 oela 
Requerlmento 1 14'1-6 aapruva.ic eim 
1.0 de d~zembro de 1963. 

OOmpletda. em '63 de abrl1 àe 1963& 

Membros - parUdos 

JetterSOD de AguJar - PSD 
Ruy Carnero - PSD. 
Lobão da Sl'V"era - pSD. 
WUson Gonçalves (23 de a~rU 40 

19~3) - PSD. 
Leite N~to \23 4 63) - PSD. 
Menezes P1mentel - Pr~lde.n&e. 
MUton campos - CDN. 
Herlb"'"" Vleu-a - UUN, 
losaphat MarUlhQ - \23 ~ O~) ..... 

Vice-Presidente - ODN. 
Dan1e. K-tleget _ UUN. 
Vaga do Senhol Prnf.() Ferrelra. 
Eurico Rezende (23.4. 631 - UDN.,. 

26 4 63) _ PTB. 
Nogueira da Ga.m.a - 1?TB. 
Barros oarvalho - P'I'B. 
Mem de Sã - PI. 
MIguel couto '23.4_63). - PSl". 

J 
i 
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.) Projeto de Emenda It Conl
titulção n9 6/62 

","UUIlNTA PARA QUATRO o NU
MERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS 1\ 00 DISTRITU 

, FEDERAL NO SENADOI 

Eleita em 13.0.67 

. Prorrogada: 
i - .. t~ 1&.12.63 peJo Requerlmento 

100-62. aprovado em 12,12.6lI; 
, _ at~ 15.12 64 pelo Requerimento 
1.248-83. aprovado em 16.12 63_ 

Completada em 23.4.63. 
Membros _ ParUóos 

Jefferson de Agutar - PSD 
RUy carneiro - PSD 
Lobão da Silve1.ra - aelatOr _ 

I'SD 
: Wilwn Oon,alv.. 123 t 631, 
I'SD 
, Menezes Pimentel _ PSD 

Milton campos -UDN 
, Heribaldo Vleiro - UD.N' 

Josaphat Marinho - (23 4.63) 
tlDN 

Daniel Krieger _ OON_ 
Eurico Rezende - t23.463) _ Vi· 

t ce-Pre,sidente _ UDN 
." Va.ga do Senador Pinto Ferreira 
t23 4 63\ - Presidente - PTB 

Nogueira dA Gama. _ PTB 
Barro.~ Carvalho _ PTB 
Mem de Sá - PL 
Júl10 Leit.e r23 4 63) _ FR 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/62 

(REVOGA A EMEND/\ CONSTiTU
CIONlil N" t. QUE INSTI1'UJU o 
SISTLnlA PARLMIENTMt IIE 
GOVtl'NO E o ART. 61 OA CONS
TI'l'UIÇAO FEDERAL. DE 18 DE 
SETEMBRO DE 1946), 

Eleita em 6 12.62. 

prorrogada: 
- até IS.12 83 pelo Requerimento 

191-62. .provado em 12.12 62; 
- "t~ 15 12 64 pelo Requerlm",," 

1.149-63 aprovada em 10 12 63. 
Completada em 23,'.63. 

Membros - Pa.rtidos 
Jefferson d. Aguiár - I'SI 
RUy Carneiro - PSD 
Pedro Ludovl.. - PSD 
WilsOn Gonçalves (23 4.63) 

PSD 
Benedito vaUads.res - PSO 
Menezes Pimentel _ PSD 
MUton OaD1~)os - tlDN 
Berlb.ldo V<eira _ UDN 
EUrico Rezende 123, 4.63) - UDN 
Dantel Krieger _ UDN 
Joi.o Agripino '23 4 63) - UDN 
Anu"lf')' Silva <23,4 63' - !"l'S 
Nogueira da Gama -. PTB 
Barroa Carvalho _ PTB 
Mom de SA - PL 
Raul Glubertl - PSP 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição nQ 1/63 

lTRABALHO DE ~IULlIIlRE8 11 alE
NORES E 'rRABAl.lIO EM IN 
DU8'lRlAS INSALVDltES). 
Designada em 23 4.63 

Prorrogada até 15 12 64 pelo Re. 
Querimento 1 150-63, I\provado em lU 

- de d-ezem bro de 1963. 

Membro:s - Partidoa 

Jetrersun de Agl1tar - PSt' 
RUv oarneiro - PSD 
Lobão da Silveira PSD 
Wílson Gonçalves - Rela'a. 

PSD 
Ménezes Pimentel - PSO 
Lete. /lew - PSD 
Amaury Silva _ PTB 
BezerrA Neto _ vtce~Presldent.e 

PTB ' 
Vaga do SelÚ1doz pinto rerretrlÍ _ PTB 

liIl.estre Fê:lclea - 1i'TB 
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Argemll'o de Flaueltedo - p'rs 
Eurico Rézende (23 4 68t _ UDN 
Mllwn campos - tmN 
Danie! Kr1eger - OD~ 

Y) Projeto de Emenda 
tituíção nY 5 /63 

à Cons a I -Jo..~e fel1clu.no .. , P-SU 
Wilson OonçéllVetl - PSO 
Bezerra Net,o - fiTE 

(DISPõE S6BltR O liUf'OS1'O Dl. E~;nll~àC LCv~ - ,P'i"H :I' 

,,,," 

Josaphat; Ma.rinho - Sem Legenda 
Aloys1Q do Carvalho - FL 

VENUAS E COl't~i(.lNt\~'UES I A. Jem.ro Flgt..etreC1o - f 1 B 
Mell: fJr!J.qa - P'1 H 

Des:gnada em 3I.fi 63 Eurtc(, Rezen:ie '1;) 11 63' _ o-DN 
V) P . t d Em d à Co,"' " ,~. I ~AJ.oys-iO de (J;1r<;ralho - I.11JN . rOle o e en a 1_ p,.""ogdda .te .15 l~ 64 P'" R.· Afonso Armos _ UI.l/ii 

tituição n9 2/63 querunentQ numelO 1.IM-53. í\pro~ Josan,h8t Ma:-inho _ Relat-<Jt 
vado em 10 12 63 Sem Legenda 

(DiREITO DE PROPRIEDADEJ Membros _ Partidos Aurelio VlUona _ rTB 

DesIgnados em 23 4.63 ! Jefferson de Aguiar _ PSO Júlio t..elte - PU 
Prorrogada.: RUy Carnetro _ PSD 
- até 15.1264 pelo Requerimento Lobão da Silveira - PBD COM1SSGW3 

1.151~63. aprovado em 1D.1263 Wilson GoncaIve.s _ PSU 
Membros _ Partidos Meneze~ Pimentel _ PSD PAnJ.l.4~H~NTAHJl~~j nE 

--'--'~ 

I Ulit. Ne'o - PSI.l iJW!lJ f;HlTO Jeffersou de A&,Ul&r - PSD Amaury 511\0:\ _ l"tB 
Ruy Carneiro - Pres!deme - p~nl Bezerra Ne-~o _ PTH C:{I;HMH O{<; AC,,:!-rHO. f'O\) h 
Lobão da SUvelra - PSD V'O, a'o ~l'l'dj r rl"mn(lr~<, "-Ul 53 nA (~n· ... s'}'{! ,'l( ,',li t~ 
"ollez's Plnlentel _ PSD NedeJ - P"J B O A.H I 14!1 I\U:.!·.,'\ A (lO íd.-;-

-

Wi!scn G-ünçaJves _ P~D '. . '" ~ " "J r I 
.l.VJ. {Ht1E~.J'J U p,,". HL\"U 
UerlbaJdo Vieira - VlCe-PteSlaen~ Al"g(-'b)\~!J Qt' [<'l.\"toltdq. l~n.i .. 

te - PSD EW':cv Re'lf'IIQl' -- lJUi\ I la} Para a.pt~lar fi ?;q~ú,:'r:n, 
Amaury Snva - P'r:a Milton Carcooi> - UUN IJê!O Covêrflo r-eoelli ~1-:-;":l 
13ezerrll Nero - PTB Dame. Kr;et;l't _ UUN 

••• " Vf".10 de Sena.àor Pln'.o Fer· Aioys:o de m~rv31ho - Pt acêrvos de C.O.ilCLS.S'01lÍ!' JS 
reil'a - PTB Ja.5apha~ Mannho - Se mL.Á'j!enda I de scrvlC .. os pUblicas c íl 

Silvestre pericles _ PTB 
Artur Vugillo - PTN ilJ~r:ol taçôo ti"" C",,1P:-l'; (') 
Eurlco Rennde /23 4 631 - UDN Z) P . t d E d à" i C c I" Milton C9mpos _ Relator _ UDl\ rOle o c nlen a .... on5 aço para a la ... <l< .,1 ::r~ 
Jolto Agnplflo _ UDN titutção n q 6 163 I' glca NaCional 
JO~l1phat Martnho - Sem LegeDd!l • 
AloysiO de Carvalho _ P'L tiNe I.E{,UJIUD HU:} Criada pela rtt'SO!llC1lC nútIH'it !l. 

W) Projeto de Emenda à Cons· 
titulção nÇ 3/63 

(DISl'OE SõBUF.: A ADMiNISTRA
ÇAll lIO lllS'l'IUTlI FEUEI<i\.L ~ 
l\lATLH.1A Di\ <:OlUP~TltNC1.rl 
PHJ\'ATiVA 00 8E:\A.DOI. ~. 

Des:J!H\aa em 2 5, 63 
Prorrogada até lá 12 64 pelo Re· 

quenment.o 1 15~~63 aprovado em 10 
de dezembro dé 1963. 

Memtlro,s - partidos 
JeiterS{)l1 de Ag'J1ar _ PSl 
Ruy CarneirO .... PSO 
Lobão da süvelra - ~SD 
Wilson GonçaJves - PSD 
MenezeE Pimentel - PSD 
LeH-e Neto - PSD 
Amn1ll1' atiVIl .... PTB 
Bezerra Nero - PTS 

.~. Vaga do Senn4bl Ploto i'eTl'eln 
- PTB 
••• Vaga de SCI'WdOl 
talão !V1ce .. Pres1dente, 
.• , Vaga do senador 
Sal!tI _ P'fB 

EdlJa.rdO _ P'l'B 

Eduardo 

Eunco Rezende - P!'f' 1:.lte 
Milton campos - O1.)N 
Dantel Krleger - ÚON 
Aloys10 de Carvalho - PL 
Josapha.r Marinho - Relator 

Sem Legenda • 

co· 

Xl Projeto de Emenda à Cons
titUiçiio nQ 4/63 

(CONCEDE tnWNlUADES AOS 
VEI:EAVORES) 

Oes1!tnada em 20 5 63 

Prorrogada até 19 12 aI pejo RCa 
querilnento numero l 153-63. aprova ... 
do em 10 12 63. 

Membros - Partldos 

Jefferson de Aguiar _ PSI' 
Ruy Ca/"n~l;'O - PED 
Lobào da Si:velrA - PSD 
Wilsun Gonçalves - PSD 
Menp:.:e~ Piment.el - PSO 
Lelt.t Neto ..: PSD 
Amlour~ Silva - PTB 
B!i'zerra Neto - -F'l'B 

,.' Vaga do Senado!" Pinto Ferreira 
_ P-rB 

Silvest.r~ Pprlcle$ - PT"B 
Ada.!berto Sena - p'rB 
Eur1co Rezende (23 4 63) 
Milton Oampos - UDN 
João Agripmo - UDN 

UDN 

AloYSiO de CarvalhO - 1'1> 
Josaphat Ma.rInho - Sem Leg~"aa 

Des1fronada eln :l Hi t::J de I!hiJ a.'",s,llnQO PE',;., ::;'tnhLl! NI-' ... ·0 
'I Ulic:.:ls.n e m:w· 'l~, St'hll-J~"'>' :tO ,1_ 

pronog.wo ate 1~ l:,r 64 oe10 Re 
querimeo°c., numero 1 15!jdjJ, ap:uva 
10 em 10 1'2 6~ 

i\H'tnoros - Parudos 

JefferlSon ae I\.g'Jli\f - p~C 
Ruy Carne.1ro - ptiu" 
WI,son Gonça. ve~ _ t-'t5 U 
Jose to·eIle!.:.l m - PSLJ 
Ws.lÍledo U di'e. _ P::;1) 
A:-~t'!n,r(' dI:' t"lJ'lt'lJI'Ot. - ?1l:i 
8ezerta NNü _ P'T~ 

Silvestre Pencle.s - ~'l U 
Edmundo LeVl - PTH 
Eurlc{. liezen6e - UDN 
M..l1ton Camptn: _ OUN 
AlOYSiO fie CarvalhO - u!JJ'I( 
Afonso Ant;os _ UUN 
J051'1Phal Mal'lnho _ Sem l.JE'gendl 
Rau: GIlJOettJ - PSP 
José Leite - ~R 

Z-1 Proleto de Emenda 
Constituição nO 7/63 

1

1ures ,ap:-e$f?a'_(tOU em 30 de 1.1 l" i:.e 
1!H:i3' , . 

Deslg11Mi-a em ~I d<' l11"1!O ai' '~I'j3 

I· - Prazo - 14_{J dl"s, lHe 26 Ot ~~~ 
'emo\ o de 1963 

Prorrog'.Hl!l : 
J - por mi:l.l.~ 120 diJs eU1 vl!·tu ~e 
'I""!a an r0va ção 1]0 l{.('Q'Jerl!l,~I,'(1 I,'(~ 

·}!€rc.. fj,'){j·6:: do SenhiH SPT,J"!!l I.;':,') 
'-H!rlP'!""1o nl" :;es~à(j de 18 ao !-e ";n· 
)fU dt' HI53 21 horasl 

I - 00' :1WJ$ um fino Nr. v,rt.'lUl ria. 
Ipr(l'\.'ilrâo do Rt'q'ler:mcDlo nÚ:l,l' t) 

1 In <l:L do Sen/lOr ~~!'nJJrjN t ... f"é 
;..;reto na sessão de 12 de d.C7,1"~1!!;:o 
ie J 963 

Membrus _ p'D.nloo.
Jeffersun de AgllHH - PSI) 

. v.:te Nf'T-() 'f!:-es,dCllHe\ _ ~IFD 

N€' ~~jn M,wu:au - PTB 
Jo:iu .1\griptno lHlatur \ _ OD~ 
Jo.!iuphat 'MarInho - sem U'g!:'oda 

Para anurar. fatos aponta .. 
dos da tribuna do Senado 
e outrOs. relacionados com 

ITRANsn':I!l<;NCIA l"A.HJ\ A (-U!, 

SEU\'A 00 MIL,., AI: tM Al'J"A 
QUE SE CANVlDATAIt A IJA.I<GO 
ELETl\'OJ, irregularidade! gra\)cs e 
DeSlg"nnda em ';! 10 63 corrupção no Depa!"tamcn. 
Prorrogada ate 1~)2 6~ Dela R.· I ,to de Correios e Teléo, ratos 

querimento número 1 156·63. aprovs· I? 
do em 10 12 63 Orl!ldn p~la. Resolução número 82 

de 1963, a5Smttdj1 pelo senhQI Jet-
Membros - partIdas ferson de Agutar e mal.! 3:i Senhores 

Jefferson de Aguiar _ PSr senadore~ 'opresE'n'aàa na sessüQ de 
.Ruy Carneiro _ PSD 3Q de' outubro de 19631. 
WilSon Oonçalv~ _ PSD Prazo - até o fim da se&.sãc legis-
JOSé Fatieis·no _ PSD atIva de 1963 
Wa.1fredQ Ourgel _ PSD Prorrogação por BC d!a.o; (até 1& de 
Argem1rQ de Flguetrl'!do - P'l'S março de 1964\ em virtude do Re .. 
Bezerra Ne'o _ pore \lUerilll~ntc númelo 1 163' 63 10 Se· 
SUvestre Perlcles _ P'I B nhor Sen!1dor WHson Oonca:vcs 
Edmundo Lev\ _ p'ru ap:-ova,do na Sl'!ssrJ,Q ne 10 de' drzem- ...... 
EurIco Rezendp _ UDN ore de 1963 121 30). .... 
Mllt.on Campos _ UUN DesIgnação em 6 de dezembrc. de 
AloyS!o de carvalho _ PL 19tí~. ' 
Afonso arinos - UON Membros (111 _ pa.rtidos 
Josaphat Marinho - Sem Legenda. Jelferson de AguIar _ PSt 
JllUo Le!t.c - PR Lei te Neto _ PSD 

AIj'lItt. Fontana - PSD 
WUSOD Gonçalves _ presidente _ 

Z-2 Projeto de Emenda ,1 PSD 

C .. - o 8 63 Artur Vir.mo - P'l'B 
onstltwçao n· I Bez~rra Neto 8 11 63 _ Vice· Pre. 

-tAUTONO!UIA DOS MUNIVIPIOSI, i:deflte - PTB 
Me;lo Braga _ P'I'B 

estgnada em 22 10 63 Joãc Agripino _ UDN 
prorrogada até 15 12 64 nelo Re· Damel Krieger _ UDN 

querjment-o nQmero 1. 161 ~tiJ, apl uva· E;'rJrl('o Rezende 123 4 63) -_ UDN 
do em 10 l2 63. Auréllo Vianna _ PSB 

Membro! - PartldOlS Secretórlo; AuxWar ~rl<;lat1vo. 
Je!ferson de AguJ!!I - PSD PL-9. J. Ney P.ssos D.nt .... 
RUy carneiro - :l'SD Lobão da SUveira _ PSD 
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'~TA DA 63' SESSÃO EM 4' Dt, Exoelênoia não havermos faltado à 
1'\. 'r confiança. decon'ente daquele pronun~ 

JUNHO DE 1964 clamento 

Art. 911 Esta lei entrará em vigor 
na data de Sllil publicação, l'evog-ad.a8 
,as disposições em contrá.rio, 

menw de tôdas as prestações fixadas 
no plano, receberá, imediatamente, o 
imóvel obje:to da compra,- concorren .. 
do, em qualquer caso, aos sorteios 
durante todo o per!cdo de tempo 
conespondente às prestações. 

a _ •• Valemo"-nos da oportunidade para 
2, Sessao LegIslativa, da reiterar fi Voosa Excelência e ao Se-

2~ Legislatura nado Federal ~ testemunho da nossa 
. alta consideraçao. - Nelson Omegna, Parecer n' 276, de 1964 

Redação jinal do pj"ojej~o de Lei 
u,t;l 82, de 1983, 

Art. 12. O prazo máximo para a. 
entrega do prêmio será de 30 (trinta, 
diaB, contados da. data do sorteio. 

Extraordinária Presidente em exercicio - Mário Mar-
tins, Conselheiro ~ Salurmno Braga, 

P*ESID~NCIA DOS SRS. nlOURA Conselhelro. 
ANDltADE E CATTETE PINHEIRO Relator: SI', Walf!'edo Gurgel Ar!:. 13. A- fiscaliz-ação das operJl.-o 

ções pl'evistO,s nesta lei será exercida 
por funcionário.s lotados na Diretoria. 
das Rendas Internas, e se orientará. 
pelas instl'uÇÕes para. êsse fim bai
xadas pelo seu Diretor. 

~ 21 hora.s e 30 minutos acham-se 
!pl'esentes os Srs. Senadores; 

Pareceres 
Parecer n~ 275, de 1964 

A Comis'são apresenta a redação 
final do Projeto de Lei n\l 82, de 1963, 
que díspõe sObre a venda de imóveis 
a prestações, mediante sorteio, e dá 
outras providênci.as. 

, 
GoIdw~~er &luto.." 
Vlvaldo Lima 
l!:dnlWldo Levi 
Desiré GOOl'a.ny 
Zachal'ias de As.sumpçáo 
Moura Palha. 
EugêUQ Barros 
S~bastião Archer 
Jç,aquim Parente 
J Qsé Cândido 
Si,gefredo .. .lcheoo 
Mênezes Pimentel 
W~lson Gonçalves. 
D\X HUit Rosado 
W~1fredo Gurgel 
SIllviano Leite 
Ar@'emirO de Figueiredo 
Joao Agr~pinD 
Barros Carva1.ho 
Júl]o LeLte 
Leite Neto 
JOS<Iphat M.rlnho 
Jefferson d'e Agtúar 
Eurico, Rezende 
Raul Giuberti 
AutéUo Virulna 
Gilberto ManIlha 
Benedicto VaUaddre.s 
No~uelra da Ga.ona 
adre Ciilaza.ns 
MOlha Andradre 
Pedro LUdovico 
Fiii~to Mü1:er 
13ez~rl'a Neto 
Adoípho Pron-co 
Innlm Bornhausen 
Antônio carlos 
Dan;eJ Kne"'er 
Mero. de sá 00_ (39). 

O SR. PRI':SIDENTE: 

(MOi!ra Andraà·n _ A lista de r>r~~ 
f;ença. !1cusa o compareciment,o dê 
Srs. S'enadore.s. Havendô número le. 
gal, d~daro l·bel'ta a. Sessão. 

Vai ser lid·J. a a.ta .. 

Ó Sr. 2" secretário procede á 
lel~ura da ata da sessão anterlOT 
qu~ ri aprovada sem, debates, 

d Sr. 1? secretário lê O :Je~ 
OUl'fl.1 e 

EXI'EDIENTE 

O[íci~ ER-N'J 71, de 3' do m~s em 
curso da sr. PresIdente ero eXfrl!. > 
cio do C011321ho Administrativo de 
De[e.sa. IEwnômiça., nos ,segumt,es Cêr# 
mos: 

'A'rn:.3S àa R~pública 

P~esidênc:.a da Repúbilce 

C01:,Selno Administrat.i\:o de Doc..:.1 .• 
Econômica 

O:ic~o BR-N\I 77H64 

B:~~<íl1a, 3 de Junho de 196-1. 

Eenhd' P:'esldente , 
T~mo"" a bonroól de ct1ll1unicar ~ J ,1';~ 

sa E»ce\ê:1cla que, em re'wiãO, hOje 
Tea'.zad~, d~id.lmÜ's renunClar co~e!:ii
v:1'11ente, aos 1l1':mdatos je M~mbl'os 
(lo Oom-elho \dmlnistl'atlVo de Defe
sa. Ecoê1()m'ca. 

Ao fazi;?r esta comun:cação, ro;'~"'1).'; 
e. \[05."-3 ,Excelência. transmita ao ~e_ 
nado Pe~f'ral d.S exprel"sõe.s ",e n().';.S-:)$ 
'O.!!mdê'cimentos pelo honroso 'Voto que 
merpcemo" óJ. f'f!,'ré~i<t ceM, nos têr
mcs na '&2i n? 4.137. 1e 10 de <;e~ 
temb:'o de 1~62. assezur~-~':lo t~ V')~,a 

, 

Redação final do Projeto de Lei 
do Senado n9 46, de lD6l, 

Rel.ator: Sr, Walfredo GurgeI. 

A Comissão apre,,<>ent>:t a redação fi
nal do Projeto de Lei do Senado nO 
46, de 1961, que regula ao revenda de 
material pecuário. 

Sala das SeSSÕES, em 2 de j Jnho d€ 
1964,_- Vix I-Iuit Rosado, Pn',sidente, 
_ Waljredo Gurgel, Relator. - An
tônio Carlos, 

ANEXO AO PARECER N' 276. 
DE 1964 

Art. 14. As emprêsas permissioná
rias manterão livro destmado ao re .. 
gi.stl'O das inscrições, aberto, rubri
cado em tôda.s as fôllias e encerrado 
pelO fiscal. 

§ 19 O regislYo consignará: 
a 1. nome da emprêsa, número do 

&."lla das SeSf5Ões, 2 de junho d~ O congl'e&"o Naciond decreta: processo e data do sorteio; 
1964., - DÍ.l; Huit Rosado. &reSident-e, Al't. la A venda de bens imóveis a b) número ou designação da série 
-: Waljredo GurgeI, Rehlor - An-j pr€~tações, com distribUlção de pl'ê- do sistema. de vendas; 
tomo Carlos. mios mediante sorteio, sómente será C) nome e domicílio do presta .. 

ANEXO AO PARECEH. N'! 275, permitld~ de acôrdo com os prec~itos m~;a;nÚn1ero de ordem da inscrição 
DE 1964 desta leI, de cada prestamista na sprié; 

Art, 29 As emprêsafi que pl'eteuàe- c) número e valor das preE:caçÕe5: 
rEm operat' no ramo de ativi,~ade ft f) data da inscríção: lo. 

Art, 1~ Na C\:mü.'lSão de Revenoo que se refere o art. 19 deverão l'e- g} ... determinação e valor do objeto 

o Congresso Nadona.l decreta: 

de Material Pecuário OS reprodutores. querer autorizaçeo ao Min![itro dlJ. do sorteio; 
machos e fêmeas de bovinas, ovinos e Fazenda, por intermédio da Dtretona h) amorti7.ação das prestações; 
suinos, serão cedidos. aOs cría~Ol'e5, das Rendas Internas-, Juntando; 1) observações. ' 
med:ante a reposIção por amn:HHS ae •. a) prova de possuírem capital mÍ- § 20 Os mesmos dadOS constantt'3, 
mesma espécie, a P!'azo de ! (quatro), nimo de Cr$ 50.000.000,00 {C'lnqüent;:1 d~ registro a que s.e refere .êste .a:~' 
3 (três) e 2 (dois) anos, l'bspectiva- mlll1õe.o; de cruzeiros) integralmente tigo figurarão na fIcha de mscnçao' 
menlie. teaIi-z>~do.f:; do prestamista. 

Art. 2" O Poder Executh'() regu- . b) quitação COn\ a Fazenda Na- ~. 39 Ao prestam:sla será f(}rnecid~' 
I h, • '" t L"J' aentro do I clonal; ameu ...... ra a pl,e~en -e , - , ' C) provl de idoneidade financeira. título de inscrição qUe mencionarão 
?r.1\z.-o _de 30 ttrmtg~) dw_s ~ja ~u~tu~ I d) descriçã:o minuciosa do plano, no anverso, o nome da emprês:a per
~hca9ao, toma.da~ em cons.c,eruça os proces~ do sort,eio, modêlo aos tftu.. missionária número da carta paten. 
... egumt~ p:)lJtc5. tes, cupoe5 e demalS documentos a se.. te série, v~lor da mensa.lidade, valor 

19) Os animais de l'epo.sição deve-I rem emitidos para a re:·::.liz.aç.âo dM d~ objeto da. compra, localização do 
rfu> ser da mesma csp{>cle E' amu de I vendas. imóvel, nome do prestamista. assina
sangue dos cedIdos em te\'c:mda, 1 Art. 3" Os proc.essoo serão detpa~ tUl'a do l'e.<,ponsável legal pela orga~ 

2/.1) Os tít,uJos de posse defimtIva I chad,os pel!? M.I~."tZlO da pa,J~.nd~, ,nização e o visto do fiscal. 
dos nnima:s re'lendidos ~Ó serão ex~ ~ep-c~ dâ l~tlUl~Os~ pel~ Dll,etor:2 I Art. 15. AS contravenções desta ~ei 
pedíd-"'~ dêpois de tot .. 1.1meme efetua~ as à,ef:! ru; ,ntet~ba"" que. °bP11"dUl'! --:.era'O apuradas en', proceooo admlnlS~ "'" . ~ . . neces.<: t13men e, so re a VIU 1 1 .J.ul _ ...".,-
da a reposlçao em espeCle. . ~ . dos planos de .sorteio trativo fiscal, que obedecerá às nor .. 

3<:» Durnnte o prazo de vlgenCla • ' mas dos artigcs 287 e 332, do Regu .. 
do contrato, o benefIciado e;;,;tat'á obrl- Art. 4° A 9.uto~lza-Ção para funcio- lamento do Impôsto de Consumo, 
gadO ~ ma,nter Dssegurados contra nar, com aplisaçao dos planos ~rpl"o_ aprovado pelO Decreto na 45.422, de 
acidente roubo e morte os a.nimais l'tidos, cvnstara de carta plte-nte, qut' 12 de fevereiro de 1959. ' 
recebido~ , será. l'egistr.~da na repartição jl1cum~ 

. b!da do registro de comérdo da 10_ 
49) O número de anima.ll> a serem cnlidade em que tivez sede ~l. em

cectído.s obedecerá à I'eal capacidade prêm permissionária, 
dO benefic:ário, de ma.ntê-IOS em con~ Parãgrafo úníco. l\lodiflc3.da, por 
dlÇÕ2S técnica.s e hIgiênicas sa-tisfató- qualquer forma, a frnpl'êsa à Qllal te;;' 
:'iM. nha sido outorg,'da cat'ta pat'2nte, 

59) O beneficiário ficará sujeito à 
W:reli.zação e onent.ação t-{>rnicas ~ 
,epal'tiçõ€s e.=;pec:'.1.I:zadHs do Mltlis
t.érío da Agricultu.ra. 

61}) Os favores da presente Lei SÓ 
ncderão ser concedido.'; ao mesmo 
criador, por ma.u; de uma ,'ez, quan
:lo provado o cabal cumprimento do 
çantratn anterior. 

79) Os 'mimais devolvidos no MI ... 
nlstér10 Ci.a Agncult.uJ'Ifl, em qualidade 
de reposiçã-O, não podreão ter id'ade 
SUjlerl<l1' à. dos animais cedidos, nem 
mfel'lor a 18 (dezoito) mrllCS em 're 
t!'a-tando de bovinos, 12 (doze) meses 
"ie {Jvinüs {! 3 (trê::,) meses se .suínos 

8(1) Para cálCUlo do número de ca
:·beças a. serem cedidas, t.c>mar-~e-á em 
( conta: 

a) A existência de instalações, t<lls 
como: abrigos e, bebedouros, &ala de 
O!'d'el1ha, bretes e cUl'raes; 

a) pustagens, nat,urais Ou artifl. 
c:ais na média de 1/2 hectare por ca# 
beÇI;L de bovino e ovino; 

c) Existência de pocilgas hig'iê-ni ... 
caoS, "om capacidade adequada para 
os a·u.mais requeridos; 

d) Ce.pineiras na proporção de 1 
(um) hectare por bovino ou ovin.o; 

e) Silos cOm capacidüde propor~ 
c10nal ao numero de an!.m:1i" l'erme
t"idc3 

ctevel'á requerer a tt'ansferência da 
carta. e satisfazer os requisitos a qUf 
se rffere o !lrt1go 29. 

Art. 50 O plano e o 'prOOf's!1o de EOr'
teia serão uubLicados no D'úl'io OJi~ 
dal da União 

Art. po E' vedada, em Qu,~lquer hi
pótese, a ce~'5,ão, peta emorêsa per
missionária do.'i seus dil'eltoo de ex
olora,ção do pIa;,,') ou planos cons
tantes da <:~l"a patente. 

Art: 71} Para fi distríbutyão de pl'ê
mias /'S emp'!"ê~a.s permissionárias 
sel'vil'-!;e_ão, obl"t'!?túriamente, do re_ 
~u1t-8do dos sorteios da LOteria Fe
deral. 

Art, SC)c A perm:ssionária deverã 
comoroval', 'até 8 (oito) dias antes 
da data no sorteio. a propriedade dos 
bens sorteáveis. 

Pal'ágl'afo único. Caducará o direi
to do - pre.c:tnmhstn, em bf'nêficio da 
lJermi.'lsionàtia. ::e verifIcada a, falta 
de plHHlm0nto de 3 (trê.'i) prestaçõe,,« 
comecutivns. 

Art. 91') Sem prejui:m dos prest.a. 
mistas já inscrttes, poderá a penl1is 
sionál'ia. requerer a apnva,;ão de no~ 
vos planos. 

Art. 10. A en1is,~:1o seriada de ti. 
tl1!os rle inscriGão não ooderá exceder 
de 100.000 (cem mil} combinações 
obrigatOl'lamt"llte numeradas. 

ArL 11. O prestamista que comple 
tar, ant.es do vencimento, o paga~ 

Art. 16, Sem pl'ejuizo das sanções 
penais que, em cada caso, coube;rem, 
serão aplicáveis mais as segumtes 
penas: 

a} multa de valor igual a 10 (dez) 
vêzes o maior salário minhno ,igen ... 
te no PaíS, elevada ao dôoio no ca.
so de reincidência, aos que distribui .. 
rem prêmios, median~e sOl'teio. seUl. 
a necessária aQ'torizaçao; 

b} multa. de valor igual a 20 (vin .. 
te) vêzes o n1aior salário mínimo vi. 
gente no País, além do cancelamen~ 
to da carta pat-ente, no permissioná
rio que, de qualquer forma, embar
raçatr o trabalho da fiscalização ou 
realizar operações à revelia de .fis_ 
cal. 

C) multa de valor igual a 50 (cin. 
quenta) vêzes o maIor salário mini. 
mo vigente no país, nlém do cam:e. 
lamento da carta patenle, ao pennis.. 
sionãrio que deixar de fe.zer a entre
ga da. coiba vendida, ou do prêmio 
sorteado, ~cabendo ao prestamista, na 
primeira hipótese, o direito de ad
judicação compulsória conferido pe_ 
la Lei, n? 649, de 11 de março de 1949. 

Art. 17. E' vedada a realização de 
vendas, medio.ntc oorteio de merca· 
dorias e ben.<; m6veis em geral, bem 
como a distribuição lIe prêmios pu_ 
ra fins publicitários, seja qual .fõr 
a modalidade adotada para a sua dis_ 
tribuição. 

Parágrafo único, As emprê.'ms 
atualmente autorizadas a operar na 
mod~1idade de comércio a ftue se re_ 
fere- este artigo e detentorf'S de 
cp.rta patente só poderão funcionar 
até a Uauldacão dos planos em nn-

I , 
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, damentb, ficando \'edada :l iI1Scrição 
de novOs pr~tamistas a partir da pu .. 

, blieaçãq desta lei. t Art. 18. Pica revogado O Decret.o. 
\ lei n'? 7,.930, de 3 4e setembro de 1945 
e dema.is disposIções em cont.rárjo. 

Art. 19. Esta lei entrará em vigor 
na dat~ de sua publicação. 

Parecer nQ 277, de 1964 
Redação final do Projeto de Let 

,) do Senado n9 110, de 1963. 

Relator: Sr. Walfredo Gurgcl. 

A Comissão apresenta ·a redação 
final do Pl'ojeto de Lei do Senado 
n9 110; de 1963, que estende a jurisdi~ 
ção das Juntas de Conciliação e 
Julga~ento de Campos e Nova Fri .. 

, burgo., 

Sal", das Sessões, em 2 de junho 'de 
J954. - Dtx-lIu~t Rosado, PI·esiden .. 
te - Walfredo Gurgel, Relator
Antônio Carlos. 

ANEXO AO PARECER 1\9 277, 
DE 1964 

O Çongresw Nacional decreta: 
Art~ 19 Fioo. estendida, na fOrma 

desta Lej, a jurisdjção das seguintes 
Juntas de Con::iliação e Julgamento, 
do Estado do Rio de Janeiro; 

a) De Campos aos municipios de 
Bom :.lesus de Itabapoana, rtapen.ma, 
São Fidélis. MacEté, Conceição de 
l"Iacabu e São João da Barra. 

b) De Nova Friburgo aoS mllnici .. 
pios Àe Cordeiro e cantagalo. 

Artl. 29 Esta Lei entrará em vigor 
na dnta de sua publioo.ção, revogadas 
as dil3posições em contrário. 

Parecer nq 278, de 19ô4 
Redacão final do projeto de Lei 

do Senádo n9 169, de 1963. 

A Comi~ão apresenta a' 'redação 
1inal do Projeto de Lei do Senado 
nl' 1~9, à,e 1963 que concede post 
mOI tem a.. John F. Kenncdy. Pl'e" 
f;idente cos- Estados Unid{)s da ·Amerj .. 
00.., o tí ','o de Cidadão Brasileiro. 

Sala Q.; Se-ssões, em 2 de junho 
de 1964. -' Dix-HuU Rosado, pl'e ... 
sidente - WaIfredo GUl'gel, Relator. 
An-tdnio CarlOs. 

ANEXO AO PARECER N9 278, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É concedido post mor/"em, 
o titulo d~ Cidadão Brasileiro, a John 
Fitzgerald Kennedy, Presidente dos 
Estados Uniàos da América. 

Art. 29' Esta. Lei ent1'arà em vigor 
na data de sua pubIícação, revogadas 
as d:sposições em contrário. 

escola. ou faculdade oficial ou reco· 
1l1hecida, 6pós o regist.ro tiQ diploma 
ll1a. DIretoria do Ensino SuperiO,I.', no 
lSarv1çO Nacional de F4scaliz~ão da. 
OdPntolOgíra. e na repartição, ,srutitã· 
ll'1a. estadual competente 

Pa.rágrafo único. Quando se tra· 
te.r dIe diploma e1q>ed:ào por escola 
ou faculda.de integrante de Unive:t"si· 
da.d'e FedeT9.I, o registro feita na. Rei
OOr1a. desta, de a:::ôl'do com o Decreto 
n'? 48.938, de 14 de setembrQ de 1960, 
um a m~ma val:dade dos regisb:os 
na D1retoria do Ensino Supett'ior. 

Art. 39 poderão exercer a Odan· 
tologia., no tea.'l'Hôri'o nac~o:1al, OS ho
Ibilitados por esc-olas es:rangeiras, a.pós 
revalidação e l'egi:::tro do diploma. 

Art. 4q lt assegurado o direito a.o 
exercício da. Odo...'1tolog:\l, com 65 res· 
trições legais, ao diplomado nas con_ 
dições menciw.a-cL.'t& no Decreto-lei n'1 

7.718, de 9 de julho de 1945, 'lue re
gularmente .se tenha hab:Utudo para 
o exercício profissional, somente nos 
limites territoriais do Estado onde 
fW1Clo.nou a e.sco:a Ou facuJdo.de qm~ 
o diplomou, " 

Art. 5Çl A& cal'te:rus so::::ais, forne· 
cidas pelos ,slndica tas de Odontologia, 
depois de vis'adas pelO Sel'v:ÇQ Na
cional de Fisca1izaçã~ da Odon tologia 
e pela repartição ,sanitário. e.:;ta(j,ual 
competente, c-onstituem provo.. de 1'e
gist:ro d.e dipLoma de cirurgião den
t:sta. 

i Art. 1)\1 l!! nula qualquer autoriza
ção adminlstrat!va a quem não fõr 

II legalmente ha'bHhado, para o exe=cí· 
cio Út Odont.ologio. 

I Art. 79 compUe ao cir:.tl'giã{)-den· 
tis ta; 

I 
I - Pratic.1r tCd-os os alos n€ce-Il~ 

sÚrio.5 e pel'tinent~.s à Odontologia, 
inclusive a cirurgia e prótese bucoI máxilQfacio.i.s; 

II - PreoS'crever f' apliclu" eSpecia
~ lidaues farmacêu~!c.as de u.so interno 

I
' e extErno, indicadas Em OdontOlogia. 

III - Atestar, nCl se to:' de sua ati
vidade proris.üonal, estad"s· mórbidOS 
e cutros' 

i IV -' Proceder à perícia odcnto
legal em f Mo civil, criJmnal, traba
lhistü e em sede admm:strativa; 

V - Aplicar a anestesia lOcal e 
tr-oncu.lar; 

VI - Empregar a analgesia e a 
hípI1o~'e, qusndo cOnstlt,uirem melO 
-eficaz de trat.amento; 

VII _ Manter. anexo ao consultó
rio, l.:lbOratório de próte."ie, allarelha
gem e instalação ad·=quaQo.s para pes_ 
quisas e análises clínica.:, relac:ona
dfls com as casos esp~cíficos de sua 
€r.-pecialidade. bem CCl!lO ap>Jllalhcs 
de Raios X, para d1Jgnóstico e apa
relhagem de fisioterapia. 

Art 89 ]l"; vedado ao cirurgião-den· 
tista expor, em público, trabaJhOS 
cdúntológicos e ~ar de ertificios de 
propaganda para capteção de clien
leIa, bem como anunciar: 

a) cura de determinadas doenças, 
para (lS quais não haja tratamento 

Redacão final do Projeto de Le! 8eglUro~ 
do Sénado nQ 19, de 1960. b) exercício cfe mais de duas es-

Parecer n' 279, de 1964 

ae:·ator: Sr.· Walfredo ourgc1. 
.A. Ccmissão apresenta a l1'€'daçã<) ti

I ~ do Projeto de Lei do Sena,do nO 
19. ,cte 1960, que rê2,ula o exercícío da 
Oàóntologia. 

SCh das Sessõ~s, 2 de jun.ll.o de 
1961. ~ lYx Hu!t Rosado, Pres~dente 
'Wa(fredo G1l?'gcl, Relator _ Antônio 
Canos. 

ANEXO AO PARECER N9 279, 
DE 19ô4 

pecialidades; . 
c) consultas medtante correspon

dência, rádio. televisã'Ü ou meios anã
logos; 

d) prestação de serviços gratuitos 
eru consultórios particulares; 

e) beneficies recebidos de clientes; 
I) preçoo de Sel'l'jços, mOdalidades 

de pagamento e outro: oS formas de 00-
mercialização da cHnica (lU de c.ont-
petição desleal; > 

D) expôr, em pubüco, trabalhoo 
odontológicos e UEar ete artifícios de 
propaganda para cap~açfto de clien
tel.:". 

. Art. 19 Esta lei regula () exercicio parágrafo único, A infra<;ão lêste 
artigo será. punida COm a multa de 

. dn Odontologia no território nacional. cinco mil cruzeiros, elevada. 3IQ d,6brO, 
Do Dentista Diplomado ao triplo e ao quádruplo, no caso de 

reincidêncl,,a. 
l\rt.. 29 O exercíelQ da. O-dontologHt, Art. 91) PrescreVe em um ano, a 

Illo teITltórlo n!lc!onru, só é permlUdo ação do cirurgião-dentista, plr~ 00-
',,,,, O:"INlldi.o-den<lf;IAL ooWitadlo p<>r bronça ~ seus honorários prefi.05jO-

nais, oontado o prazo do último 3er~ 
viço pre.stado. 

DOS perito$ odontOlógiCOS oficiais 

Art. lQ. Consideram·se perHos~ 
odontológicos oficiais: 

I - Os odont'Ü-legistas nomeados 
ne. forma da lei; 

II - Os pl'ofe.ssÓl'ES c.atedráticos, 
adjuntos e docentes·liV1·es de Odonto. 
logÍtl. Legal, da!9 Escolas ou Faculda. 
des d>e Odontologja, oficiais ou re~ 
conhecidas. 

1)os Dentistas prâticos licenciados 

l\rt. 11. Aos ctentístas-prátic<x:', li· 
cenciadoJS de acôrdo C'om os DecretOS 
nO 2Q. 362, de 28 de de'zembl'O de 1931; 
21.073, de 22 de fevereiro de 1932; 
22.501, de 27 de fevereiro de 1933 
e 23.54.0, de 4 de dezembro de 1933, 
é ved~do: 

a) pr,aticar quai,squer interverlf;Ões 
sangrentes. rnlvo aS meras exOdon
th1s na região gen~ivo·dE'ntària; 

b) prescrever e aplicar outra es
pécie de anestesia. que nã,o seja a 
local; 

C) ocupar, como pl'Ofiss.ionais, C1r. 
os público.s, ou outros. em institu!çó'es 
assistenciais. como asso.ctações, pre· 
ventóríos, asilos ou casas de s,Júde 
e, igualmente, em cQ.légiO.!i-, íabricas e 
sindicatooS. 

'parágrafo único A infração dêste 
8-rtigo será punida com detençã,> de 
6 (sei,s) mests a 2 (dOiS) anos, e mul_ 
ta. de 5 (c~nco)· mil cruzeiros. 

Art. 12. Os dentistas.práticos são 
obrigados a menciona.r, em Seus im· 
pl'~Os .cnúnciQs ou placas, a qua
lidade de dentistas p:'áticos-licencia· 
dos, 

Parágrafo único. A infração dêste 
artigo st'rá punida COm multa. de 5 
(cinco) mil cl'u~eiros, elevada ao dow 
bro, ao t.rjplo e ao quádruplo, no 
caso d-e reincidência. 

Art. 13. Relativamente às fcrmts 
de propaganda, apJicn-se ao dellt·'lsm· 
prático licenciado, no que COuber, o 
disposto no artigo 89 desta let 

DispOSições" gerais 

Art. 14. O Poder Executivo ba!~ 
xarã decreto, dentro de noventa dias, 
regtllament.~ndo a pl'e.sentt' Jei. 

Art, 15. E~ta lei entl'a.rá em \'iO'Ür 
na a.dca de sua pUblicação, revoga
do o Decreto-lei n Q 7.718, de 9 de 
julhO d,e 194'5. a Lei n\1 1.314, de 17 
doe janeiro de 1951, e demais dLspo~ 
sições em contrário. 

Comparecem ~s C\S S1's. S(';Ul~ 
does: 

Crtttete pinheiro 
DlnaJ't·e Manz 
Pessoa de "Queil'02, 
AloysiO de Carvalho 
Aarão Steinbruch 
Vasconcellos Tõ::res 
Lino de Mattos 
Nelson Maculan 
MelIo Braga 
Attilio Fontana - lO. 

O Sn. PRESIDENTE ~ 

(MOura Andrade) - O Sr. 19 ge~ 
cretário irá proceder à. leitura de re· 
CJ,uerimento de urgência. 

E' lido o seguinte 

Requerimento n9 145, de 1964 
Requeremos urgênc:a, nos tênuos 

do art. 326, n Q 5~B. do Regi'tle}.to 
Interno, J.,l'l.ra o Projeto fie Lei da 
Câmara. nQ 56, de 1964, que estabele· 
ce normas pr.ocessuais relativas a 
mandado de segurança. 

Sala das Sessões, em 4 de junno 
de 1964. - Daniel lírieger, Líder da 
UDN; Wilson Gonçalves, Líder rio 
PSD;, em exercício - Bezerra Neto, 
Lider do PTB. 

menta será votado ao fim da OrC!.el1l. 
do Dia. 

Não há. .oradores inscritos. (,pau .. 
sal 

P"aS6a-se à 

ORDE~I DO DIA 

Discussão, e rnturno único, cio 
Projeto de Decreto Leg?sLat, ;:"0 
n? 43, de 1963, originá1'io ria C(',~ 
11Lara dos Deputadas mil 60-A-·'-;3. 
na Casa de origem), que :~prül;:l. 
os texiOs do Tratado de Ext.:--tL~ 
diÇão, firmado pelo Brasil e ús 
Estados Unidos da América, U' ~ 
1UlIado no Río de Janeiro, ;( 11 
de janeiro de 1961, e do 1'r0[0-
colo Adicional, assinado 0, 18 de 
junho de 1962, tendo parecer;>:; 
javoráveis sob ns, 251 e 252, de 
1964, das comissôess .,..... de Con,l
.titu.;cdo e Justiça e de RellU;ó.]$ 
Exteriores', 

Em discussão Q projeto. (Pn;.('. 
Nenhum dos S1'S. Senado:es deSEi1!1M 
do mar da palavra, encerro a 1\.l:.M 

cussão. 
Em votação. 
OS 51'S. Senadores que f\proV.H,l o 

projeto queiram permanecer ::ent? 
5105. (Pausa). 

Está aprovada. 
E' o seguinte o projeto o:),pni flM 

do. que vai à. Comissão je .t{f:. 

dação, 
P!R.OJETO-DE-[)ECRETO-LEGI~Il..A. 

TIVO N9 48, DE 1963 

(NQ 60-A, DE WS3. NA CAMJ.HAi· 

Aprova Os textos do Trctr'dJJ 
de Extl'acUcão firmado pelo Cl Q. 

sil e os Estados Unidos ela A"m.:· 
rica ass.'nado 1tO Rio de Janei;·o, 
a 13 de janeiro de 1961, c do h l)

tocara Adicional, assmado t! 18 
I!e jant;vo de 1962. 

O CongresSO Nac:onal deCl'é~a· 

Art. lQ São aprovadOS os. tr;xt~s 
do Tratado de Extradição. !ll'J!H.::'O 
pelo Brasil e Çls E.stados umdo~ da 
América, a 13 de Janeiro de. 19.!1. ~ 
d-o Protocolo Adici('llal, a~sll1'wo a 
18 de junhO de 1952 no Rlo ée Jü· 
neio. 

11:ste Dec 'cto Legislativo e.ntr,~I'f\ 
em viO'or na data de sua publlc'.lI:".o. 
revogadas na d:eposiçõe.s em ~()!l~l',t 
rio. 

Dt,cussáo., em turno itnico, da 
Projeto de Lei da Câ;l:ara nQ 1. 
de 1964 (nÇ> 2. 8:34-B-61. na Casa' 
de origem), que dá nova redaçâo 
final ao àrt. 25, da Lei nO) 3. 807 ~ 
de 26 de agôsto de 196{) (Let Or-, 
gân:ca da Ptev~dêl1cia Eoc!al,'1 I

tendo lJal'ecel'es OlS. 246, de 186:<) 
das Comíssões: de Legislação So
cial, javorâvel, nos tê1'Jnos da 
emenda. ,~71bstttutiva que ole! eee 
<com voto em separado do ::)c-, 
nadar Walfredo Gurgel) ; de Cons
tituiçãO e Justiça, pela c:1lslitu
cionalidace do projeto e da em.en ... 
da substitutiva. 

Em di.::cus~ão o p1'3jeto cem a em~l1 .. 
da. (Pausa). 

Nenhum dos Sre. Sfna.dcr~s de:,~'" 
jand'o u~o,r da pala Vl'a, encerro a. 
dirctI.'i,sáo. 

Há sôbre a meIa. requt'rimento d"q 
preferência para a votação do Pr-; ... 
;fEto. que vai Sei.' liOO. pelo Sr. 1 ~ $J-I 
cretál'io. 

E lido O scgu~ntt 

Requerimento n' 14ô, de l!J(H 
O SR. PRESIDENTE: 

(MoUro. Andrade) - NOS 
do Rq!lIlento IIlterno, o!s.se 

Nos têl'mas dos arts. 2 [2, leó·,J. P', 
e 309, n9 I. do Regimento Int~lT{}. 

têrtnl)S !requeiro pr>eferêncln para ° Pr'Üjct 'i 
reoUe.rf_ de LeI da Câmara n ll 1, de 1964. " 
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fim de scr vct!ldo ~nt~ da l'wpect:'-I ca da pre"" idêncla Seclal, passa- a 1'1-
ve . .. ,l::'~::!. go:-ar com a seguinte redação: 

::l Q, ,-; $:';-',3:.,;, 4: d~ jU;'1ho de 'lArt. 25 Durante os p; c' .. 
- , :,'/Cl'.'OIl de A(Ju:a.r. ! rQ.s 15 (qúinze) ctars de a~~t~ 3D 

o .. ~. :or:"f'.:;iDI,;.'n'E: mento do trabalho, por motivo tle 
tiO::!lÇa,; incumàe à emp!êsa pa
g~r ao .segurado o l'espect11o Ea
lttrio, no seu valor lllttgrnl". 

(l.Jo~:T(', A1JdJ'c~c) - Em vo~a.ção o 
I IJ'~ ':':-:"vE:O D;J 2t:t.::rb. j'J n<>f)l'C Se
l 1:_ :';1' J f';p!-c!l da A:;u1<.'\r 

OS:!. Jf·;Y;/f:.HSü:s DE AG'Ult\R I E:. f':(':;,'~n:~, p:;\~ a p:'I1~"ra p..l
Irt.' ~ .1t.: , ... dTlhur a. vc~.aç'::o. 

I Ú !';I!, {'~-n->:<DIG';'!'E: , 
~ '1".-:n a I::; 1? nu, par~ ,rnc'tminhar Ct 
If:;.:'~'":.o, o 1ioJ.e E-en9.,dc-r J~ffer~'J,n 
c!? f1.~mar. 

(Pa.;a encaminhar a votação, Não 
':}Ú, l' ).,'1 ~ 'o 1J~!.1 ora.dor) - Sr. Pte
~ 1.-<<;:]:('. !:'J:s, Sert.'l.oorcs, o projeto em 
Ih .", é oc .undQ da C:l!l1ara dro Depu
!b:-.:.C.3, e altcl'a a redação do Art.. 25 
tl..:', LEi orgânica àa Previdência $0-
c~~l 

I. 'i'e1//;, pa~'ec3r f,worãvcl na. C-om:s
*,-.0 d~ Cunsi:itu;ç.lO e Jwtiça. mas, IlQ 
Ço,m.::sá;) (L~ Leg.t.<;.~B. -;:10, .social. rec~

~ieu sU!J2tHut:ivo. C'-Jnt.ra o v(l!'~ do no
Ib~'~ SN~'1dol' \Va !redu Gllrgel. 

t Frr t.~nC:c-r.e, cem a. n.lte:D.t;ã.o do Art 
e!5, r:ue n:Js prlmBiros quinze dIas de 
~nL.m.d-<l(le do €lI1preg'ado, .o empre
~a,:;}:, p3.,,;,ue o f:a'!ário illte.gr3.hno..'1te. 
, O STl'r:Stit.llt:VO da IJc'lTI&à.o de (.e-

itlis.rH:;:10 Eoc'ul altera a redução do 
tt1f:)jE;-U) -crlgillJ.rio, deJ.8;·m:nn,udo que 
'Qm têrp devCr{t ser p-ago pelos lllS
It~tu 'cs (Ie Prc\'idênckl. Súcial. No en
It~r.to, é cVident3, a mo::if:cação po
<ir-7i"~ rw~jud:cD.r () trab?.,~ha.(~or enfêr-

~
'J Q:JJndo éle ma!s necuss. -to. do l'sta

U fi de rCCtw,(lS ot'cuniár1oc;: '(l.ra ~.;;
f> :::tir à St~9. enretmi~\"Iàe, }j;::,t,\:11ente 
0.$ quinze primeiros diüs. 

'o voto d~ nobre Senador Aloysio de 
.... \3.rvalho. da Coml.Mê.o de COllstitul
ç lo e .fusti(';!., ap:-fc;ando o SUD.s-t.:.tu
ti<:o da dout.a Com1ssão de L!)?:i.s!~· 
IClo SOCin.l, Cs5Clarcc{', 1>~~feitl1.ment'), 
/a' mlltér!a e demonstr.a a pl'Ocedên~ 
iC~h intC'gr.al e ínsafl.5mavel do proje" 
to originário da. Câmara. 

1n:l1 por que. nos têi'm0S regimen~ 
'Itaf:;, requeri a preferência. p,1.ra o pro-. 
~(.~o, em detrimento do s\\bstlt.utwo 
e~tb~~a~o pe!a Co;nisS:lo de Leg:sla.
~.}:) oOeial, 

. 'fi. o que tinha a dizer, (Muito 
belll) . 

p SR. PRESIDEN'i'E: 

{1 ... Ioura Andrade) - Em VOttIÇjo o 
tqtl~!',mento de p!"efe~'ênc:a. 

40.5 51'S. Senadorc.s que o np:1\'am, 
t;luNl'sm permanecer .sent·ados. :p".:,:
.al 

*<;tã aprovado. ... 

Art. 29 F~ca revo,6ado o 
do Dec.:eto-lei n9 6.905, de 
teml>:o de 1944. 

artigo 29 
26 de f:ie-

Art. 39 Esta lei entrará em \'i~Qr 
na data, de sua pub1ica.ç~oj t"evo~n
das as dtspOSiçôes em contrárlo. 

E' o seguinte o substit:Jti'~o 

pr.:judicado: 

EMENDA SlJ];,rnTUTIV A 

o Congresso Nacional decreta: 

Art, l~ - O <U"tigo 25 da Lei m) .. 
mero 3.807, de 28 de agôsto de 1960 
<Lei Orgi\,mea. da PreVidência Socwl) 
passa a v~go.m,: co ma seguinte reda .. 
çãO: 

"Art. 25, - Durante os :;>r!mei .. 
ros 15 quinze) diru; de. nf~ta .. 
mento do trabalho, Por motivo 
te <io~nç~\, incumbe à emprê5a
paagr aQ 'Segurado dois t-êl'ÇOS do 
sa,ário, cabcndo ao Instituto pa
ra o qual contribUi pagar O (l'.l
tro têrço. 

Art. 29 _ Esta lei entra,:,á (Im 
vigor na data de SUa PllbliCaÇqD, 
l'e,'ojadas a;i dlSPOSiçócs em' C'>l:),
trâ.riQ. ,. 

Dtscussão, e mtuTno Úl1ico. d_D 
Parecer da Corni~sã() de EconrJ
mia sóbre a Mensagem nP 63.64, 
(n9 de orl{Jcm 124-64), pela (jUttl 
o Sr. PreSidente aa lle:JUclwa 
subm.ete no Sena.do a e.lCD!ha do 
Sr. JOsé Garr[do Tõrres p~lra Q 

cargo de presiãente do Banco 
NaCIOnal do J)~envolv{m~nto 

Econômico. 

Discussão, em tunw único, da 
Comissão de Ecenonúa sôbre a 
lllen:;agcm n9 1J4-G4 (n9 de G:l~ 
pem. .125-54), pela qua~ o Sr. Prc
s:dente da Replib!'ica su(nn~te do 
Senado a escolha do sr, Aldo 
Bapl,sta Franco à SHva Suntos 
paa O cargo de Diretor da Cor-

o teiro. de Comércio Exterior C:O 
Banco do Brasil S.A. 

Ambas as mntél'!as, noS Lér:nos de 
Re:;imento Interne, deve:-ão :iel' dis .. 
cutidas e votadas ereses:são ~c::€.ta. 

peço aos funcionáriO -sda Mes!l (jue 
tomem prO'l~dência.s ne['se sentido. 

A sessfio tQrna.~se secreta ds 22 
horas e 10 mtnutos e volta (1 .ser 
públtca às 22 horas e 30 m.nu,
tos. 

O SR. PRESIDENTE 

o SR. EURICO REZENDE 
(Para emitir parecer _ 'Se11a 1'evi

são do oradón - Sr. Pre.::L1ente, Se. 
nhere::. Senadores, e prejc~o, oriundo 
do Pedel' Executivo. (:.lU têrmes de 
C~nselho. de Ministros. :Zoi ap'.'ovado 
pr;~a Cânmra. dos D::p-..:.tados e culà'a 
c.e es~ahelecer lhnL,lçõ::S c restrições 
no campo de cJuce,sÉÍ.o do Mandado 
de S:-gurança, Tem como ob.jetiv.o. 
segundo a. exposição. do Pod-el' Exe
cutivo, ccnceiw.:lr (,evi~·am.;nte o di~ 
reito, como interEg.ação d~ equilíbrio 
entre OS direitos individuais e 0.5 d!· 
reitos sociai.:::-. 

Realmente, velho óe mais de 12 
anos, o sistema legal pel'Wr..ente ao 
Mancl:tóo de Segurança em vigor. que 
é a Lei nO 1.533, de 31 de uezetn
oro de 1951, está a exigir alteraçó-es 
fundamentais, notadamente aquelas 
que possam cuidar de evit.ar o.s abu
sos que vôm (;:lracteriz~ndn, ultima .. 
mente. O MandadO d'e se~urança co_ 
mo uma Yerda.d~ir.a. inà'..ís~rja de f.a .. 
cilidades tncidente.1l. sôlJ.re o erário pú
blico. 

podemos classificar em (Mo as ino~ 
VaçÓBS propostas na Mensagem, a co
meçar do prazo para que n auti)J !da
d'c, tida. cemo c'J.Rtorl, ministre as 
informa~ões. 

Pela lei em viga!", êste praz.o é de 
cinc.() dias de vez que, scg\mdo juris_ 
pn.ldêncift dos no.:;.·os Tdbuna.i$, o 
praze.. privilegiado cQncedJ:do pelo Có
digo de Processe Civil não. vige qUan
to no Mandado de Seguranç..:1-, porque 
se trata. de l~i espedficn. a também 
porque o p:-azo é expresso em seu 
texto. O projeto aume.."1ta, de 5 purn. 
10 <1ias o lapso de tempo tientro do 
qmt1 as' informações deverftc> ser nü
nistradM, a partir da no:i!icaçãD m· 
duzindo a contra.-fé da meõ:da. inlpc
trada. 

Justament'e com () fa:o de. f,n. hi .. 
pÓt.e..'i6 doe concc.s:ão de meti'.dt\ l~:IU
nar. as ~utol"idad{'s int3re.~. adll.$ p;e ... 
teare!ll. Junto :la Pres~dente d-4jl 'Irl
bun~l cOIl~petcnte para apreciar o r~_ 
curso ordmário relativo ao manc.'J. do 
de segurança, dec:dir tôbre a tnw:.t
tenção. ou a rev.o::::<l.ção ~'a med!d.a li .. 
minar. 

A aIleração se6'u:nte é a cOn$t:n:e 
do Art. 5G

, "in \Te/bis": 

"Não S~tá eonc~tiida medfà.a lI
minar dç mandado àe seguran
ça impetrado. risanrdo recla~iff
cação ou eCl,ui'paração d~ se~v:do
res p-úblicos ou a conce$~~o ú'a 
alunentos. ou extensão de "antr.
gens". 

V\!rifica~se, aqui, u.-na limlt.açãp, Ou 
mais que a lim1taç~o, a proiblç:lO elo 
ser decretada a suspensão. do ato mo
tivador da segurança, quando se trfl
tal' cc recla5Slficação ou equip&Ja1jão 
de servidor público ou a conCe.3SHO de 
aumentos· cu a exten;-ão doe V!lnt,a .. 
gên,s. 

Ent.en.à'..J que a alte:ação consulta 
muito o2"m as lições da experiência.. 
Ainda hoje, Sr, P;'e,.c;:!dente. Srs.· Se
nadores, temos nos Juizados e noo 
Tribunais precessos de manctado de 
segurança de funcionãrios que se moo
traram ineonformad~. com o teto de .. 
cretado no último aumento' de venci~ 
mentos do tun.çionalisffio ~ivil Ü~ 
Un:ão. verif:cado em julho ao ano 
?a~su(10. 

Vários dêsses prccessos de manõa ... 
de de segurança já .6'& encontram no 
regime das limi'nares concediàas, por
que as pa.rtes intere.ssaà'::u-, -veriflaan .. 
do, 3. incerteza eu a iníquidez dos ~eua 
direitos, procuram, pela. protelai;ão. 
pela procrast,Inu·ção, prolonga: a 'au .. 
brtçâo de ·vantagens imerecidas, e 
ilegais. E Q pior é qu~ llluites dêEses 

A f,egunda n,lteração dh~ r~;spei.~o lmpetran,tes são servidoras interinOf. 
à fixação. de p'RZ-Ü para a. \'lgencltl. que não oferecem a menot' gan"uLa 
da. medita llmillar, 9.0 erário púhlico, na hipótese de ter 

A Lei nO 1.53'3, já. refer:da, espe- que se op.!xar o res.san::imento tl'as 
f \'antagens. cbtid2.s, E mais: mesmo 

cifica. do Mandado de Segurança, <1.- em se tI'atando de fUncl{)nãrio efea .. 
cart.a ao juiz doa cap5..."!. c<Jn<.:edcr avo .. a União oiltel'á ressarcimento, 
medida. liminar de suspensão do at.o . 
inquinado de llegalidade. de incensti.. mas pelo cômodo e suave procfF:::o 

d d 'o' ~ d Q"'r do llarcelamento, ifto é, mensalmt:n .. 
tuclOnn}lOt't e e e a. ~i> e. P,?' ~l~ te o func:onádo que teve a medida 
mas. n~o preflxa o pra ... p e vlgenc. de .seguranca. de~Cjada Irá devo1yer o 
da llmlllar. E, neste terreno, a ex·.. ~,~.' 
periência. nos. revela muita$ vêzes qu .... r;Cebeu lcde;:.Idam 2ute, mas CP~ 
que, obtida a' liminar com r, suspen~ um desconto módICo. na tolha de p 
são integral do ato mot,Fa1"lOl da se_j grunento. 
gurança a parte interessada, na. t?-i- Out.ra alteraçfi.o e a que procura eo
põte.se dJ incerteza quanto ao ~:\.:to lima.r ? Art. 6° do projeto, que reea 
da. demanda, pR:-'.o. a adot~ll' vanas, o sçgumte: 
medidas protelatórias, visando ,a pr~
c!·astir.al' e. o.ura\áo da roxhda 11-
minar. 

" A eoncessã,o <11\ liminar ou ao 
segurança, em hipótese alg:1lllla. 
poderâ. impertar em obrig:lção de 
pagamento, pre'itação de l·en~l
mento.s, remuneração ou qua~
quer va.ntagens. att'3.-sa.dM". 

~estas CO~{UÇÕ~, votal'-se~ã o p:o
Jato, em prImefro lugar. 

4,\ matéria den::á ser votada fim 
escl'utinio secretn. . 

O projeto de Executivo (:uida da 
matéria, disClplinandD-a. dando pra
zo ratmável para' a sua. vaJiúude e, 
pOr' via, de conscquél1.cia, .obriz.ando as 
partes litigantes a proYldencmrem C! 
rápido desate ela causa que, allá.s. e 
da essência do pl·óprio mallda,do de 
se"'urança que, per ser med:da heról

(Moura Andrade) - A Sel::-· aO vol- ca~ deve ter deckê.o rúpida. 
ta a E.er publica. . .. . 

Vele dizer, o funcionário obtém a 
1imina,r; os efeitos d·,;.-s.sa liminar, en
tão, se aprovado I) projeto, pa.-s.arão 
a vigir do instante em que foi de .. 
cre::e.do para d::ante. O ressa.rcimento 
das vantage!l.'i atrasadas s6 se datá 
depois do julgamento definitvo do 
mandado de seZurança. 

As'im a medida hmmar somente 
~m votação.. (.<-',.'«$(1) Na. Hora do Expeói~te foi lido re .. terâ efi~ácl:l pelo prazo .de 90 dias, a 
'l'.ai-se proceder à apuração. (Pcu .. qnerul1ento de urgênCIa, nO 145, nos! contar da data da re~pecuva cônces-

ca' têrmos do art. 326, 5-b .. do Regin:en-I são, prorrogado por 30 dias quando 
Vetaram Sim. 22 Srs, Senadores; vo- to Interno para- O ProJeta de LeI da provada mente o acúmulo de {lfOCe550S 

tarhm não 17 Srs. Senado!'es. HI)Ufe Câmara. n9 56; d~ 1964 que ef.tab~lece. per~denteb' de jllrgamento jus~:fícar a "O recurso yotunlário 0\\ .. ~x 
à:11S abstençÕe8. uo-rmas proce.ssualS relativas ao Man~ prorrogação.. vale dizer: "o projeto officio", interç:lsto de <h.»el.$ã() 

O projeto está aprovado,. dado de S~urança. estabelece um prazo ta,tal ~entro do con'.:'.es!'.ivf\. oa mandado de segu-
"','·ca prcj'udicatlo o su':l.stittu1'fO. qual opera.se â a medIda 1Jmiuar e mtlça. que importe outorga Ou 
-'")I. íl!ste requerimento é de autoria dos .... - ~ ." ~ -,. ~ adição de venc:men.ios, ou ainda. 

I, E' o seguinte o. projeto apro~ Srs. Senadores Daniel Krieger, \Vll .. ocorrldo o ç"..ravaSSElll?elho d?C;5.!.e p~~ recla.ssificaç-ão fLL'1cional, t~rtà 
,vado: sou Qençalycs e Bezerra Neto ZO, profl'ogavel por tnnt.a Ul.;, JU -. c,'.i'o SllSpe"oj~,o '. • do comprevadamente prova",-,o o ~ lo ... 

PROJETO DE LEI DA CA~1AEtA NQ Em vetação o requerimento. acúmulo_ de Mrviço, a medidt\ llm:nat· Truta-se de rocd.lctrl$ cautelar, D.tya~ 
1 _ 1964 "" in<>'reS'"ará automàticamente. em re- vj}.3 da. qual Os efeItos do mandado 

I Os Srs. Senadores que o aprovam, gima da perempçâo ou cad~cklade. de segurança SÓ serã{) ebtidos plena.'-
'/NQ\ 2. SM-B, DE 1961 NA CAMAã.AJ queirs;m permanecer Bentadoa. (pausa) isto é, perderA a sua eficácia. menti:: depois ,de tranril.ada em· ju!-

, ' , E."la. aprovado, gadQ a sentenç~, por iv'o que ore .. 

I 
Da. nova redacão fina.l 3D art., . A outra alteração é a qu~ cul&.1. CUl'fO 'lohmtário~ con<;;,essivo daquems 

25, da Lei nq 3'.807, de 26 de Em consequênCI:l.. ya.ssa~se, ~edl .. de obrigar o juiz da c~~ a. comu .. vantag'ens terá, obrigatoriamente, ca-.. 
:agôsto de 1960 (l.ei Orgâmca lta atame,nte às discussao e vot.açao da nicar no Ministério púhllce ou ElO ór- rátel' suspensivo. ~ 
!!,revtd~n.c!a social)·. ~~;t:.a a que se refere o requeri- gão a que se acha sUb?t'd1na.do. aO O Ar~. 8() apena-s repte aqUIlO que 
I C I decreta Prccu-::ador-Gerl'll ?a Rc~mbUc'l 0,1. ~(};) jã- existe ta legislaçãO o!'djnári~. es ... 0\ ongresso Nac onal . Tem a palavra. O nob:e Sen:ndjr Eu· Procuradores RegiOnais d~ ]':e1?ubl1- tabelecendo ~ançóes- pa~a ~ mag1S~ .. 

Art. 19 o art. Z5 da Lei n9 J 8!}7. r1CO Rezende. Rel'..\tor des1gua.d<:l na ca, cemlonne o case, a €'x.&:.em:,a do I dor, funcionári03 da. admml,c;:traçãq 
de ~ de ag&to de 1960 (Lei Orgàni- 'CamlSsão di: Cor..st!tulção e Ju.s~lça. mandado de segurança, pú1>lka e para os benentuárlO.'i Oe 

; , 
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'Sem rer:f~ão do c.r(tdOr) - Sr. Pre~ 
E:(,,~!1te. 81'", Senuc'.Or·€':, ac.ab.nni.o.s de 
(;].;.1;ir o p'ê.::ecf'r ào noUre Senado:: 
EClric.o Rtz::-nde, p:o!3. C;:nll!:'.São d: 
C:;!l.:::,ttua;~;o e JU.,)L:Ç~, 

O p:rcnunc:1.. menta úz S. Exl). é [a
'v':':á yel a todos os art~;;·ot:, que CU!l;

p6::-111 o p;-ojcto. 
Parece-me, r..-:davia, que hO:l':e en

ganD de S. EzQ, cu Cl.C~~::'-O de b-ca 
.... nll.ade <:nJ relação :\0 .'\r •. 6°, que 
(~un6(.~tui umn coerç5.o dema.';~naa
mente vlolên~a à. auWl'ldllde tia Jm.
!.1Ç>. Slt:anc!o, int.e!'prctando essa dis
p }~lçaO, p~n~a que os ~ .. enc':'11ent.o.~ o,u 
'-:i!l.t:::g.ll3 arr3.!"a<l<~s 50 ser'S,o atl'lbUl
dús d.':'pc;.'; de pss.'3.'laa em julgnd'o fi 
t.,-n~en-;;a que cJnced~u a s2gUl'anç:1. 

lt meu \"~r, não é 4to que está no 
d:'<I.:ohti\"o. 
~,e di~p-osítlyO é profundamen'e 

nrl~ipaW.C{)l po:-que, servil1do embora 
:n int~l"é.sse muito legítimo de dew 
f'nd~r o Erário e ao propóslÍ.o muito 
};.( <)ré de evitítr o abw'o que ;se tem 
(;.~tahel~ci-c.o, no Brasil, em relação 
á (On::T~ô0 não só de ~lminares ruas 
també,n de segurança - abuso qUo:: 
}<"';. E:y.:\ eancte~'iz-=u muito bem, cha
r:nano:lo-o de "ind'Ü.:ot.:'i.1 Oas liminn.-
1.:S'·,' _ E..:~a disposição não dá m.ar
,'~:e:n a que r::cs~'a o serv:dor púb1:co 
l'eC;:;J"r quaL.squ~r renc!mentos atNw 
~,,~G.C6. o Qt:.e r<:pl'r.'.:Lnt:l. em biJ-ns 
)t.ma.s, perfeita den!:,,!Qçlio de ju.stjçn. 

V<ln~os ler o art tiq : 

:-A ~onc~s.-~ão da limlnar (uma 
h>pó:eEe) ou dn se~u::-anç3 (Quer 
(I:z::r, a CJnceS'são da liminar ou 
~l cor.ce.::.s50 àa se'2.u.rança( em 
h.pó,~"e al~uma pojr-rá lmpor
f-~" em obr:9;3cão de pJgummto 
p:·,::o·~"'f1.o de venrimentcs. -ri"nlU
b:rar:.1"1 ou ql1u~ql1er \'anwgell!i 
j tr<~çndas", 

I 
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'muitas vêzes temos que rest'ring!.t O' dináriru que· pudesse fazer qualquer siva, a Câmara. aprovBifia somente a 
uso e ao prática dos instituto., para limitação ao dispostivo constltucional. nossa emendtL e, neste caso, poderia.. 
que êles possam sobreviver, porque a O Sr. Josaphat Y"rnho _ E atente mos tranqüilamente suprimir da pro. 
tendência, no Brasil, é a de desmo- V. EX~ para!) argumento anterior: o IlQSição aq.uela parte considerada im. 
ll'aUzar tôtb.s as figuras, todos, 05 ins- art. 69 é autônomo eDm relação ao pertinente por tod'os nós. Tranqüila.. 
Jtitutos, e o mandado de segurança é 79, e os têrmos dêle são muito mais mente, o projeto estaria aprovado. 
hoje rr..edida pr<lfUndamente desmora_ f'nlplOS, porque não fll'4err.. referência O Sr. AloySio de Carvalho - Seria. 
lizada. no Brasil. (Muito Oem) à situação de ft.mcionário; refere-,<;,e a até o melhor caminho, porque deveI-. 

I d d d veríamos à. Câmara. a decisão final t, O SR. PRESIDENTE: q\U qut.r mau a,. o e segurança. 
~~ .sObre o projeto, q'Je de lá. veio com 
I' (Moura Andrade) _ Tem a pala- to) SR. JOAO AGRIPINO - De mo- êsse texto. Fariamos a expressão por 
'Vl"a. o nobre Senador João Agrlp..no, do que, 81'. Presidente. há. urna de destaque, e o projs-to estaria apro-

àua.' ::"o-lUÇÕes para a corr~çã,.o do Art, vado. 
t O SR. JOãO AGRIPINO JY, assunto que submete ao Lider do O Sr. Filinto Muller _ Ex:l.to. Su
h' (Se1"1/. revisdJ do onldor) _ Sr. pre_ G-ovêrno: urna SOluçãO serla, no mo- primindo do projeto de aumento de 
Eidente, as críti~a.s que fo_mulou o no- mento, pcdir-,:;e destaque dJ.. expres-' vencimentos a parte referente L IIcon_ 
bre Senador Aloysio de Carvalho em .mo "ou da. segUlança' p:u'a supr;J3- cessão da liminar, êsse projeto esta.
relação ao Art. 69 são incomestavels. ~ã.o da_ diSpositivo e, na hipótes,e, 'O ria aprovado. 
no que diz respeito à concess,o da .. e- projeto voltaria à Càmard.; a segun- O Sr. A.loysio de: Ca.rvalho _ De 
gUl'ança. ..ta. soluçio 5er4\ o Lider do Govêrno qualquer. maneira poderíamos supri-

AdirnItamos que, uma lim: .. Ull' não "u em conta a..'1 críticSB e os argu- roir a expressão. 
importe em Obl'Jgaçào de paóam~nto, .m:ntos aqui expendidos e levá-to];, ao O SR. JOAO AGRIPINO - Estou 
p:estação de v.encimel1ws, remunera- 1vIlnistro d:J. JIDtisa, pedind{) .. :'1'ê? ~ue inteiramente de acórdo com o pellSa
..ção ou qua...squer vantagens !lt:aGa- Jos;tenha do P:e.Sldent,: da Republlca mento do Lider da Maioria e com () 
das. Ma.s a "~eg:lrança' não é abso- v veto a essa exp;essao, para que o pensamento do Senador AlOysiO de 
Ilutl'amente possIvel, se imp;;dir que :...::ongre!:'lEO e o Govêrno não dêem à Carvalho, e folgo em verificar que S. 
limport-e na execuçao da sentença, nos Jusclça, um atestado flagrante de des_ EXIl. foi atento às ponderações. _ 
efeitos da sentença. E' o mefIDO que confiança na apl~caçãQ d3.1S leis e ofe. confessemos _ tôdas da responsabi_ 
-.âizer que nenhuma lei tem V;gên~la'll.ecer SI ~port:tnda~e, na, próp.z.:i.a Jus· lidade e autoria do Senador AlOySio 
que nenhuma lei. no Brasil existe, que c:ça, ilC lnvalidar e&>e ~l1spOlltlVO, que de Carvalho. O meu pr.onunciamento 
Illenhum Jui~ ,pede inte..:.'IJf.et-á-:a e e salu~ar quanto à lImmar; e não fOi apenas secundando aquilo que 5. 
aplicá·la, porque não tzr:\ execução. d~em .oportunidade, ~am~ém, de jul- Exa. observou primeiramente. Não 

O Sr. Eurico Re::..ende - permite v. ~a~b de todo Inconstltuc~onal e, nn- ténho dúvidas de que o Ministro da 
;Ex!' um aparte? 3a 0,l'::O, prejua:c;\rtdo-o quanto à li- Justiça encaminharia ao Presidente 

, o SR, JOAO AGRIPINO - Terá 
Execução, Ula<:, d::!pois de transitada c ,l 
'julgado, 

rr..J.lla:·, qu,: é Ealutar. da. República a '!'t:'g-r,stão do Veto, 

) 

" / 
) 
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dade apontada. como coatora que 
nha exercício em sede dvir~sa dr. 
Juízo; 

b) a medida liminar so.tn:mte q 
eficáCIa pelo praZ3- de (901 nJve.cl 
dits a partir da dat.a da r~p~c:i.l 
conce,-:são, prorrogável por (3:» t..:i.j 
ta dias qU3.udo- pI'Ovadl'1Dlen~e r 
aocúmulo de processos pellCíent~s 
3ulgamento just1f'lcar ao. pI:'orro~pç: 

Art, 2,Q. S~:rá decretada a p~l·:d: 
ção ou a caduc_da.:ie da mejlja. Um 
nal" "ex oHic._o" ou a req'ler1Jn'3.1 
do Ministério Públioo quantia, c. -)1\:;.' 
dida. a m,edida, o impetrante c;i. 
obstáculo ao normal endamen';o ( 
processo, ~eixar de promover, p'JI' fi" 
de (3) três dias o.s atas e dillgán:l 
que lh~ cumprirem, ou abanj,cIl,H 
cau~a por mais de (20) vin~e d;a" 

Art. 3" As autoriqades a!:min:str' 
tivdS, no prazo de (48) q'.lal'ent'l. 
oito horas da notifIcaçã.o da. medu 
Um,nar, remeterão ao Ministérb I 

ao órgão. a que se acham suborjin 
das e 00 proouranor-Geral da. R:rr 
blica ou a quem tiver a rBpl'esent.lç 
jud~cial da un:ão, do Estado, do M 
nicfpio ou entidade apontada c:m 
caatora, cópia aatentica.d.a d,) ~nJ. 
dadl notif~catório, assim cQ-mo ine 
C<3.çóes e elementos outros 11;Zcf-..:ár: 
às providências a serem tomadJ-s pa 
a. eventual suspensão da medida e d 
fe~a do ato apontado como ue;:\! 
a.busl vo de pcder. 

O SR, JOAO AGRIPINO - Não, O 
Art. 69 não faz a menor dlferenç.a n'il. 
concessão d3l liminar C1 da seguran
ça. A segurança é a sente>lça deilni
tiva. E a sentença definitiva "em :lÍ
põtese alguma. l-oderá ímport.lr em 
obrigação de pagam€:lto"~ 

Vê V. ExiJo. Sr, LíJer. qUl! se não ~tendo, porém, que é d-e nosso de
i'etira'rmos, t> que ocorrerá na Justiça ver concorrer para O aplimoramen_ 
~ que 04. tribunais vão cc.nsider8,!* o to- das leis e uma vez \'erificada uma 
a:tIg:J totalmlnte inconstitucional. E inconstitucionalidade tã,o flagrante, já Art. 41,l Quando. a requ~riP.'tçnb 
~ntão, na limEnar, ficará as:segul'ado o que há. possibilidade n:atétial dso tem_ pes.::oa. juridica de direito pubaco 1. 
du'eito de p'lgamentos atraS-l:1dos. Se, po para que a proposição se tUllS_ tere.s<!oa e para. evitar grave le~~::> 
pon~m, fôr sup:'imida ,a expre: são "ou forme em lei antes da. o'ltra, ,que serja ordem, à saúde. à segurança e à e.:: 
j~ SegUI·ança", fica proibida a justiça, a. do aumento do flA.udonalismo civil, nomia. públicas, o- Pre.siden~ do Tl 
e ela há. de acatar decisõe,'l, liminares, estou inteiramente de acórdo com a ounal, ao q;ual cOUber O COllhZ~lIM: 
joncedendo vencimentos ataH.dos. fórmula. de supressão da expressão, to do respectivo recurso ordinário su 

O Sr, Eurico Rezende - proc:rre V, 
'Ex\l conectar O art. {l9 com o fl,.'rt. 79, 

pehdr~, ern despaCho tundamenl..1: 
O Sr. FtZinto !lIüller - Ptrmite V. através de destaque. a execuçao da limmar, e d~ Sen~ta( 

~Xlil um ap.ute? O SR. PRESIDENTE: dess,J,. dec,são caberá agravo, sem ~ff 
o SR, JOAO AGRIPmo _ Não O SR. JOAO AGRIPINO - Pois 

~O5.!O fazê~lo, pof.Jue o a~t. 79 é au- não. 
tôno~no. A execução do mandado ':le b Si. Filinto Müller _ Estou d;! 
segu:ança só 5e :.2. .., qua.ndo a U'l'iüé- .Jleno- acôrdo com a a:gumentação que 
ria tiver tIan~itado em julgado. v. ExiJ. vem sustent.ando, aliás, SU"'-

O que o a'rt. 7J determina é que "o' :er~ta'~ também. brilh~ntemente, pe_ 
xecur:õo '{:)i.untál'lo, ou "e.: ofLc~{r, i·3 ;SDb ... e Senado! JAIOYS10 de ~ Carvulb.?: 
jnte::posto de dBC~ão r,)Uce.ssiv.l de g llltUltO do leg~.a~or da, Cam.'lr~ j ... ." 
rr~andado de seguranç';l" em qualquer ~~putados,. - e, z;tllnl1a.. lmp!::!ssao :
caso _ "'que unporte outo~::·3. ou a-dt- fo~. a .que ,tUI.P8!I'..J.tl a V. Ex.·. c:e o dl .. 
ção de vencim:mtc ou ainda reclassÍ_ reHO a ye;,-ce'pçao de yenc_,me?tos atra
ficação func:'onal, terá efeito suspen- sados e llqUldo ~ c~ .. to, ilqUldo ~ cer
S!vo". :'0 deve ser. o dIreIto à concessão do 

mandaüo de segul'ança. A meu ver, 
o rigor do projeto decorre da obser
va.ção, feita. pelo nobre Senador Aloy~ 
sio de Carvalh,Q. de que () mandado 
je segurança está tão de~moralizado, 
que o legislador quis tornar impossí
vel Sl percepção de atrasados -r~ravés 
dê2se l'emêdio cOllstitucional. V, Ex lJ 

tem razão, Se o direito ê reconl1eciuo 
'.íquldo e certo, deve ;;er reconhe~id-o 
iíquido e certo, em tôda a amplitud-e: 
nO reconhecimento da concessão de 
7antagens e n.o reconhecimento de 
1tra~adbs. Já que V. Ex~ .... presenta 
a hipótese de suprimir a expressão "Ou 
.ia. segurança'!, creio que pOderiall'1~ 
~ncaminhar à Mec;a emenda nesse 
'l.entido. Adianto, porém, Que não po
:leria 9. ~sumir a l'8-,ponsabilida.de. Po
deria levar a sugestão ao Ministro da 
Justiça, n0590 nobre colega, Srnador 
~1ilton campos, no sentido de vetadl. 
'il. eX'Pl'e~ã(), que a meu -::er seria o 
~aminho m:lls acert3do. Se permitir 
levarf~i ao Ministro da Justiça cópia 
do diO'clIrso de V. ExSl, que <teria ma-is 
"lu:idntivo do qu-e qualque: argumen_ 
to que eu pudesse oferecer. 

Ma~, depois do efeito- suspensivo ~ 
de julgada <\I segurança. def1nitiva~ 
mente, .Ee remete novamente para <) 

illl't. 69: não pJderá ter cwnpr:mento 
a decisão, de.sd~ que importe em obri_ 
gação de pagamento, pres-taço-:J de ven
cimentos, remum~ra;ção ou quaisquer 
vantagens atrasa,jas. 

o Sr. JOsavhat Marinho - O art, 
'19 agrava a situação do :\). 

O SR, JOAO AGRIPINO _ Ex', 
tan:ente, diz V~ E:li~ Inui'~:J bem. De 
modo que, 8r. pre<;idente, ha uma _)
lução, que é destacror-se a expres.são 
I' Ou de segurança.·'. 

O Sr. EUrico Rezenae - E restr:'''l
gir a execução do rnandad:J de segu~ 

i rança, para que ela se opel'e s6 numa. 
sentença absoluta.n .. ente transitada. em 
julgado, 

o SR, JOãO AGRIPINO - O 1í~ 
de!' do govêrnu-, 'Sena~.Ol Filinto Mul
têr, dá uma interpretação do que "'e~ 

I da a in-!;en~2:J do legishdo .. da Câ:na ... 
ra. no sentido de que com {) disp.o~i
tivo, pretendeu êle, sempre que se 
tratz,,$e ~"'5S~.<;· hip6ü3's.es de vencL 
mentos a tl'a.5'ados. retirar a medida. 
jUdicial do m-andadG de segul'ança e. 

O SR, JOAO AGRIPINO _ Mll\W 
nbri~ado a V. EXa. ruas é modéstia 
de sua parte. 

Eó- atl'aves de outro m:mdado judic:~l.l O Sr, Felinto MuUer _ Quero ain
atingir ê~e re.'ultdo. Mas! então, c da esclarecer que combinei requerer 

, dispOSitivo 'Pa:;Sa a ser violen~amen7't 'H'géncia especial visando a retirada 
I incomtitucional. porque é na COnstl- 10 projeto de aumento de Yencimen .. 

tuiçio que se a~se~urJ. o manda,do d? tos de uma disposição, que nêle- é 
segurane.a l1?,1'a o (i;reitv Hquido e cer~ irnn~-·tiuenre. Ar.l"o.vado o prcjeto, 

! tO'. (A,poiados.) Na.o seria 1.lllilllei or. (ainda que com essa emen.iu sUp:2'S-

,(Moura Andrade) _. Continua em 'to SJSpensivo no prazo de -(3) d 
discus.são. (Pausa). d1e.s, conta.jo,s da publicação, do 3: 

Nenhum dos 8rs. .3enadores des.e- Art. 51 Não será concedidtt a m 
jando fazer uso da p2.1avra, d~claro dida. .. illlinar de mandados d.2 Si..'6 

encerrada a di3cussã';)., rança Jmpetre.dos vi5ando à re~1[..51 
O Sr. I9. Secret.ár:o irá proceder à Iicaçao ou equiparaçao <te Se-rVl~Cj 

leitura oe requerimento de destaque públicos, ou à concessão de QUmeII 
de autoria do nobre Senad-ar Mero ou extensão de vantagens. 
de Sá e outros Srs. senad.Jres, para Pará.grafo ún1co. Os ulanq."dos 
rejeição das expressõ~ constantes dn segurança a que .se refere ê3te arti, 
art. 6°. do Projeto de l:"ei d~. Cllnarn serão eXecuta.:..os depois de tr(\mita~ 
nO 56, de 1964. "ou da l,egurança". em julgado a respe<:tiva sentença. 

Art. 69 A 'cOncessão da liminar I E' lido e aprovado o seguinte da segurança em hipótese alguma p 

R ' t o 1 "7 'e 1964 derá lUlportar em obrlgaçaO de t: equerlmen O n' ." O ;amento, prestação de venclm.nt, 
Requeiro destaque, pa,:Q. rejeiçãO, da. 

seguinte expressão cont:da r:(1 art. 69 
do Projeto de Lei da Câmna nO 56, 
de 1964: " .. . ou da segurança. ... ". 

Sala das Sessões, em t de junho de 
1964. - JOão Agripi1W Mem de 
Sá. - Josaphat uarinho. 

O SR. PRESiDENTE: 

Em consequência da aprovação dQ 
requerimento, estão rejeitadas as ex~ 
pressões "ou. da segurança" constan
tes do art. 69 do projeto. 

Em votação o projeto. 

remuneração ou quaISquer vnntllJc 
atra.sadlls. ' 

Art. 79 O recurso vol!.U1tário' ou " 
offi':!io", in~el'po;sto de decisao CJõ:l':' 

siva de mandado -de segurança q 
importe outorga ou adlçã,:, da ven( 
mento ou amda reclassiflcaça.o ~ 'J 
Cional, terá efeIto suspenslvQ. 

Art. 89 Aos ma.gistrados, fupciJn 
rios da, Administr'.l~ão Púb ica, e a 
serventuários da Justiça que descu: 
prirem os prazos mencionadO$ n~s 
lei aplicanl-Se as -sanções do Cód 
de Processo CiVil e do Estatúto d 
Puncionár!os Públicos Civis da Un: 
(Lei n~ 1.'111. de 2"8 de out1.lbr<l 

Os 8rs., Senadores que O aprovam 1952). 
queiram per m a n e ver ~ntados. Árt. 99 Esta lei entrarà- e' mo;': , 
(pausa) . na data. de sua publicação, revoga::; 

E' o seguinte o projeto aprova- as dispOSições em contrário ... ' 
do. que vai à Comissáo de Reda_ O SR. PRESIDENTE: 

ção. A redaçã.o final será votada., atn 
Pro'eto de Lei da Câmara n!, sessão d" hoj., para que '. m 

I o 6 d 19 ~4 téna possa voltar à Câmnra <i 
n· 5, e v I Deputa..dos. Assim s.endo, susp.:'n 

Estabelece normas procc<;suais a sesSJ":> p'JI" ~lg~n<; ~inutJ.s-:.. a f 
relativas a mandado de segu- d~ qu~ a Co-mlSS!l-0 ~e RedaçaQ, p:;: 
rança. v.denCle a redaçao fmal. 

o Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19. Nos processos dz man:lado 

de segurança serão chsel'vadas as se
guintse normas: 

a) e 'de dez dias o pr~zo 'P~ll'a Q 

pl'e.stnçl.J de inform,;:ções de au:ori ... 

Está. suspensa a sessão. 

(Sumende-se a sessão h.~ 
horas e 28 minutos e reâbr.:. 
às 23 hora:; e 38 minutos)_ 

Reabre-Se a sessão. 



$exta·felra 15 -
Q SB. l'RESIDE.\'frE. 

•. (Senador AW'O MOU ... An4r<U!cl -
~\6. reaberta ~ seosâo. Sô~ a mesa 
a ""dação fInal d" emende do Se
Cladj) ao I><0je!o d. Câmera U9 00 de 
19M" que e.stabelee enotmas prooe.s: ... 
.uats. l'elativas tU> mandad,() de .segu .. 
trança.. 
. O: Senhor 1< _retário irá proce
der, à leitura do parecer da. Oomis .. 
;01\0 de Redação, dequ~ 1<>1 relator O 
.Senhor Senador W~redo aurgel. 

E' lido b segu.inte ., '" 
: Parecer nQ 280, de 1964 

Redação finaz da emend<t. do 
Sena<lo ao prOieto de Lei da CiJ
:mara n9 56, de 1964. que es!abe
:lece: normas processuais relati1JGo8 
a m .. andado p..e .segurança. 

11elator: Sr. wallredo GUlgel. 

A Comisão de Redação oferece R 
"dação fInal da emenda (resultante 
de destaque aprovado em Plenário do 
Sena<lo ao Projeto de LeI da Câ
me.ra n9 56, d~ 1964, que estabelece 

, . 
! 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1964 1507 .. ==--~--~------.~~==~==-~._.~.~ 
normas pr{)CeSSuais Nlativag • ma.n .. 
dado 4e segurança) • . 

Sala das Sessões, em 4 de Junho 
de 1964. - J)I:;;-Hutt Rosadl>, pre.i
dente. _ Waltredo Gurgel. Rela\Or. 

8ebCl!tião Archer. 
.<\.NEXO 

Nada m.a.ls havendo que tratar, voa 
encerrar a sessãO, designando pa.ra a 
de amnhã, a seguinte . 

OROEM 00 DIA 
Sessão de 5 de junho de 1964 

Wextn .. feiI'a) 

KMI:NDA r I 1 
Art. 6'1 Suprimam .. .'le d.êst~ artigo Redaçá.o Flnal _ Projeto de Decreto, 

as palavras 1I0U de segurança". Legislativo N9 19, de 19-63 

() SR. PRESIDENTE: Discussão, -em turno ünicoJ da re-
(SENADOR AUlUl MOURA AN- <lação fInal (ofereCIda pela Comlssão 

DltADE) _ Em discussão a erd:wã.o ele Redação em \leu Parecer nO 225, 
final. se nenh\Ull dos Senhores Se- de 1964) do Projeto de Decreto L<!
nadores quiser fazer wo da falavra. gI.slati~·o n+' 19, de 1963, originário da 
encerarei a d1scuSSão, (pau.sa) '. Está Câmara. dos Oep'ltados (n9 33 .. B, d.e 
encel'reda a disc.~.são. 1960, na Casa. de origem), que apro ... 

vo. o Convênio do' Tráfico Fl'onteirj .. 
Em votação. ço. firmado pelo Brasil e Bolívia, a 29 
Os 5enhroes SehR-dores que apro-' de março de 1958. 

vam n. reda-;;li) final, queiram perma~ l: 
necer COmO se acham. (Pausa). EStã 
apl'ov.da. VaI a Câmaro. dos DepU- lleCÜlção Final - Proleto de Lei da 
ta<ios. Camara nO 137, de 1963 

Est6. enc~rada a ordem do dia. N~o DiSci.\GSão. em turno único, drJ. re .. 
existem outl'O,3. assuntos a tratar. Nãt. d?ção final (Oferecida pela comi/; .. 
há orad<ll'es inscritos. .são de Redação em ~eu pa.recer n9 

22<l, de 1964) da ~mellda do Sena!Jo 
ao Prt:~~to de Lei da Câmara níl t~n. 
de 1003 (nO 769, d~ 1963, na Cam t!e 
OriglêIDJ. que altera o parágra.!o 4". 
do a.rt,igo 19, da Lei nO 3.S511, de ~3 
de dezembro de 19ôO, que cr:o. l\ \:il~'" 
versíd~de de Juiz de Fora, Mínlls c.v.. 
rais, e dá. ou t.ras provid.ências. 

3 

Projeto de Lei tta Câmara !lI! 86,: 
de 1963 

Discr-esão, em turno ÚIÚCO tnpr~~ 
ciação preliminar da constltudol1allcr 
dade-, DOS têrmOf.. do art. 265 do R.e ... 
glmento Interno), de Projeto de L~! 
da. Câmara. nO 86. de 1963 :núm'~!,o 
3.832~C, de 19.58 na Casa de ori;Jem.;) 
que dispõe sõbre It fiScr:lizaçã,j jàs 
estradAA de tcdagt"..:n _ fed€r~is. es
taduais e municipl.is - e dá OUt:rélj.:1 
providências, tendo pa,l'-ecel' sob nD 
143, de 19'64, da Comits.':ião de Cuust,i .. 
tuição e Ju.stlça, pelo al'quivamer. .. 
to por inconstitucionalidade. 

(~ncerra~se a Ses$.ão ds 2S 
hOT..(S e '15 minutos). 
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SENADO FEDERAL 
2~ SESSAO LEGISLATIVA ORD INÁRIA, DA 5~ LEGISLATURA 

ATA DA 64~ SESSÃO, EM 5 
DE JUNHO DE 1964 

I'RESID~NCIA DO SR. NOGUEIRA 
Da GAllia 

As 14 horas e 30 minutos acham
se prcsen tes os Srs. senadores: 

Vivaldô Lima. 
Edmundo Lcvi. 
Desiré Guarany 
Ca ttete pinheIro. 
Joaquim Parente. 
Sigefredo Pacheco. 
Menezes Pimenttl. 
WilGon Gonçalves. 
Dinarte Mariz. 
walfredo Gurgel. 
saviano Leite. 
Argemiro de FigueiredO. 
Pessoa de Queiroz. 
Ermírio de Moraes. 
Leite Netto. 
AloysiO de Carvalho. 
~osaphat Marinho. 
Jeffers-on de Aguiar. 
Eurico Rezende. 
Raul Giuberti. 
Gilberto Marinho. 
Nogueira da Gama. 
Jo.sé Feliciano. 
Pedro Ludovico. 
Bezerra Neto. 
N-alson Maculan. 
Mello Braga. 
António Carlos. 
Daniel Krieger. 
Mero de Sá.. 
o SR. PRESIDENTl. 

(Nogueira da Gama) - A l1sta de 
presença acusa o comparecimento de 
29 81'S. Senadores. Havendo númEro 
legal. declaro aberta a S€lSSão. 

Va.i ser lIda a ata. 
O Sr. 20 Secretário procede A 

leitura da ata da sessão anterwr 
Q.ue é aprovada sem debates. 

O Sr. 1\1 Secretário lê o segl.lnlLe 
EXPEDIENTE 

(Ol!clos) 

l11enSagens do Sr. Presidente da 
República 

1) de restituição de autôgrafos de 
projetos so.ncionados; 

N~ 76.64 (11° de origem 134), de 19 
de- junho, com referência ao Projeto 
n 1. 056. B. (i3 na Câmara e n 121. 63 
no Senad-o, que dispõe sõbre a aquisL 
ção, por govêrn06 estrangeiros, no 
Distrito Federal, de imóveis nec-a.ssá .. 
rios a residência dos agentes diplomá .. 
ticos das respectivOg missões dipl.IJmá .. 
tica.6 (projeto que se transformou na 
Lei nl1 4.331, de 1.6.1964); 

a governos estrangeiros, como st se- Reun:ão c!os Países Participantes do 
guem: Sistema Brasileira de PagamenLOS 

Multilaterais, realizado no Rio de 
Janeiro, em outubro de 1956. As.se",
Sor da XXIII Sessão do Conselhll 
Econômico e Social das Naçõe.s Um

Mensagem n9 83, de 1964 
(NO 145, NA ORIGEM) 

Senhores Membros do Senado Fe~ das, Nova York, ahrU de 1957. $ubs-
deral: t.tuto do Chefe da Divisão Econô .. 

mica do Departamento Econúruco e 
De acôrdo com o preceito consti- Comercial do Ministério das ReLações 

tucional, tenho a honra de submeter Exteriores, em 15 de fevereIro de 
à. aprovação de Vos"as Excelências a 1958. Membro da Comissão Nac!onal 
nomeaçoo que desejo fazer do Senhor C'a Organização das Nações Un d[!3 
Paulo Leão de Moura, para exercer, para a Alimentação e a AgnC!..iI"urd. 
em cm'Ater cumulativo com as fun- (FAO) , em Z1 de junho de 19511. D~. 
ções de Embaixador Extraordinário legado do Brasil à XXVI Sess~t. c.:o 
e Plenipotenciário dt> Brasil junto ao Conselho EconômICO e Sociat das 

N° 77.64 (n
9 de origem 135), de 19 Govêrno da. Austrála, aS" de Embai- Nações unidas (ECOSOC), em Ue

;;te junho, com refer~ncia ao projeto xador Extraordinário Plenipotenciá- nebra, em julho de Ul58. Chefe d.1 
n 507.8.63 na Câmara e n\l 2.64 no rio junto ao Govêrno da NOva Ze- Divisâo de Organismos ECClnÔnliCJ3 
Se!1ado, que concede isenção de Iicen- lândia. Internaciona's e Assuntos Especif.cos 
ça. prévia e de impOsto de importação *"~_ Pm 23 de agôsto ..Le 1958. M~mbto da 

t '11 t Os méri"'U';; do Senhor Paulo Leão - u 
<: OU ros tr! u os e taxas para donati- de Moura que me induziram a esco- Delegação do Brasil à VII Reun:<.:a 
vos consignadas à A'ssoci~ção Obras lhe.lo para o deso:npellho c.-essas d.! Congresso Inter-Americano d:t 
::;ocir.is Irmã Dulce (projeto que se elevadas funções constam da anexa Municipios, no Rio de Janeiro. c.n 
transformou na Lei nQ 4.332, de 1° de informação do Ministér.o das Rela- novembro c!e 1958. Delegado do 
junho de 1964); çôes EXterIores. Brasil à II Reunião do Grupo de 

NQ 78.64 (nO 136), de 1" de junno Trabalho de Bancos Centrais, no R,Q 
- com referênc;a ao Projeto número Brasília. em 4 de junho de 1964. de Jane:ro, em novembro-dezeubra 
1.7S0,B.56 na Câmara e n 147.63 na Humberto de Alencal Castello de 1958. Membro do Conselho VE'}l-
Senado, que acre;scenta um parágra.fo Branco. berativa do Conselh'l Nacionfll da 
ao art. 853 do COdlg0 de Processo Ct- CURRICULUM VITAE Pesquisas, em 7 de agôsto de 105tl. 
VII (prOjero que se transformou na Lei Chefe interino, do Departrtment::> 
o 4 333 d 10 d . h MINISTRO PAULO LEÃO Dl!: MOURA Econômico e Comercial, em outubro 

n· . ,e e Ju...~ o de 1964); 1. Nasceu no Rio de Janeiro, em 2 d.e 1959. Chefe da Delegação Brasi-
N9 79.64 (nO de origem 137), de lQ de outubro de 1909. Médico pela Fa- lelra à Segunda Reunião da Confe .. 

de junho, com referência ao Projeto' culdade de Medicina da Universic!ade rência lntergovernamental pata Q 

aço 4.2"3.B.6'2 na Câmara. e na 9.tH no d9.Bra;Sll, em.1~32. Professor de Cf- li'ttabeiec:mento de uma Zona ce LI
Senado, que autoriza permuta de im6- : vll1zação BrasIlel1ra, na Boston uni.. vre Comércio entre os paíSes da Amé .. 
veis entre a União e o Estado do Ma- . versity. rica La.tina, em Montivid(m, em se
ranhão. (projeto que se transformou I 2. Ingressou na caneir. de Diplo- tcmbro de 1959. Membro Titular da 

L ' 4 334 1 ComIssão Executiva. Brasileira do na e2 n· . ,de .6.1964); mata por CWl,;urso, COmo Cônsul d.o Intercâmbio de produtos. dO Brasil 
ND aO.64 (nv de or!gem 140 de tv i Terceira-Classe, em 1939.; Çónsul de COm a Un âo Soviética, em mar""" de 

d j l-. " • Segunda Classe, pOI antlgmdade. em ....... 
e un~lo, CGm referência ao Projeta 1953; Conselheiro, em 1956; M,nistro 1960. Chefe da Delegação do Brasil 

n 500.B.63, na Câm~ra e n 113.63 no de Segunda Classe, por merecimento à. 2.a Reunião da ConferênCia Intel'-
Senado, que fixa o dl~ 25 de mzio co. em 1960. gcvernamental .... ara o Estabeleclmen-
mo a data comemoratIva do trabailla. to de uma Zona Livre de Comérc;o 
dor rural (projeto que se tl'unsformolJ: 3. Durante. sua carreira, o Minis- entre Os países da AmériCa Lat.., . 
na Lei n'.' 4.338, de 1.6.1964); tI'O Paulo Leao de M0ur~ fOl deslg- em Mon~evldéu, em março ,de HIô~). 

,2) de agradecimento de comunica~ u,,:c.o para exercer a~ funçoes de Vlce- Chefe. interino do Depal L3tn~nt() 
cões referentes 1: aprovação de Chefes Consul em Funchal; Côn;:ul-AdJunto E1.!onôm'co e Comercial, em maid d! 
de MISsões Dtplomática do B e Cônsul em Basta0 EmbaIxador do 1960. Chefe da Delegação :io 8fa,,11 

s ?aS!1 Brasil em Camberra. para negociar Acôrdo de Comércio e 
'unto a (lavemos estrangeIrOs: . .. I pagamentos com a RepúblIca da 
N~ 81,64 (nr) de origem 143). de a 4. A.lêm dessas, o MIn.lstro paWO./TCheCO-ESIOVáqU:a, em julho de ~96'J. 

d lU h f ê ~~ de MOUl~a exerceu a ndas as Chefe da Delegação para neso:o lar, 
Do Sr. Primeiro Sêcretárl0 da CA,- 2 n o, com re er Deia -ao Sr. Hy- segumtes funço~s: de.slgnaaO para cem a R~púb1ica da Finlândia: nõvo 

n1aoo. dos Deputados, de 29 de mUIO - .gtl~ Cha~es. ~.'errelra para Emb.ai~ddDr e~el'cer as funçoc.s dt! OflcIal do ae-!Sistem. a. de Intercâmbio Comet!Clal 
Comunica haver aquela casa aproVa- .Ex .. raordma~,o e Plenlpotenc:arIo de gi.~tro da Ordem Naclonal do Cru- entre O Bras:l e aquela RepúbÍlca# 
do emendas do Senado ao Projeta de IBrasn na Nlca.rágua; zezro do Sul, 21 -de autubro de 1940. baseado em pagamentos em mqena 
Lei que regula o direito de gre.ve, na N} 82 64 (nO de orIgem 144). de 3 Encarrega.do ce COI1.Sulado em Fun .. de llvre conversibil1dac.e, em 18 de 

·forma do art. 158, da ConstlbiÇão ·de junho, com referência ao Sr, An .. ch-al, de 1<l de oulubn de 1911 a. S I outubro de 1960. Delegado do SItaSIJ 
Federal; ItônlO Corrêa do L2go para Chefe da de março de ~94~. SecretarlO Exe- à II As3embléfa de Governadores: ('O 

Do Presidente do 11l6tituto de Apo- D21C'gação d-o B:-asil em Gen~bra cutlvo da CQml."são Consultiva de J Eanco Intera,::nericano de Desenvol .. 
sentadoria e. Pensões do.s Industriários, Mensagens ru. 83 e 84, do Sr. Pre •. Acôrdos COruerc!a:s, em ag&sto a I vimento Rio de Janeiro abril· dA 
d 7 C· h ct . 19Z6. Chefe, subsLl~Ut.O. da Divisão 1961. Chefe da Delegação Comerh;ai 
~ de ma.lO - . omunfca aver Ri o s:dente da República, datadas de 4 do Comercial do Departamento Econô- i Bras leu'a .à Unjão Sovlétlca abril de 

dlSpensado o servldor Hllton Marlz da mês em curSo, ae COn.suIta ao Senado níco ~e consul~r, d'o Minlst.ério das /1961.· Secretário Geral AdjÚnto p~ra. 
Silva das funções de AssOOSor ParIa- sôbre Domes escolhidos para Chefia di-> .l-elaçoes Extenores, em agôsto de A5sunto da Europa Oriental e Al5ia 
mentor junto ao Senado Missões Diplomáticas do Bra:;il junte 1956. Assistente do secretáriQ da Outubro de 1961. • 
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o Embalxadof, Paulo Leão «' 
M.ou;ra c casado com a Senhora l!f;:n
rieLt.'e Ul'uyn Leão de Moura,. de na-
t;lon.nlidade brru::i1eira. . _ 

EXPEDIENTE Tem a palAvra o nobro Setw.d.o:t' 
Eul'iCO Rezende. 

: O SR. EURICO REZENDE: 
Slta EXcelência é ind:cn.do 'Para 

t:xerçer, cumulat. vament-c . com. ~s 
1l'1.' ões de Embaixador Extl'aorrlma
rlo 'e Plenipolenciál';o .do Brasil na 
ALI.,ll'álra· as -de Embaixador Extra
o.-.1.lla1'io' e Plenipotenc ário junto ao 
úOlêrn0 da Nova Zelândia. 

Secretaria c.e Estado, em 2.5 de 
ma q de 1964. - Roberto Banhel
lWsal - Chefe da Divisão. do Pessoal. 

, A Comissão de Rejaç(;~B Exte
l~ores. 

fií'erisagem nQ 84~ de 1964 
(x" hô. NA O&IUEl\1) 

frxL~o:C<'i ),'lcmbrO',.; do Seulido F-e- I 
d~, <i._~ 

De tlc&rdo cem o p:cceito ('c-I1Etl
tUt unuJ, r.enh.o (l h:Jn.. a de ,suol1l ... 1c-r 
é. "qit-OtaÇao ete VO.<;S::iS Bxce~ênwru: a 
C";"'''ó!lilÇao Que d·~".fjo fazer dO >::e· 
n.1:; .. : Agumaldo Boulitreau F'l"dgooo, 
o_Jp;inte de cargo tie"M~nistro úe Y'fl 
U1Jl~a Ulas..<;e, da. os'!·"enr,J de Dlplo
lIlcl:a. do Quadro de Pessoal, Parte 
pe .. mknent.e, do Min stér:o das Rela
çõe..<; iEXten.ore.s para exercer a f"tlll· 
ção (te EmbaIxador ExtraordináriO e 
Plrrupotenciário <io BramI junto (lO 

U-Oí-'elnO ds Repliblica portuguêsa, nos 
VrmÓ.s OCs al:'tiJ~os 22 e 23 da Lêi nú
nlero-3.917, de 14 da julho de 1961, 

Os ! méritos do Senhor Aguinaldo 
Bo,IlltreaU 1i 'ragoso, que me induzi]'(1m 
fi e.-cpll1ê-lo para o desempenhn de~
~a c.iévada função constam da anexo 
1nfortnaçã,() do Mm'.stério d'M '..·~el<,.· 
çucs p.:teriores. ' 

BrasU:a, em 4 <te junho de 1934 -
lIurnÓerlo De Alencar Castello ..!ira"
cu. 

CURRlCULUM,VITAE 

E!1:;!ln~nOR AGUIN/l.LDO BOULITRtfoU 
FKAGOSO 

1. :No.sct:u em Recife, Estado de 
J?c,'n1nü)Uco, em 3 de março de ltJ'J'i'. 
Me:n~ro du Sociedade Geo~'áf~:.!a uu 
1 .. i'I.?, . 

2, Ingl't&.<;Ou no Minlstéria da ... i Re
la:;óc~ Exttriores como Adido (ie Le· 
gaçãQ, em. 11 de janeiro de 1930; con
t:ataçlo em 24 de abril de 1933; Cr)n
fiuI de Terceira Classe em 19 de te
v.rcll'p ào 1934; promovido a Cônsul 
de Segunrla Classe, por merecimentO, 
Em 21 de março de' 1936; Segundo S:!
eretãt":o, trflnsfe:-ido, em 1&37; pr'.I. 
mo\'id,o a Primeiro Secreráno, por 
IDi>fCrnm:.nto. em 7 de dezembro l1e 
1943; Coruselheiro em 7 de mar~o c.e 
1943: ,CeJnse3.helpo, em 7 de ma.rço 
de 1949; IM'omovido e. Ministro de 

Eegund·,t Cla:;.c;:e. DOI' mereCimE'mo. em 
8 de 'novembro de 1949; MÜlist,-o de 
Prümü-ra Clacse em 29 de abrU dp. 
19.35, j. • 

3. Durante sua C9.rre!ra. o ~l'lbal
'ElidoJr' AgulUaldo Boul'treau l"ra~,Jsa 
foi de.signado para exercer as fnn· 
ções de Adido de Legf:.ção ~m Mon
tiv;dé"\1; Segundo Secr-:tário em Ber
n'.1; Segundo Secretár~o em Lima; Se
gundo: Secl:etãrio em \V-ashlngt,ryn; 
Pr!me,iro secretário eu Washin!"<ton; 
Primeiro Secretário em MontevidÉ'u; 
Embalxador no Pa..'1amá; Emba:xador 
aIa Atgentina. 

4, Além dessas, o En:1bai:tador 
Aguinaldo Boulitreau Fr.agoso exerceu 
~a as seguintes funçõe:s: Of1clUl de 
Oe.bie',nte do Intenfento-r Federal no 
Estado do Rio de Janeiro, em 1931. 
Se:vitt no Gabin.ete do Secl'etáriO Ge
ral, em 1933. Membro da. Comlssão 
de R~cepção ao P:e!'idente da ArgelL 
tina, General 'AuguGtin Justo, em 
1933, 'AuXll'ar de G:lbmete I!J Min~
tro di Estado das Relações Ext.,eriOl'e·s, 
em 1934, Adido 110 Gabinete :lo Mj· 
nistrd de E.<itado d1s Relações Extc· 
riorc.$ em 1934, AdidJ à, Comitiva 
l':-esiÇl:cnci{l} na vüq:~em às Rep:íh1!c:lS 
do Plnta. Auxiliar da D::!elZn~ã(j Er&. 

uEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
DtPIlTCR .Ci:lKAAL 

IILEERTO DI! BRITO PEREIRA 

CHA:I"'R co OBAVIÇO DI::t PUBLleAç:6IU:J lHE"'. DA ORçA0 011 I'tJrCAÇÃO 

MURILO FERREIRA ALVES 'LORIANO GUIMAR),ES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
saçAo 11 

ln:pteS6o nU ofIciou do Departamento do Imrrtnl8 Nacional 

DR A SILIA 

ASSINATURAS 

IIEI' AIITiÇõES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS' 

':apital e Interior 

:. <S~m revisão do oradOr) - ~enhor 
Pf€swente, Srs. Senadores, neste jnl;;. ... 
tante de renúncia ar inscrlçÕe;5 Ofa to
rLaa desejo ocupar a atenção do Se. 
nado para um assunto que, no prm. 
cípio da a.tual l\,7gisIatura, focaH2.el 
nesta. Casa, solicItando prO\":d~·n~,as 
ao Pode: Executivo. 

Em t-l'ês pronunciamentos, 'que nqui 
foram dignificadcs pela co!aooril.çâa 
dos apartes de t:minente.s çOI~g:l.a 
meus, l'etro.cei paro. o Senacto e parii 
o país a situação cala.rn.il..Osa e Cio 
completo abandono em que .\e er..::all. 
tr.ava o Serl,'jço Na-c4onal de Muni-

Capital e Interior 

Semestre •••••••••.. Cr$ 

Ano ................. Cr$ 

50,00 Semestre ............ Cr$ 

ICiPiOG, conhecido ,pela &lgle. S.ENAM. 
Ma.s, como a situação governauKlltaJ 
da. época .só se ded':cava ou aOs lmpe
rativos da ~emagogla~ ou aos iJnpact:oB 
da corrupçao - OG discw'sos por mini 
proferidos, COm acostamento nos tlp3;r:
te.s dos meus prezados COlegas, reee ... 

j b~ram tão sõmente como prém;o-ma.l. 

, costas \'oltaaes, 
96,00 Ano 

I 

39 00 I' dIto, -o veret!!cto da desat"t-nção '3 n\lls 

•••• '. • . • • • . • • • • Cr$ 1G,Oa Um dia, Sr, Presidente, amct.l !ie 
I:xtel'ior Exterior rara jUEt:ça ao Servlço l'hl.C10Ufll ue 

.\1uniCIP!OO, que se origlllou de vãr:t.'a 
Ano •• t •••••••••••• Cr$ 136,00 I Ano • • • • • • • . • • •• • • • • Cr$ tOS,OO l!ong:re.skOS mUnlcjpal1staa rrol\zilclos 

-- Excetuadas 8S para Q exterior, quo serão sempre anuais , as 
assinaturas pod~r""te·ãQ tom.ar, em qualquer <época, por seis ml!SeS 
OU um ano, 

- A fim de possibilitar a remessa de valores ac:ompanhados de 
esclarecimentos quanto 3. sua aplicação, solicitamos dâem preferência 
à remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do 
Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementos às edições dos órgiios oficiais serão fornecidos 
aos assinantes somente mediante solicitação. 

em Idi.fe~.::ntes pontos Co terrttól ~o 
nacional e a todo.s êles compru:eccH
do o Presidente da República, quer 
o 8r, Getúlio 'Vargas, quer o SC:ut~or 
Juscelino KulJitschek. quer o :5e!lhor 
João Goulart. Só a êles não ccmp~
receu o Sr. Jânio Quadros, po .. que. 
no curtissimo período de !m:l geStão, 
não ocorreu a reaHzaçí:.o de nenhum 
concloave daquela na.tureza. E, em to. 
dos os disclKSCS feitos pelo PresHleU\e' 
da República nesses Congressos, hon .. 
ve a promoosa ootens::.va - e, da, 
parte de um dêl",s. até o pacto de 
noma - de a-d.otar medidas l'lsaná:,) 

- O custo do numero atraJ3ado será acrescido de Cr$ O,iO e por a corrc~ponder à.s reivind~c(lçõe.s e aos 
exercício decorrido, cobrar.se-ão mais Cr$ 0,50, J I 3n.selOS U-a classe, da cCUlun:dade lllU-

slleira à li Rtunião de Consulta dos 
M:n~tros das i:ielaçõ-€6 Exterio.:es ditoS 
Uepüblica.s Amenc.-tnJ.$ realizada em 
Havana., em 1940, Auxiliar do GaUI
nete do Mmislro de Estado d-M .H.e
lações Exteriores, OC 1942 a. 1944. ~~
xi1iar da secrd:.a.na da. III ReíllUJ.O 
de Ce-IlSulta dos Mil1lstrQ.'J. das Re· 
l(\ç~ I!.xte!'iore;s das ~pUlJlicas 
Amerit.'O.nas, rcallzada no Rio de Ja
neiro, em 1942, s~retáIlo Oe::'111 Qa 
Delegação do "Brasil à Conferência 
MonetáriO-!'-'inanc.eil'a das Naçoea 
Unidas, Bretton-wocds. em 1944. fie
eretário da De:ltgação (lo BruU à 
Conferência Interna.cional SÔbre Pro
blemas da Guerra e da paz, realizada 
na cidade do MéxiCO, em 1945. Secn· 
tá,:i.o da Delegação 00 :sre.sll à CGn
fe:rênc:8. da OrganIzação Internacional 
das Nações Unidas, realizada. eul São 
Francisco da Califórnia, em 1945. ,En
carregado de Negócios em Vlashiniton, 
em 194!i. Asessor do Delegado do B1.'8-
sil à ComiESão Consultiva de Emer
gência para a Defes-a Pol1tica do con
tinente. em 1946. Assistente do So
cretáriO Geral da. Conferência Inte· 
r:-americana para. a Mamutenção Qa 
Paz e ~ da Segurença no Co.ntmente, 
em 1947. Chefe da Divisão dO Pes
soal. em 1949. Chefe Substituto do 
Departamento de Admintstraçao. em 
1950. Chefe da Divisão do Cerimonial 
em 1950. Ministro em Missão Espe
cial WI.S solenidadoo de po....'-""S8 do Se
nhor André Martinez Truebe., .Pre ... 
.&klente eleito da' República Oriental 
do urugua:y, em 1951. Membro da 
ComiSsão Organizadora do I Congre:;
ro da União Latina, no Rio de Jálleir-,. 
em 1951. Ministro da MiSSão Espe· 
eial para !t'epres-entar o Govêrno bra
sileiro nas solenidades do Cinquent.e .. 
nârio da Independência de Cuba, em 
1952, Membro da Comi&'3ão org.an! .. 
zadora da. Vilr Assembléia da. Comu,
são Interamericana de Mulheres no 
;aio de Janeiro, em 1952, Ministro 
em M~ão E.::p~:r-nl, nas 601enidad~s 
da. posse do Prc-..,idente da RepL\blica. 

111clpalista do Pai.s. 

I 
Lembro, Sr. Pre.:ildente, de um aon

Dominicana, em 1952. Delegaoo Subs_ gres;:o reall.zado uu stio V,Celli.e que 
tituto da. Delegação do Drasll D. V.lI eülli,QU com o COmparec.mcnr.o '.!~ c!\:
Assembléia Geral das. Nações umaa':i, Pres.dente GetulIo Varg:.l'::', no qual 
em Nova Iorque, em 1952. Chefe (tu d, E.xn., (lO agr..:l.aecer as 11cme1i:~6<llS 
Gabinete do Mirustro de i'.StadCI das que lhe e:am prestadas, comprcme
Relações Exteri-ores, em 1933_, Ch~te teu~ no sentido de, que o :;eu pn ... 
do Depart..1.mento de Adm.nlst;:--açao, metto ato arunm1stratlvo, quanao úati 
en:.i 1953, Embaixador em Missão Eb' saísse em di:eção ao palâc:o -.lo G-c
pecial, do Govêrno do Brasil na.<j f.Q., vêrno, seria um decret-o Oeter:Ultl:O.n. 
lenldades de po.sse do Pl'es:d-eut,c (la. do às Cai::,;as Econômio..ls feder:\1s u-u
República do Panamá, em 19-56, Chf'- Xi.li~ substanc <aioS, lllteu'a.mente re
fe de. Delegução do Brasil à Reunláo tugldos- da buroemcia t'<\.Hla. l~nta e 
de Salt-o Grande, em 1960, CIleZe dn cmp-"rrada, aux1lios para que L,),:iO/i 
Delegação do Brasil à Vil Asscmbll!ia os Municípios br<1S!!e .. IOO pud%::.em 
IJel'al do In.stituto Pau-Amerlcano de obte: os recursu<;' fin-;:tllCCjl"OS z;ece.::>
GeografIa e HiStória, em Bueno;; AJ- Sário,s à implautaçfto doo s~us sery:
res, em 1961. secretário· Geral de po_ ços ae água e e~gõto, Es..e:e decreto, 
lltica Exterior, em 1963, Minist!'o <.e Sr. president.:, jamais apenas dS ema .. 
Estado dus Relações EXtet'iores, ln- çoes óe tropos d.e retótica e de e.s
ter;no, em 19-63. Chefe da Drle{pJçP.o prendida ol'utõr.fl, 
do Brasil às so]er.lidades de posse (lO Mais tarde o E:. r , JusceLllO KU~Hl.s
Senhor Raul Leoni, Pr~>ldentc eleito chek, comparecendo a Um Cong~e~s() 
da R;epú,Jlica. ::la venelúela, em l!HiIt, munic.pali.svJ. e c.ente de que O n1Q" 
5. O Embaixador Aguinaldo 8'.iU- \'imenW murllclpal:Ha brasllell'O a, n
litl'eau Fragoeo é -casado ,com a f:;-t'- da não di~punha ue um or~aO ;.;o'1e"
nhora Corina Iphigen1a Peswa 1:r.i- n::mental p,ra c::;o;'Qtnu!', J;. ra mCCll. 
g050,. de naCIonalidade bra::'Il~l:n. tivar, para p:cmover tl exc.cuç'ao nus 
Sue ExceLÉ!llCia é lndJ.cado p3, a ideais. 110.) objetivos e <loS J.mpel';lt,vus 
exerc-er as funções de E:mb{'t.,~;ad(,r munic,pahG:tus, cump.omeLu-se n en
Extraordinál::jo e Plenipotenciária ~o v!ur 1l1el1.:iaJcm ao Co.:;;p'e.sso, crl3.,1~lO 
Brasil junt.o fiO GO\'êrno da Repu· 1 aquele ó,:gào e,;:p~if_c.v, M.J..5, segumGo 
blioa Português a , Secretaria d~ ES- o precedente de de"z-tença!J e.">tabe!e
tado, em de de 19'14, c:da p_Io .<;cu ilustre 03.nt.ecz,ss.J;f, o 
- Roberto Barthel-ROSa, Chefe da atual Senador por Goiás nno cum· 
Divisão do Pessoal. prlu a palav:a empenhaa-a e o '::on

A Comis.são de RelnçO'c.s Fx- gre.::so Naci'Ü':'1al jam'3.is :'ecebeu qUal-
teriores, quer men~gem de S, Exa. em 1"'1\"or 

o SR. PRESlDEXTE 

(Noguelra da Gama) 
dores !n.sCL':tos. 

Tem a palavra {) nobre 
walfredo Gurgel. (FaMa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre 

Cattete Pinheiro. (PaUSa) 
Não está presente. 
Tem a pala vra o l1ebl'(> 

Josaphat Mnl'inho, (Pau{(l) 

Não está. p:-e~entc. 

daquele compromisso c em 1b6éqUlO 
dos :ntE'rmes lnunt-clpaL~tu.!, 

Hâ ora- O $1', Jãnio Qua-dro.s - justlça lhe 
~eja fc_ta - tendo SIdo o único Pre
S_dente da Repub~lca que, no dc-r",o 

Seul'o:ol' da campanh~ ele:to:'ul, não !,lromNC'u 
Crj("tr um órgâo dest:n;:do a fO\llel;'Qr 
o mtuücipalismo ti' o lO:;<J .. ~~:Ln II o 

Sell'ldor I Gove:'no da RepúbJ;:c(l C:':O,U 6i'f,'(' Ôl'
g10, o Serv.eo I'\aClQn~! ccs \l"n'('j
p OS, ~u.o'~I'dinn(fo à Pnvldên("(l r,a, 

SCl1:'dur J Pi'!)ÚbJlC;1, e df't~:'ill'n:m d;ll1do di'
rllnn~t'Y!:r:~o ('lc~i\f'nt(' rle apl'f!ç'" "OS 

ILV;1C~u\::S m:.ln~c i)3.Lst,_~s, &00 ç,ua:J 

, 

i 

.' 
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$empre a.5S:stiu e cioS quais t::empre 16eUS erros e, também. con~o ~re. do 
partIcipou, com. eficiência, 11as co-! m~m. o:;,"er. apcnts.nd.O a.s so.uçoes u~
;mü:s6es t.écn .. cas, a ccnstituiç,:,p ti.e I ce.szar:as p3J:a se enfrentar e, MaLS 
um grupo de trabalho l7 elabora.ç:io de do que ~.s",O'; par~ .se dehelar aquela 
uma. m~nsagcm conduzmdo pro].:!.-o de calam.tosa s~t~açao.. " 
lei ao con:;re~o N-ac:onal, dando am- . E?sa exposlç~O, recel?i .. oo ap .. z:.as (-oro 
jPlitude ao Serviro Naclonal dos Muw :ndJ:l!rcnt1Smo ,!)Urccra,,~~, fel :uan
n~cip:c3 e, além de amplituG:i!, d:ind?- I d..a~a, ,~a.l'a efel.to de Illi'O::::;:SPes e 
jlhe fei ão leza!, já que a sua criaçdO I pn.1ece~,e6,. a qt,em, Sr~ f'h4.4~ente? 
baVia-;e opo.re·do por via de ~cre:o. AO p:opl':'o Cc:-onel F.tt!palc:l.l, çue 

~. , . ",) s:::mpre d2~::m.stral'a ~ sua. lIiqUl~:-3.~àD. 
O Sr. De:;tfee Guarany - Pe.m.t~ ':Ua Có1€I:a, .tua re:lç<:::} contra D~;'Jcl .. 

V. E,",{-3., um aparte? 'j t,;:~c..:; e Se:::l::tGores 4.ue h:'v::::,~ t;~c a 
O SR ru:UCO Ri:ZEiWE - C(Jm . -cor_' sem de ,colocar t:l::J.. c.rurJ:3 l?-0bre 

~ .~. . o cO~'po el1L:mo do Scrvlço !'.aclO.J.al 
p. a!::€'.. de M.un:cín!o.s. 

O Sr. De:;f.rée Guara,!y - O ex·Pre.. LA S .p id LO ,.,--, ,- f 1 
e-idcn ... e .iâllio Q::''.ldrL3, nr-.o só i;l· ... CU ~,r .. r",es ... ent-. .. , lG.,.~xp.J .... ~çao e.-
~E A). r como e.::colheu pJ.!'!l din- ta - e qu ... teve, al.~a.;:)-, atIav~ Ce 

~i-lO '~l;;; 'üos mai> a..'"lt·.g~ e !lUstres apartes. a c{)üer~u;a't para mIm n1.1t.ta 
tep:·.:se!1~:'::lLeS da Colu,sa munlClP3,I.lS-j ~~nrc.3<;1" .de lem.UlElliJe.s serl.J.d.ores.~_ 
4--3.. r.n B ",.5.1 que f 01 o Sr. A:aujo floou no f~co G.e um·J, gaveta.; e !l ... m 
f" .. I... ;~ , a R~voluçao. cem todo e::u ímpeto do 
pa\! ,L_an.l. . p~qu.S!l, com tóeta sua o:::.paclawe 1'30 .. 

O s~. EURICO REZE.NDE - Ag!'a- J di03':áf:ca, a Ce!lSz::Wiu ~eg'ar, lcC'a .. 
peço a cont:'~bUlção do ~part~ de Vru" l1.zar cu descobr~r sequer. 
jsa. !L:,;a. Que recorda, dentro do m:m 
pl'cnur:.c~r..Jilento a paesa;em do p,-Ca 
l"es30r Arc.ujo Cav:l.lCantl a frente au 
direçf:.o do SE:NA1I, desenvolve:l:!o, 
fiUvlda a~;;<1ma., um traba:ho dj~rw de 
fl.ple.uso. l1US li.nul~ente ir.c.ompleen
dido. s~nc!.o tambem, depom, ob lm.o 
Jl.té me!:,10' de uma onda Cl'U,el d35"
lúnias, de injurias e de duama:-;oe5. 

Surp:-ecI!dido, a.::si:n, por êszes 6r.a
ques. nem pOI' isso o Professor .AnuJo COl.:ulcantí ·apaltou-se do mov:IUl'U
Lõ mUll~cip::tli.sta brasilei!0. ContiJ1l'a, 
até hoje, n;:.3 coluna. da. lmpren;:;a br(4,w 
"Ueira., a apontar ~ ~rros do ::ien'lÇ-O 
Nacional de MUlllCíp:oo e sugerl:ldO 
!SOluções adequad·as paTa ')s erga.stu
lantes problemas que QflIgem as Co-
inunr:·s pâ.ti:,ius. . . 

1.r~as, Sr. pl"csiúentc, rea.t:uIdo o tIo 
de m.nn·as cons.deraçõe.s, veio a iH
justa e üljuruficf'.da r .. núnc;.a do tie~"" 
nho1' J,nio Quad'ros. Ass'llnlU o G"04 
vêmo o Sr. JeZio GOU1Ul·t c 8. ~~a.., 
que 'em vár-.. oo Congre.::sos munlc.pil .. 
t.:stas ha v;.a prometido prOpOrClu-Jlal' 
1od-o o prestigiO oficial ao SEN .:\....'\1, (I. 

que. féz fOI na linila de afeIções peso 
eoa:s, COlocaI' à frc-nte daquele Sf-i
Viço, na qualidade de. Intel1'e1J.tor, um 
·militar que, 110 âmbJto de Sua C:U'A 
ieira pouta ser detentor de grandea e 
~plaua:'dr.s virtudes, mas que era um 
elemento desprep.arad.o e comp.eta .. 
mente orgamzado de quaJquer sensi
bll:dad.e e de qualquer vocação para 
O t:\1t.Q e para a .solução dos prl.,.ble w 

ma.') manic:pali"f.:tas. 
De já lX.ra ca, Sr. Pl'€:Sidente, o 

SEN.I1.J.\l, que recebera a pr-omeS3a ot! 
íl3.er e5trutu~'ado lc3,:llm.ente, passou, de 
:r;raca.s.:.::o em 1racuss:o, de de.sidlu.· t.m 
4e.sidia, a decair, a. desfigurar .. se e a 
tornar·se um órgão totalmente Clt w 

sorgüllizado e, por via de conseq !lên
.cia, in>:'G,;,:almente mefl00..z, E t~m 
vivid.o, a~é aqUi, graças ao patrJot:s w 

mo e ao espirito público de alguns 
Depu,t-c.dos e Senadores qus, atr..l\'és 
<las suas cotas orçamentánas pe.::i>co.-1s, 
V:êm de.:tmando recursos para. m'lUu· 
tenção de Serviço Nacional de 1.\1u
nicípioo. 

Tão lOgo lt!'3Ull1t o meu ma.'1t(.ltO 
nesta. Casa. fi-el aos meus propÓ.:)i~o.s 
e às mü111'31S afin:da.des com o movi .. 
me.nto muniClpaLsta brasilell'o, de 
CUjos congressos sempre particlp~l, 
sem SOlução de continuidade. Uz iJ~ês 
t\1scursos nesta. Casa, apelando p:"~'a 
o Sr. Jo.5.o Goulat, Q fim de que oua 
Exa. volvJsse a sue.. a.tenção maiS Vl
gilanl..e Dam os problemas, os graves 
p'roblema.s, 03 tortw'antes probll~mJ_s, 
dO Servlco Na~:onal de MunicípiOS. 

Naquele prcnunciamento tive e. 
oportumdade, respeitad!l, a ética. c 
~tel1d.;da a contenção d.e iingU3~('m, 
de realizar r'.rgumas criticas aQ C "'ro .. 
riel Fittip31di, que era o lntel.e'n)~ 
do Serviço Kac;onal de MuniclplJs. I 

Dirigi, cem o propósito llitldit ... Ul'llte I 
construtivo, um3. longà exposiç.ão (;0 
$~Presictente João Goulart, alel't.an~ I 
<10-0 paro. o que ~ pa.s.:.ava !l~q'.ICls I 
6,'rgúo dB. dcfcs3. d03 inteTê~~s muni.~ 
qipel!stas bra.sileu·os, enunciando ('3 t 
D.\eu.s male'J, pondo em deswque os 

Como est:unos vivendo 360ra, como 
d.í.ses ontem, tempos novos, COm télU
pêra milita.r, vale d;zGr, de.xamos a 
rUe clin!ca. pa·ra apelar para os j!UJ .. 
trumelltcs cu'Úrg;cc.s, to:no li. c::trga 
pa~'a ll:dir ao úlninente Presidente 
da. República. que volte a sua· aten
ção p3J:a êsse problema. 

No mtuito de, ma.s uma vez, co
laborar com os PCdêz-e:S públicos a 
f4lU dJ ellco~1tl'ar-~e Um esquema Ce 
~oluções pa.ra o Serviço Namo!1.11 de 
M:uruCip:os, d~rlgi a,o Che:íe do Go,. 
vemo wrta expo.;.iç.1o que. tenho cel'
tem absoluta, não terá o mc..,mo G€:S
tino d.a 'l.UC d.iri~i ao ~pcsto Pre.si .. 
ciente João COUla.rt. 

Pora que esta minha m3.Ilifcstaçê,o 
pcr.:.Sa. compor o documentáflo dest" 
Casa a re.::pe.ito do SEXAM, eu me p~r
mito, nc.5te instante, g>.:'avai.' 110S Ana.;s 
do Senado e colcc.ar nn. atençã.o aos 
meus iluetres coleza.s o texto inteslnl 
da ca.rta que dirigi ao lvI"ll. Rumbel'to 
doe Alencar Castello Branco, a. cuja 
le:tura vou pro.::ed:::r: (lendo) 

Exc:;lenJ.:;:,L'llo s-:.nhor Marechs.'l 
Humberto d.e Alencar castello 
B:anco, DD. Pre..~idente da. Repú .. 
blicil, 

1. Os dis::UTSOS 'JTonunciados 
no Senado' Federal ri 00 requ€'riw 
meutQs de informações que fOIam 
formulados na. Câmara do;; Depu.. 
tados, a respeito do "Serviço Na~ 
cional dos' MunicfpiQ~' - S1<.!NAM, 
cv!ocaram em evidêpc!a 03 1mpe .. 
Ia~iyos da l'eorgan1z'lc:ão técnica 
e administJ.'ativa dê"3Se órgão do 
pooer lE'Xecutivo. 

Tal& pl'QnUnClamEllCOS, nas dua!'t 
cruzas 0.0 Cúugres.so N ac!ona.l, Só" 
b:e Q situação e Os proble1lLa.s do 
.sE~AM, estã,o provocando ampla", 
e p- afundas l'€'p€l'CUS.sões nas As. 
sembléias Legi3lativas dos E';.tadool> 
nas Câmaras MuniCi.paiS ,nos olor: 
nalS e rádiocmissoras d etodo o 

2. Os Prefetos e Vereador~ 
aguardam, com ju~tificad.a ansie .. 
da.de, as provld.&n..:!as g.wernamen" 
taIS rclaLlva<;. à, soblevl\oéncia &>rU. 
pll.lç':'o e :fortaleCImento lÍessá Ins .. 
tltu!ção de a.:msténcia técnlca, que 
repl'e.;:;~nta uma das reivindicações 
pnol'ltana,s do MovÍl11ento Munici .. 
pJ.l!sta B:'{;.t<Ollelro. 

3. A CrIação do .IServiço Naclow 
nal dos MUIllClplOS" _ SENAM, 
p~lo D.::crt:to n\! 50.344, de 11 <1e 
março de lS31, resultou dOs reno .. 
va·d:os apelos e freq .entes reco
mend.lçôes dos Congre.sso.. NaCIO
naIS de MUlllClp.O., succsstvan:.en.., 
te reallZo3.dor em petrópolis (1950) 
São Vlcente (1952), ,são Louren~ 
ço (1954), Rio de Janeiro (l957) 
e Recife (1959). A experiência ele 
funcionamento. aos Depaxtamen .. 
tos de Ac;sist2TIcia R{)S MuniciplOS, 
em al2:UllS E:>tados, e o andemcnto 
de vários pl'ojetos de lei, no Par .. 
lamento, dispondo sôbre a necessl. 

__ $O!_ 

dade de um órgã.o ell1inentemente 
técnico, na estrutu!."'-Co da. Adminis
tração Fede1al, v:nculado a .. oq, Mu~ 
mCipios, cQntl'ibuiram para o ap<l .. 
recrntento do SENAM. 

4. SUrgiu, assim, o SENAM 1~() 
p!lJloram3. da. ft.-dmini.stnçfi-a pu· 
bU'-:;l oomo 6_gJ.o lnt~g::-onte do 
Gabln:nte Cr'lll dS! plTSldêIlcla da. 
República.. modc.::\;amente inStala. .. 
do sem rr~:'lu:. m:.!.tenais cu recut~ 
sos fmancelrc<:, d:! q·,.1al~u::r esIJé· 
de, desprovIdo de p~so::.l, e, ne. 
enLJ.nto soor.:.car~·tgado de atri. 
bUiçóes' (Ia ma:s Ult-z., e::pontab~ .. 
li-dade. Mas a. Ulebpzrada r~núncla 
do então Pl'e~!.d:nte Jàruo Qua .. 
d.ros, a 11 de a~ô~to de lt3l, ful .. 
minou o SENAM, lego de mu:io. 
Dcs.aloja-da do P.),~á.cío e ameF .. ç:ld.a 
de extmç§..o sumária, a n'jva Ins4 

titui~ã(.. logrou ~obreviver às c~ .. 
cunstâncias adversas, em vL tua~ 
da alta comp1:eensão e apoio do 
Ccng!'e~so..Na\!lOnal. que tomou po
s:ção em SUB.! defesa. O SENAM 
regredIr-lo à "e5taca zero", e teve 
de frentar os p~'obl,:mas adic:ona1s, 
d.~co::rentes da ad~ptação às con .. 
dições e I'::cuEar:dadM do regime 
parlamentar . 

3. Com o ad'\o'ento do Decreto 
n'? 283, de d:z::mb:o de 1261, ope .. 

'rou-se & tran'lfel"énca do SENAM 
p-J.ra a ó:bita do Mi'llisterio de. 
Justlça e Negôc,os Intriores. Fl
naimente, pelo Decreto número •. 
1.846 ,de 7 de no\'embro de 1962, 
o S~AM foi desintegrado daquele 
ML.'"l.I5térlo e voltou à situação prt_ 
mitiva· de órgão da Presidência da 

6. A trajetória do SENAl\!I, pona 
Repúbl1ca. 

ti.lhooa. de sUCe...=-siVR' crises, sofreu 
o impacto de dificuldades. de tôd, 
ordem. No entanto, -durante n. ta .. 
se mais dificll e tumultuada da. 
sua existência - de agõsto de lStH 
a outubro de 1962 _ o SENA.\.f 
promoveu a inst..113!ção das Dele~ 
gaclai<:. Reg:onais (Escrltó:-ios l'éc .. 
nicos nos Est.ados), expandiu as 
suas atV!dades, desenvOlveu uma 
surpreendente atuação e obteve do 
Congresso Nacional a. inclusão de 
422.5 milhões de cruzeiros no Or
çamento Geral aa União pa.ra f) 

exercicio financeiro d.e lSf.8. 

'1 •. In!elizm~nte. fOrça é coum 
que, a partir de novembro de 19>62. 
a Instituição começou a def~1lhal 
e se encontra, no momento, estag. 
nada sob o p,onto de vista. de buaa 
fmalidades ·e"pecft!cas. 

8. Os prefeItos e V~rcador~ 2:5. 
sistem, estarrecidos, à mu~llaçau 
do SENAM, CUjas atividad:?S fOl'.am 
pa.ral1~aaas. 

9. Por tod-os és.ses mm:vos, se-
ja-me permitido comparecer pew 

rante Vossa Excelência. parai pon~ 
derar que o. SENA...'\l ::lOr.!'c..'l>'Jllde 
às mais leg\t.In:.al'l. aspiraçõzs e n-e
éeSSldades das Prefelturu e Ca.
maras MuniCipaiS. 

10. C:lbe ao SENAM, dentro em 
breve, wynM' mais efetiva. a pre .. 
sença do Govêrno Federal em cada 
uma. da.... unidades elementares 
coponentes da l"e-deração, ou seja, 
mais de 3.200 comunas distribuld:.:!s
por todo o vasto terrltório nae!o ... 
nal. 

Cumpre, todtwia, reÔrgani.za.l, 
aperfeiçoar e 10rtalecer ao rnstitui. 
çãO, por llltetmédlo da qual sera 
possível atingir essa finalidade. 

Daí a sugestão- que encam.nho à 
alt;.l. del1beração do Senhw P"e.J~w 
dente da República', consub.stal1Cla
da. na constitUlçâo de um Grupo 
de Trabalho, incumbdo de p:·omo· 
ver a reorglnzarã'J técn:co~admi
ni~tl'aLLva do SE~':i'~)'L . I 
. Renovado, <lnlplilJ.do e fortaleci .. 

do em estrutura legal, pederã Q 
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Sl!."NA.'1: ser o deci~ivo imtrumzn
to de urr~S/ po1itica. nacional de 
emancipação global. e dea~nv.pi.vl .. 
mento panifica.do das com~lla.s 
brasieiras. 

Aproveito a. oportunidade- pJ.ra 
renovar a Vo.ssa. ExcelênCia ai se· 
gurança do meu re3peito. , 

Saudações atenc~osl.<:'. _ Sl naw 
dor Eurico Rezende. 

A exposição leva ao Sr, Pi'e:;id~te 
d<! República projeto de decreto le
~~lat vo qu:! tive a op-ortunidad~ da 
redi.gir e cujo text'Ü é o se~U1r. Le: 
(LendO) 

"DECRErO N' .,. DE .. DE 
.......... DE 1964. 

O Presidente da Repúõ!ica~ no 
Wo das atribuições que lhe ,C:Jn
j~re . o art. 81, inciso I, da. COm" 
tUu.1ção Federal, decreta.: 

Art. 1~ Fka. criado, ;unto à 
presidência. da' RepÚblica, um 
Grupo de Tm.balhQ incumbido de 
l'eahzar estudos e propor rn :n .. 
das concretas, objetivando a re
orgun zação técnico-admm'ftra" 
tiva do serviçO Nac:onal dos Mu .. 
nicípios (SENA-''D. 

Art. 2~ O Grupo de Trab~lhOJ 
que funcionará c-ob a presLdén
cia do D:::partamento Adm:ni.~tra
tivo do Sen.ço PilbUco (DASP), 
será integndo pelOS seguintes 
membros:' . 

1) Um rtlPre.se:ntante do. !I.1i
nistério da. Justiça. e N eg6Cio3 
Interiores; 

2) Um represêntante do MlniS
tér~'Ü da. Faz.enda; 

3) Um representante do Ban
co Naciona.l de Desenvolvim;entQ' 
Econômico; 

4) Um representwnte da As 
socinção Brasileira de MunlclpiO"!l. 
(A.B.M.) : 

5) Um representante do lns-
tituto Bl'a::U'o:.ro de Adminl~t.,ra.. 
ção Municipal (I.B.A.M.); 

6) Uin rep.resentante da Fim 
daçãO' ~Getúl1o Vo.rgas'~. 

P.a.rágrafo único. Os servlços do 
Grupo de 'l'rabalho ora.. insHtuh 

dos serão .prestados gratulta.n'.en .. 
te e COIl.SIderados de relevante 
interê.Sse para. o Pais. 

Art. 5º A fim de atingit as 
finalidades colimadas pelo pre .. 
sente decreto~ deverá, O GrupO de 
Trabalho: 

a) identificar e estudar os 4>ro
b::!~mas de estrutura., fUnciona._ 
IIl:!nto, pessoal, orçamento. JIl1S.. 

talações e aparelhamento do ser
viço Nacional dos Municíplos (l5E .. 
NAM); .' . 

b) sugerir me<iidas relativas ~ 
eliminação das deficiênc~as ex'.s
tentes, aperfeiçoamento da o~"·a. 
nização, aumento da prOdutivida_ 
de e melhVl'ia dos níveis de efi .. 
c:ência dessa in.stitUição; 

c) elaL'Orar ~ roorganização 
Integral do Servlço Na'cional 'do3 
Municipios (SENAM), propond.o 
lle::se ".entido, as provldênclaSi dtl 
~rdem técnica, admin strat1v'a 8 
fmanceira, julgadas necessáltiLl3 
mciusive formulaçãç de tl.llt~pro.~ 
Jeto de lei; 

d) apresentar, no ~razo d2i 60 
{sessenta) dIas, relatório de $Ua:J 
atividades, contendo o l'esUltnClo 
e conclusões dos estudos rea1:..

zados. 

Art. 4º O Departamento ~d .. 
ministrativo do ServiçO PubJJco 
(DASP) requi.sitarã aos Ól'gúOS 
do Poder Executivo os estu~Q.9 
1nror~ações e serviços considera': 
dos tnd spensáveis à. ex-ecu~ãO 
dos enca.rgt.s do Grupo de ·Tra. 
baIho, devendo as soliciLaçó~ 
efetuadas ser a tendidas em l'e"'j .. 
me de urgência. ~ 

. Art. 5>' Este decreto entrará Em 
VIgor na data da sua. DUbUcadão. 
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revogad~s 6,5 dispos'çóes em con· rizadas e defendidas por V. Exa., Sr. PreSidente, esta Nação, de 1950 tado, então exercido pelo imortal 
tr!rio. chegou ao ponto negativo em que ::.e- ate há. poucos dias, eStava ent.regue1catal'inense Herclio Luz, e os rep:"c-

Vl,-'In V:J. E.~as., Sr. p:es"den:e e cu.sou o pagamento de quot:ts consti- ao pOder pan.ano, ao poder CIV~l. OS Isentantes federa"s, Senadores e D<>pu
G::l!:~~("> Sen3.dores. que o meu tr· tucionalmente devidas aos Mun 01- pa~sanos não resolveram o problema I tados. 
'na.) se divide em duas pa~·t-e,,: uma plOS, quotas que eram t)agas COUl. do SENAM. Agora, que o Pais está Como deputado est-adual. teve par
exc:F.,Jva, _ trac3.ndo a (;':0;': .'<;0 atrasa, ma" dentro do exel·cIcio, Pela fardado, manifesto d'aqui minha C011- ticipação nos mais altos Oonselhos da. 
d~:; 81Í:NAU[ - e 'a outrar cS{ju..'::r.!,t,j, J;l'lmelra vez no ano passaà.o __ n:~ , Lança no sentido de que o prOblema política nacional, e a sua palavra. 3/ 

2,llldo;' um projeto de d!(cl'eto a-dnu pito - o Govêl'no Federal des.:'eS1).~l~ I ira merecer a a,,~nção dos altos con.I,5~1r: ponderaç~o, a .sua extraordmdna. 
n:~. J. '·\·0 constitutivo d~ um g: .. ;.) tou e d.escumpnu a obrlgaçfiO consu .. selhos da Republ:ca. vlSao de polItlCO :;Judou em todo::. os 
de tn,.'balho, integrado excluJ:vam(m:" tUCiQUll de servu- aos Municíp:.os. ,mo~ue.:1tos ~.soluçao d?S gl'3.ndes pl'O-
te po;; um órgão e pessoas jur!d!Ca:l, Dando conhecimento à Ca'a dê3.Stl ' blema;:; polttJ<J0s da mmha terra. 
nl. tas das quais de d reito público, 9 SR. El!RICO REZE~-rDE - Per- exped.lente que remeti ao emInEnte I . Em 1926 é e)eito depu~ado f~de:'al, 
P~d0!·~ êsse grupo, assim, estu(ar. mlta uma mterrp.pçAo aC? aparte. Qij Sr. Presidente da RepÚbl!ca, .deixa I !'der da Bancada e o pnmo:·o::o o:'a
com ~~renid::de e efi:::iêl~cia, O.,; proble- V. Exa'. pa.:a. nel~"I~C~Ulf un:al,~n- aqui também a Certeza íntima. que dO::~ que e.noo~tava ~anta CJ.t~r~~a 
U1a5 do SE::~AM, as c~rêndas SÓCIO~ formaçã~ os mlln.c'1>.(Y~_ elo F...:.p __ .to me con1ol'ta e rne dinamiza, de q1.je o IP~ ... "'~ou a Im~lesB onal Q Congle .... :oo 
econô~· icas dos nossos Munic:pios e Santo t mbéro aInaa nao ~eceberam Gov"-"no Federal cnará ê~f)" Grupo de, N"c.onal. 

I - d d as quotas decorrenteii da discrlmma.. "'~ , . ~... ,~'. _ apon', as 50 uçoes a -equa.. M, co~- ção constitucional Trabah10. Do cumpnmento das tale- Pmso dI3er, sem qualql,er medo 
su1:>sta~ciada-s em projeto de ',:i Ínst:- " ras dêsse Grupo resultará a l'·enlessa, de estar exagerando, foi () maiol· ora. 
tuindo, legalmente, o Serviço Nacio- O Sr. Vivaldo Limo _ Permite V. ao Congresso Nacional, de mensagem I dor cabl'inense. 
n.<>' d~ MunIcípios, a ser. encuminha Exa. um aparte? presidenc1al conduzindo prJjeto de lej Fechado- o Congre.s~o com a Re-
1110, - Se aceita sugestão ao Congre.<:.50 O SR, EURICO REZENDE _ AlIa!'! para que posamos, inspIrados no de-I· voluç50 de 30, Edmundo da Luz P!n-
:NaClOn~J. seja manifestado em t-odos os con_ to, através das sua" amizadf's, tias 

O St., Destré Guarany - .Pennlte O a,parte de V. Exa., que ê meu com- gre.5'::OS municipallstas, ter um orgão suas relações, da p.osição excepcional 
~. Ixi. um aparte? panheiro de debates democráticos, já que possa tutelar e áar condlçõ,~s de 1 que or:up:::.va na sociedane b;·~slle~ra, 
~ O sá, ::uRI::O R!r7""'DE _ As- estava tardando. Qe.'Senvolvim~nto sôcio-econõmico às ::10.5. meios socia·s do. R'o de J:melIo. 
sim qt.l.e oncluir o ponto que e.ston O 8r. Vivaldo Lima _ A"ntt!s de no,~sas Comunas, de envolta coro a I dedJcou<-se ~ taref~ lllg.:nte d~ e.3.cla~ 
tocnl:rtndo. . m.e.1B nada quero dizer a V. Ex:a, da assistênCIa téCnIca aos nossoS Pletel- i l'ecel' sltuaçoes, fie ev~cÜI' lJ1Ju~tlças, 

Jel:':.O o;-ortUI:o, Sr. Pres'.dente, a nossa satisfação em vê-lo ocupando tos e a.os nossos Vereado~·es. I d~ amparar compa~lhe.:.l'o, ASSlm. se 
~doção ,de medidas destinadas a pres uma das cadeiras da nossa. Banc-B.da. . fl"z credor da admu·ac;ao, do apreço, 
ftigla'l' O Serviço Nacional de MunI.. Assim só p-oderel apl'e3enta:r-lbe as Este é o meu pensament'J, Senhor da estima. da gratidão daqueles que 

te · t t nossa.; .saudaço-"" trabalb,·sta.' ~,. ve' _ Presidente. Est,q é a minha esperan- haviam sido ban:d.os d:i.s posiçôes ci-pios, nes lDS.a.n ('. ~ ~ y.... S ad (M ·to oem/ 1 R I - 't' p , A r~olução democrática vitoriosa 10, repIto, em nosso meio, e de acôr- ça., 5rs. en ores. UI pe a evo UÇao Vi 01'10Sa.. a5501.\ a. 
no Brasil necessita de realizar a.. sua. do com a gávea que da põpa. ou da MUlto bem! p..almas. Orador e CU11l_ dedicar~se !l. estudos jurídicos, vol-
lJ.ntenoi,ização, que não se dará ape.. proa, está do lado direito Ou do es.. pri11lentado). ta da a sua atenção para ~s lid~s mais 
~ a.U1lvés das noticias das vozes au querdo ... Mas V, Exa, está aqui, RE-'IDENTE li~adas à. sUa profissão de a::lvo2;ado. 
trádio é das imag.::ns da televisão, entre nós, como eompanheil'o de lu- O SR. F qS '.. ' ! .A~briu. escritório no Rio de Jal~eir,! e 
,anuncidndQ cassc.ções de mandatos e tas em pJ."?l da democmda., nesta Cn~ (Nogueira da Gama) - 'rem d P"-_ 1 tombem. ne'lSe se~r d~ .at . ."lda~es. 
,.su' pcn_~es de direitos politicos. De- sa e, aSSIm, sendo com prazer ex- laNI13. o nobre Senador Antônio Ca~- I revelou tôd2;d a d sua llltellg~ncla., toda 
'\Te .dgrlificar, sobretudo, a mão or- traordlnã.rio, consideremos a presen- l.os, para uma comunicação, ncs tér~ I a sua capac! a e, 
~a,:r,?a:ária, a mão técnica, a colabo· ça de V. Exa. como uma peça sa- mos do Art. 163, § 29 do RegImento Mais tarde, designado para dele~ 
1·a~f'o. ~inalmente, estendida a célu~ lutar, útil à nOSS:1 quadl'R, OU me- Interno. gado da Missão que foi a Buenos 
~.s municipa1s, que é onde palpita IhoT, superquadra. Aires p.ara resolver o probl"ema rio 
10 t.:.J aj.v da Pátria. O SR. EURICO REZENDE _ M!- O SR. ANTôXIO CARLOS: Chq,c:), de tal maneira se dlstlng-u:u 
, Fala~.!;e no desdobramento do Ml~ Ilha presença fLsica' e geográfi<:a aqui, no desempenho dessa tarefa que é 
~istérjo! da Justiça e Negócios L'1te- devo dizer que me conforta. muito, e (sem reVisão do orador) - Ser:.hor fOgo convidado a pa.ltic1par, como 
:riorc'i de rr:. ... do a. .se const!:uir, autô- Iquero oolooá.~la. npe:1:3.,s nestes têr- Presidente, 51's. Senadores, leio nos delegado bTasileh'o da confel'éncia 
!domo, ~ Milli.st.erio do Interior. En~ mos, têr:mos que são de grande aprê- jornais que o Govêrno do Estad~ da dos Chanceleres, em Lima, e, depois, 
wndo que a políticlI govern:.mental, ço e estuna pessoal para com o.s hon- Guanabara. programou para hOJ4! a como embaixador extraordinário àS 
flue a a"81stência técnica financeira rados representante.> petebistas nes- Inauguração, no ba,irro da PeTI:h'l, na c(Jmemorações da epopéia -das deco-
to.s munidpios pode:â. se !:azà- atra- ta Ca.sa. praça Ramalho ortlgão, de mals. urr,a brimento;: em Portugal e embaixad{)r 
~és do pretendido Ministério do 11. escola, que leva~á o nome do ullRr~ à Conféência dos Chanceleres em 
terior. o Sr. Vivaldo Lim'l - V. Exa.. tal catarinense Edmundo da. ""'?Z..lz petrópolis, 
. Creio 'que a. re\"Olução conquistará está tratando, nobre Senador de um Pinto. Tudo isso é muito importante pa .. 
o interibt. Tão combatida peJo' p~. da.quel~s órgãos criadOs no Brasil, ~ ..=:::J ra o Estado de Santa Catarina, \'(l-
BionaliSl11.0 poli:'o que se irrigou p.)l' com fma..lidades realmente patrió~r.. Eu sobrevoava, em meaj\) do a.no le muito para as no.::sas trad!çõ~s. 
todo o País, nee2<;slf3 de, ao invés ie cas tnas que, como muit,~ outros d R· Rep!'es~nta uma contribuição vali 0-
TUtiLzar 'a palha das pala.vras, de acabou estiolando-se. O SENA-'\1: é passado, o fabuloso estuário o 10 síssima do nos.so Estado para e. vida 
a-garral' 'o grão dos fato,; f' levar OS daqueles que foram criados .a,~"''''as Amazonas em viagem que fazHl .. COl1~ pública do pais, Mais importante de 

• d par. vive 1 ~-, v,'dado peia ComiSsão de Orçamento pen.eficI6,s ... co. ,UOVernO Fe eral aA r no pape. Mal l'ecebja que tudo isso, porém, é o p:ltrimôn:o 
. aquilo a que f 'a ' da Câms'ra dos Deputados, qu.ando, dm d d . De . a., E'h. _O> .'. s. aZl JUS para pagar - i in! moral que E un o a Luz Pll1to 

As p ... h.fe.itllras são vitimas de verA e aSS1tn mesmo COm que dlfi.culda.de pelo :rádio rEcebi· a notic a at;.sta legou .aquêles que m]itam na política: 
alaàelra :d.eliJ;lqüência federal ol'g\lni~ O ~eu _própriO funcionalismo. para mim 'e para todos Os catarinen~ do meu Estado. 
rz;ada. nette Pais. Deinq~ência esta Dal nao POder realmente exercer sero, (io f';lleclmenf'o . do EmbaixadoI 
que (,~:l~iste no aume.nto abusivo ae- as _suas elevadas finalidades, em re_ Edmundo Oa Luz pmtô. Sua grande aspiração era :1 de um 

dia chegar ao Sen.ado da República, 
que êIe considerava como O coroa
mento natural de .sua extrnordin;il'ia 
C9.neira. 

v,:: •• ' :fl.tt{)S .de cw:s: e m!Iita..res, - laç~o a. êste Brasil, às suas municC N~o U:\'e, em virtude desta circuns_ 
p .. l~C -, .. : ... de rll~rc.a1·f'<: - delin, palldades, às quais devia 8 deveria tânc1a, oC8.!:ião de manifestar_me da 
dlüência !que consiste no aumento ga,. a~~StJ:r prontamente. A política mu- tribuna do senado. Faço-o agora, no 
lopante i10S níveis de .salário-mlnilr .. ~ mCIJ)alista do Brasil é rea,lmente pre- momento em Q,ue o Governador H,a~ 
«D!)r;~andó OS Estados, OS Municípios gada. e aprego'ada em toda. a. pane fael de Almeida Magalhães, dando ~m 1947, teve oportunicL.1d.e d,e oS?f 
(jl fazer apelos a majorações tributà .. n~ ha,vendo discurso, nOs vários ri.rL pross~guimento ao notável programa eleIto Sen~dor, mas por flde~lda{.(', 
i1'la~ prura suportal' as· impicações,' e O! .coes do País, Que não procure exal_ de construção de unidades escolares por. de\'oçao ao seu ~omi?"nnh.e!ro de 
de:tos benéficos dos abusos pratica- tã-Ia vigorosamente, Mas, illfelizmen- do Estado da Guanabara. resolveu hO_ mocld-ade, ao seu amIgo ae. todM s<; 
aos pelo: Govêmo Federal. te, é urna pOIftica tratada com a dis menagear Edmundo da. Luz Pinto, horas - o m.et; saU"H~:so, tIO_ Adolfo 

C~ncedo, agora, o aparte ao nO-I Crltr.inacã.o q. ue realmente enerve. e se dando o seu nome ilustre a mais uma Konder ~ rele.tou a mdlcaçao qnR-
b 1."- s~n~dor :n~s·Tée Guarany. torna intOlerante, E V. Ex:!, mesmo d le Est"<1o se unalll_me e com a chancela da 

O ~r.' D~slrc A Guaranll, - . E' com está mostranao ê<:.se nervosismo e escola aque ". ma:or fôrça política de sada Cata-
~.s~rCl?l ,.Isat~f~cao munICJpa]'stQ q~e I e~.?a revolta ou intolerância em refe_ Edmundo da Luz Pinto marcou, rina. respo:1dendo ao convite em his
ou u a ~x!?"o.::)!çao de V, Exa., .Nuo rencJa a Um assunto tã.o palpitante pela sua trajetória n~ polit.ca cat~~ tórica mensagem. de que. ante.:; déle. 
t.:nh~ d~Vldas em a.t.rmar que ela se~ para a nacionalidade e no entanto rinense, pelas suas VIrtudes peSSO:llS tinha direito à aleição o seu amigo 
.ia .~m marco n.o. re~l.colament~ .do não recebe_a devida atenção e por~ e cívicas pela sua notável obra de Adolfo Konder. 
mJ\T.mento . mUllIclpal1sta praslle1ro tanto, as dotações a, que tem direito pol1tico, 'um .d~ momentos maIs Em 1!138 também en.s:ejou~se:1 
q'll',. a:é ,há pouco, por mea:das bu~ para que a politica municipalista seja atos da vida pubbca de meu Estado, oportunidade da: sua eleicão, q'.lando 
r,o~n',+;~a$ de ,::)!ntJat~ ao SE...'JA~, es- na. verdade, executada em bem dá Moço }Jobre enfretando dificuldades, o então candida.to das fôrças m3.jo
t<.f,"'~ s:..~{lo pratlc.3.m .. ~:lte esterl.l1~ad.O. própria nacionalidade, Se não formos ingreSsou na' FaCUldade de Dir.eito. do r·.táTiM, hoje Senador, Irlmm Bor
O:'lI;C? al~da com m:l!or sat:staçaO, a por êste caminho não poderelLos en Rio de Janeiro e lago às pnmelI'a<l nhausen, fêz senUr que, com todo o 
Tear:!:) d~ v. Exa. ~mrt!~ação àsme~ tão dizer o oue no futur 'pOder: tr..:ln1festa.ções do seu espírito Jum!_ prazer, cederia a sua indicação a Ed
d:d~<; de, ordem federal aos Munict· Ocorrer em tllrnlOs de desln~graçllOa noeo gMlrou pos:ção de extraordina .. mundo da Luz Pinto. Já então o seu p_o~, certb de que, ba.~eado nesM ree.- . 1 
ção, o Qovêrno Federal pa,~sa.rá a O SR. EURICO REZENDE _ velha capita • estado de saúde, a ma·neil'e. de ver 

. ... .. A d t dln·( as coisas brasileiras e o afastamento cump,lr .... qUllO que pas!'ou até R <1es.. gra eço o a.parte de V .Exa" Que Catarinense, com uma. ex 1'(1,01' a- prOlongado das lides políticas, em 
fi'e p.:'ltar:, as no:mas constituc:ona1'1 representa, para mim, um estimula a ria vocação pOlítica, ainda estudante Santa Catarina, fizeram~no, mais 
Que deterpunam o pagamer~to de quo- qUe powa profseguir nesS,a luta mu.. ligou-se por laços de amizade àqueles uma vez. renunciar. 
tas do lmpOs.to de consumq e do tIn. nlcipali-sta Que iniciei na Arsembléia que repl'esentava.m sauta Catarina no ~tes do:s exemplos: O primeiro de 
l>0~';.o de renda aos Munidíp:os por.. LegIslativa do meu Estado, ainda nos Senado e na Câmara dos Deputados. lealdade. para com os amigas, e o 
qUE'. paro.;2lamenti.! à apatia com l.·~ I B:lvôres ao meu p:imeiro nandato le- Pela mão de L'luro .Müller, foi, quan~ segundo de nobreza, de de5prendi~ 
t'ram VlSÜl.S ~ .. atividades d<. SENA).1 gislativo. - do estudante, funcionár:o modesto do menta, sáo indices eloquente.s do pa~ 
e o inter~e err .. deSvlrtuá-lo de suas Senado da República. trimônio moral que Edmundo da ., O Sr. V1vauto Lima - E continua ",l1~"'óes e aniquilá-lo, ocorreu, pela fazendo com o desassombro que lhe Aos 21 anos elegeu-se deputado es- Luz Pinto legou aos ca.taTinenses e 
p.··!meira :vez, o atrazo do pa,Jamznto é peculiar. tadual e, com ao sua visão, com o tam~ém aos brasileiro.s. Inteligên_ 
da." quotas devidas aos MunicipIos. seu equilfbrio e com o fulgor da. sua. cla incomum, grande visão, notãvel 
De forma que oS. ação deletéria do Go~ O SR. EURICO REZENDE - Re- inteligência, tornou-se um lider da. cultura, foI adma de tudo, homem 
vêrno Ferieral com relação aos- Mu- novo a V, Exa, a· sinceridade do meu política de Santa Catarina, o elemen~ de uma grande alme Q de um extl'a~ 
11ieipios, ;além das IDF!dwa.s. ear,an.t.,_ ~d.AW""Qnt.(). .. ~ de ligação entro o OOvêrno do lCs- ordináriQ coração. 

( 

/ .. 



: Sâ.l:iado li 

Quando tomo conhecimento de que 
o Estado da G~blIr", voJ homena
geá-lo, dando o .seu nome a Ull1a e1J
OOla, lembro que lã .. lá tardando 
l11IUl homenagem, do Estado d& san
ta Catarina, ao seu ilustre filho. 

Seu amigo, herdeiro que fui da. 

DlARIO 00 CONORESSO NACIONAL (Seção nr Junho de 1964 

qua, por ~sse mOtivo. ter1a. no comér ... 
ciO, bemo deixou transpirar autor!
za,ao <10 elemento da noS&a, Chance
lar1a. 

o SR. PRESIJ>ENTE . lPr"!dente do Senado Federal 
(Senador Nogueira da Gama) _ m.U:go o segUinte 

Eôbre a mesa comunicação, que vai DECRETO LEGISLATIVO 
li< .... 1964 

ser lida pelo Sr. l° Secretário~ 
Aprova o "Convénio de '1 

E' l1da a seguinte I co Fronteiriço firmado pelo 
COMUNICAÇAO . BU e Bolívia, na Cidade ,a 

Paz, a 29 de março de 19j8" 
Sr. Presidente: O Congresso Nacional decreta: 

amizade que Edmundo da Luz Pinto 
manteve durante tôcla a &ua vida com 
os meUs tios AdOlfo, Vitor, Marc08 
e Arno Konder, pude, em inúmeras 
ocasiões, ouvIr-lhe 08 conselhos e €l
cada oportunidade de uma conversa, 
.saia mais entusiasmado com aquêlc 
homem que foi um verdadeiro pa
radigma. 

Sr. Presidente, com algum atraso, 
mas numa oportwlidad'e que me pa~ 
rece propicia, venho homenagear a 
sua .. memória e acredito que OS ho.
mens publicas do Brasil, agora n~ta 
fase de mod:ficações após uma re .. 
volução, muito teriam que aprender 
vencedores e vencidos. com as extra~ 
erdinári6S lições de vida, de eara.~r 
de firmeza que Eàmundo da Luz. P1n~ 
1<> legot.l suavemente, modestamente 
ao Brasil e aos brasileiros. (Muito 
bem. Muito bem) 

De- sua. parte, o 'México caractet.:" 
za. a. apregOada deterfomção de rê~ 
ração enter os dois fraterros povos 
como tempestade em copo a'água, se
gundO d13se um dos seus maiS prf:.3~ 

tiglosos jornais - "La :Prensa" -
que, em seu principal editorial da 
laçáa ~ntre o~ dOiS fraternos povoo 
da insi3tir em que nada justificava 
êSse alarma sôbre as referidas rela
ções, afirma categoricamente que: 

Em suootituição ao Senador Bezer~ 
ra Neto, pelo P.T.B., na Comissã.o 
MiSta que trat,l. do projeto de lei de 
aumento de vencimentos dos funcio
nãrios civis, indicO o Senador DesIre 
Guarani e Silva. 

Art. 19 .l!: aprovado O COl:lvên 
'tráfico :Frontt'iriç.o firmado pelO 
si! e a Bolhf!Q, na Cidade de ÚI 
a 29 de março de 1958. 

Art. 29 í!:ste Decreto LegiS .. 
entrará em vigor na data de .sU.il 
blicação, revogadas as dl.spo~jçâe. 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE 

(senatlor Noguel1TJ. aa Gama) _ 
~m a paba vra () senador VivJlttdo 
L12na, para uma comunicação, nas 
têrmos do Art. 163, I 2'. 

O SR. VIVALDO LI~IA: 

(I.é o seguinte ctiS'cursJ): 

SI'. P!'esid~nte. conhecia a Nação 
que, desde a vitória da Revolução o 
\México interrompeu o diálogo dir~t(J 

com 0. nô~o Goyêrno da República. 
Nos plrmelros dlas, a atitude de re
serva, dos dirigentes daquele préspe
ro Pais do nosso hemisfério poderia 
justlflcar~se de certo modo, até que 
fôssem pos~s, inteiramente, Q par 
dos aconteCImentos e dos objetivos 
visad.os. 

COm a ~leição uo nõvQ Pí:tsidente 
da. Rer;úbUca pelo Congresso Nacio
'nal, . COm o "quorum" expre:2sivo da 
,memorável sessão e os sufrágiOS em 
,larga escala e. êle deferidos, por li~ 
vre 'e e5ipontân,e,a vontade de seus 
~emb!'os, aeveria, de.sd.e logo, a na~ 
,çao mexIcana compreender que nova 
:ordern política se implantava, se:n 
que CS Podêres da. República fô.ssem 
~sufocados ou dissolVido3, desaparecen .. 
do com isso a forma democratica, que 
sempre a presMi8 e qUe é, em suma, 
~ própria índole de seu bravo POvo. 

"E' ce;·to qUe o no.!os Embai
xaCior naquele país fol re.~:-ado 
antes da. mudança de GoVêrhu 
na. Repúblioa irmã; é certo tam~ 
J:H~ln que a. carta de re~piJ ta do 
OOvêrno sofreu atra.so por essa 
mUdança. de pes.sce.l, sem qual
quer intenção de permeio, mas ~ 

.inteiramente infundado que nos .. 
BO oovêrno haja assnmido, pelo 
:atDaso no. nomeaçao de um Ell. .. 
carregado de Negõcics, uma. ati
tude de inimizade qUe motivou 
a retirada. do Em baixadO! do 
Brasil em nosso pais. lua é ex
pl1Cáy~l _ acreseenta _ talvez 
pela tradicional. suscetlbilide.de 
desse povo ne fln1sslma sensiolli
dade, que por último resultou em 
preCipitado nervosIsmo que não 
obeà.ecla a outra. causa senão à 
lentidâ,o de.:: processos llUfOC:::ât1-
COS, que. é o mal de todos OS pai
Se5." 

Náo é c_;n:lis relembrar que: 

"A normalizaçáo das relações 
diplclnátict3..3 entre o Brasil e o 
México ,.cv€rá recolocar em seus 
dev-'dos '5nnos o int.ercâmbjo cO
mercial entre 08 dois patses. 0".3 
tlltÍInog. dadas estatfstlcos revelam 
que o ~.:,211~'O comercial é fran .. 
camente favorável aos mexicanos, 
em!:;cra os brasileiros tenham 
conseJú;lb .';...::;.,-st<iUC.,ll aumento 
. neste p;;.imeiro semesLre de 19tH. 

No primerio semestre de 1963, 
o MéxiCO exportou para o Brasil 
produtos r.o val-or de USS .... , .. 
3.520.000, enquanto êste ano a 
exportaç'5.0 i'oi apenas Di) '.'.l.or 
de VS:;; 1.640.000. Da parte bra
sHeil'A. exportamos para o Mé~ 
Xico, no prinieiro semestre de 
1963, mercadorias no valor de 
ap __ . .J lIS$ 1:0.000. enq'lnd.<) eSte. 
ano a exportação subiu para US$ 
1. 2U~.OCO." 

sala das Sessões; em 4 de junho d·e 
1964. - Senador Bezerra. Netol Líder 
do P.T.B .• em exercício. Discussão, em turno un.co 

O SR. PRESIDENTE 

Atendendo ao solicitado pelo sena~ 
dor Bezerra Neto, a. presidêoncia, de 
Rcôrdo com o Regimento, indica para 
substltuir S. Ex~ o nobre senador 
Desiré Guarani e Silva, na ComiSSãú 
Mista que trata do projeto de aU01en~ 
to de venCImentos do funcionalismo 
pUblico civil da união, 

COMPARECE~l MAIS OS SENHO-
RES SENADORES 

Zachanas de Assumpç9.o. 
Moura Paha. 

Sebastião Archer, 
D1X Huit RO.Xl.do. 
João Agripmo. 
Aarão Stembruch. 
vasconcellOs TÔl"res. 
Filinto Müller. 
Irineu Bornhausen. 
(10) • 

Está esgotada a hora destinada ao 
Expediente. 

Passa-se ã. 

ORDEM DO DIA 

Dlscusão, em turno único, da 
rê<tação final (oferecida. pela 
COll1lssão de Redação, em seu 
purecer n9 225, de 1964), do Pro~ 
jeto de Decreto Legislativo nQ ~9, 
de 1963, orlgmârlo da Câmara 
aos Deputatlos ln9 334 B, de 1960, 
na. uasa de origem, que aprova 
o Convênio do Tratado Fronteiri~ 
ço, firmado pelo Brasil e Bol1via, 
a. 29 de março de 19[;8. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. SenadDre~ pe~ 

dlr a palavra, será a. discussão en
cerrada.' (pauSa). 

Está encerrada ,-
Não havendo emendas, retificações, 

nem requerimento no sentido de que 
a redação seja submetida a votos, 
ela. é dada como deflfiit~vamen\e 
aprovada, independentemente de vo
tação. de acõrdo COIll o disposto no 
art. 316~A do Regimento Interno~ 

O projeto vai à. promulgaçáa. 

redação final (ofer~idtt pe a 
missão de Redação em seu p, 
ceí- n9 220, de 1964) da eme 
do Senado ao projeto de Le. 
Càmara n\l 137, de 1963, na ( 
de origem). que altera O § ~Q, 
art. 19, da Lei n9 3.858, de 23 
dezembro de 19E1Q, que enl\. 
UniV"ersidade de Juiz de Fc 
Minas Gerais, e dá outra.s prç 
dências. 

Em dl.scussão. 
se nenhum dos Sra. Senrtrir.>res I: 

dir a. palavra. para dí.scuti~la, .da 
COmo encerrada a diSCUSSão. (Paul, 

Está. encerrada. 
Não havendo emendas nem ret:: 

roções nem qUalquer requer;mento : 
sentido de ser ti. redação submetida 
votos, ela é consíderad.a COmo dera 
tivamente aprovada, independen~ 
ffie:nte de vota<ião. 

Em cumprimento aos disp03tp 1 
art. 316_A, do Regimento Intierno 
pl'ojeto voltará à Câmarn dos Dep' 
tados. 

Para acompa,l1há~lo naquela Ca. 
Legislativa é deslgna-do o nobre: S 
nadar AB-rão Stelnbruck, Relator { 
matérla na ComisSão de Serv.ço- Pt 
bl1co CiVIl. 

1t a seguinte ao recktç1b Un 
aprovada: .. 

Redação final da emenda a 
Senado, ao Projeto de Lel da Cá 
mara 119 137, de 1963 (n9 769-B 
1963, na Casa de Ortgem) • 

Relator: Sr. Walfredo Gurgr1. 

A Comi&'lão apresenta a reda.çã 
final da. emenda do Senado, ao ?:G 
jeto de Lei da Câmara n9 137, de 196~ 
(nQ 769~B-63, na Casa. de Orl~ 
qUe altera o ~ 49 do art. 19 da Lr 
n9 3.858, de 23 de dezembro de 19fH 
que cria a Universidade de Julz c 
Fora., Mlna.s Gero.1.s, e dá outras 'pro 
vidências. 

Sala das Ses,sões, em 20 de m«16 d 
1964. _ Antônio Carlos, Presidente 
- Waljredo Gurgel, Relator. _ Jo· 
saphat' Marinho. 

ANEXO AO PARECER N' 220.64 
SubStitua-se o art. 19 pelo seguinte 
Art, lQ 1t rev<1lidado, até do1g. ano~ 

I A pre3ença do diplomata mexicano 
Roberto D1az no ltamarati anteon~ 
tem t'lra comunicar que fÔra desig_ 
IU1:d~ Enca,-:regado de Negócios do 
Mexlco no Brasil, na ausência do 
Embaixador, confonne já hravia. sído 
notincado, aliás, O Ministério do EX~ 
terior brasileiro pela Chancelaria. me
XIcana., causou excelente reperCUSSão, 
VIsto COmo a 'normalização de rela~ 
9ão entre os dois paises já se torna
Va um imperativo da antiga e reei .. 
proca amizade e solidariedade em to~ 
dos os momentos, críticos ou ventu4 
rosos, de que deram exuberantes pro
w.s as suas vibrantes e nobres popu~ 
laçOes ~'uando de visitas de seus emi
nentes Pre3id:?ntes. 

As81m .')l..".).j'o, Senhor Presidente, 
jamais se poderia. conceber, qUe um 
assunto puramente doméstiCo tr9.ns~ 
pt..>..:;se as no~:as frDnte~!·&t.;, saivo o 
notlc1ário das agenCias 1 "'111 1' ':: 1S, 
"'?ara ci~.c:.da.. ;H···-"~ d-o m·· .......... afo
rar, a ponto de comprome~er ou estre. 
lllecer as t5lidas e fra.ncas relaçoes. 
::1e. tóda sorte entr.= o Brasil e as de· 
maIs nações quer dêste como de ou~ 
tl"Os continentes em poarticular as que 
muito esti"eltam Os lal}o- rj", ail:Hzü:de 
e slmpal.ia de nossa, gente CJ!U o va
loro.so povo mexicano, reforçados, tie 
tempos para cá, com o intenso inter
câmbio ,~ .. ü;!:ci.al e culturliLl. 

~ a. seguinte a redaçã.o final 
aprovada, que vai à promu:g:a
ção; 

Redação ItnaZ do ProJeto de 
Decreto LegislattllO 11.9 lll, de 1963 
(nl' 33~B~1960, na Casa de Ort-
gom) • 

o prazo a· que se refere o § 19 de 
art. 49 da Lei n9 3.858, de 23 dt 
dezembl'O de 19GO. 

Por seu turno, o Govêrno do Bra.su 
fazl& chegar ao Chefe dos estadOS 
17nidos Mexicanos que, da mesllla 
forma, procedIa cOm o natural con
tentamento e que, super'"'-'ias as mo~ 
mentàneas incomI?reemões, não Ser!.l 
de estranhar êsse desejado desenvol
v~mento em tênnos altamente honI'O
sPS. 

Na "erd: "::!, conforme disse já se 
ltavia capacltado o nosso povo, em 
~oment.o algum o Brasil procurou es~ 
tnnurar o agravamento daiS relações 
mexicano-b:a.silelras. e que não par ... 
tJrom do Itarnaratl .as informações 
em que se repisava o e.sfriamento 
dessaa relações e as COll5ei.1üêneuas 

E:S, Senhor PresIdente, f'''' têrm,)S 
:::om que pode exterlorlz:t-r flUa. imen_ 
Sa. satisfação p?la auspiciosa. noticia 
ê,te desluzido - - .. <J ... 'J. Comi".<;ão 
de Relações Exterior.. desta Casa 
que, em grata. e inesquecível estada, 
em 1951, na Cidade di) Mp'{lCO, foi 
honrado com o titulo <le "VisItante 
DiStinguido" pela ilustre Câmara. 
Municipal daquele. fonnosSl e impo .. 

nenl-C -.,..-_. ""-l)u~e do h:nLsLe!"lO alne-
riC"lJo. 
~a o que tinha. a. dizer. 

sidente •. (MUttq lJe'l'.). 
Sr. pre .. 

Relator: Sr, Waltredo Gurge1. 
A Comissão apresenta a reda,ção 

fineJ. dv Projeto de Oectet;.a Legtsla... 
tiva n9 19. de 1lJ63 (n' 33-B·60J, na 
Casa. de origem) que aprOVa o Co-n ... 
vênio do Tráfico Fronteiriço, firma.· 
do pela Brasil e Bolívia, a 29 de UFJ,r ... 
ço de 1958. 

Sala das Sessões, em 20 de maIO 
de 1!}64. _ Antônio carlOS, Presiden ... 
te, - Walfredo Ourgel, Reltltor. -
Josaphat Marinho. 

ANEXO AO PARECER N' 225·64 
Faço saber que o COngresso Na~jo .. 

nal aprovou, nos têrmos do art. 66, 
n9 I, da Constituição Federal e e~ 

DiscusSão, em turno ú1Hco 
(apreciaÇão preliminar da CGns
titucíonalidaàe~ no", têrmo~ do 
art. 265 do Regimente- InteT1l.o). 
do PrOjeto de Lei da Câmara 
n 9 86, de 1(}63 (n9 3.832 .. C, de 
1958 na Casa de origem) que dis
põe sõbre a tiscalízação ctas e'$
traetas de rodqgem - federais 'es
taduais e muntcípais _ e dá' ou~ 
tras providênCiaR. te1J1cto Prtr~rcr 
80b nO? 143, de 1964, da Com~s"ão 
ete Constltulção e Just:ca. .r..?·o 
arquivamento por incon-St'tuc:.o'" 
nalidade. 

Em discussão o proipto ou~ntd à 
inconstitucionaUdade. (Pau~a). ' 

Não have:ndo QUem peça a .pa:ãv-n. 
enCerro a discussão. 

A vota.ção fica. adiada por falta de 
quorum. 
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o projeto voltará à o,:den do Dia \CiVll. ~u. me1hor dizendo, para qUe set.embro de 1939 (CódiGO' 46 Prc~ - Pelo ailiamento. pelos moti\'6 

, cantl'nue tendo Q seu nome com~ti.. ce~s() Cwl.1)· expostos, do Projeto de Lei da Câ ta próxima 5e,s.)ao. ~.-. • 39 62 C d ' tos bilrza-do -com o tune~onaliS-mo Clvll. . mara. n. - - once e pensa 
Há a;nd.s. o;'ado;'e,s jnscr~. determme o reexame e o reestudO - Pela nprova~ão dn í"rojeto de vitalícia, no valor mensal de •.... 

'-' R"S'DE'"r''' f Lei do Sénado n- 156_63 - Deter... C....., 5 OOO,QO a. Alexandre sertOl'i e~ 
O ~h. P ~... ~;~ ,:.. dêste problenw, que lnt€res.<:3 ~o tun-I mina providências pa~'a ca.roemoraçáo S;l:"vidor do DNER. • ! 
Tem R palan'a o nobre Senador cionall-smo pUblico CiVIl da Un ão. do centená!'io de n!lscnne!lto. do Mare .. \ submetido~ oS par~cereB. ~ tli;)c'\Í' 

f(}.<,allhat MarInho. I (Muito bem./ Palmas). ,chn} Câ!1d1do ~a.rltlI?O da ~llva Ron· são e votaçuo, sem rc.st.r~çoes e.ã 

O SR. JOSAPHAT M.4.RI~'HO: O SR. PRESIDENTE I don: e m~titU1 o DJa NaC:lCllal do aprovados. 
Indio' do Projeto de Lei do Senado f ' 

DesiEt.o da palavra, sr. Prc,.,idc.,te. (Nogueira da Gama) - NRoa ma!s n.? 24w64 _ Cria o regl!,tro para tô- Pelo Senador Be;;erra beto: 
. . haVendo que tratar, vou encerrfll' a l. das as t~'ali~açõe5 de (;;:,mp!"l e VOU.. _ Pela devolução à DiretQTia d~ 

O 51:. Dt:::ioIUEE GUAltANl': j,ses.são, desig!1tlndo para a próxima a d-a sôbre automóveis. 1 ComIssões, para tÍns regiment.ais, d 
(Sem revisão do orador) _ Senho.r ! seguinte I - pela. sustação do p.ro~et~ de. Lei I Projeto de Lei C.l Câmara n,Q 51~e 

P:'€.5 dente, SIs. senadores, encon~ra- ORDE.1\'I DO DIA da Câlll.!il'a n51 33-64 - DISpoe ::;.obre _ Dâ a clenc>.nlflaç~o de '"Leoben 
tK: em disCl1.'5.!:ão, no c'Cngr~'s~\ a I a aiuali~ação c!l\S Multas •. p!eVlstas Leal" aó Aeropórto da Cidade c 
Mensagem nQ 1·64 que p~'eknde .n.s- see.são de 8 de junho de 1964 \ nos CÓdIgoS de Proces.'5j) CIVIl e ~e I ~riciúma. Estado de Santa Cata 
tituil' novos va..lo-res de ,'en~.melltol {segunda-feira) Pr(lce?so Penal, a f,~ d~ que seja rma. 
Para OS ,,~ryidores chcis do poder Exc- l.preclado per ocaSlao (a reforma P I 'I P " d 

' . 1< 1 co'npleta. do~ CódigoS' c!tados I - e a nproYa{'ao (Q rOJe"o cutivo. melhor dizendo. essa .,Me:us...'t.. I' ~ _. ,- I DeCl'ClQ Leg slau\'o n.'! '6-64 

venclll1ento, Pl'elinlin2.~ da cojmtitucionaUdade, je.to ~de Lei da Câ.mara :n.9 1~?-63 - I tel'I!acional de Est..!ldO~ para COLl..~eí 
«em. pretende conceder num"nto d<' Votaç~o em turno 'Ú..'1iCO (apreciação I -- pela. J?evoluçao a Mesa do Pro- Aprova as Esttl.<;utos (io Cent.ro In 

'Um .exame superficial do ttntepN- nos te.rm05 do artigo 213;;. do Reoó:men- D15.l~oe sôbre a ação r-egres;,>lva ?B vt\~ao e ~~e:;taul'a.,;~o ~e B~ns cult~ 
Jeto, agora. convertido em projeto. to Interno), do proje-w- de Lei dai Un~!\o contra seus Ag~ntes" ur.u.a "'fez rals,~ cn~;"lO l?Qr R;{!boluç-t>.,() na 1. 

'nesta. casa do Congre:s.so N-aC.tJnll<, Câ.mara. n9 86, de 1963 <nY 3,832~O. que de acõrdo com o art, 86, 11,9 26, Sess.no,9& comel~n~!a Gcr?-l de OI 
:revela, entretanto, que O real cbjetlVo de 1958 na Casa de origem) que diS-l e, .II~e r do Reglrnen!o Intern,? a C_o- I gau!zaçao_ das N:;tSO~S Umdas, p,al.' 
de conceder aUlllento aO Iuncionalis- póe sôbre a flsca.Jzaçã-:) das esratdas m1s~a() d.e. Constitui~ao e Jl"lst, ça nuo a ~ ~c!~c:.l-çao. a ~lenc,a e a Cultlu 
mo civil talvez seja anulado pelas de rodagem - !ect~l,{\is, estaduais e I ce\"e emitir pan.CtI ~ IU.NE.:::CO) rea1t .. ~ada em 1956. 

'inUm.e-tas dis~íç~. que o. projeto ~unicipais _ e dá oucras providén· Submetidos os pareceres ~ djscu~- Submetid~ os ~r.rcceres ~ qiscu~ 
e-Ontérn, de dlm!nUlr venc meut.Js, Clas, tendo são e votação, ,s.em restl'lçoes . sao são e votaçao, sem restn~oe~ .sa 
emular vant;e.gen.s e extinguir belle... Pf.Irecer sob nO? 143, de 1964, da Co- \ aprovados, com excer;ão do proJeto aprovados., 

,~rtjgos, 17 dos qua.ts eliminam vaU- pelo arquivamento p'l'l' mconstitucto- foi 'vencido o senador Jc!fel'.';;on de Pelo senad.-:Jr Edmundo L':V:: 
tf.cios. O projeto é constituído de 38 missão de Contitu1ção e Justiça, I de Lei da Câ.rnara n.9 146-63 em que 

'klg~ns e ordenados e ext"nguem be· nalidade, Aguiar, p~l' ente~~er. que a :M~sa __ Pf'la reJeiçáo do Proj~to de L, 
UCfIC!06. 2 pode sol·CItar audlencla da Conussao, do S'enado 11.9 8-64 - F~xa s .. ~nçõe 

Portanto, cm vez de consignar essa '. _, não obst.an!e o Pl'0!luneiamento do I aos Chefes de Orgãos do SCl'V1ÇO Pu 
MensalTem coroo de aumentos de Discussao, em seg undo turno, do mesmo órgao na Camara, em face blico Federal cemn~llijado ou des 
,venci~entos. podemos caracterizá. .. la Projeto de Lei. do S'mado nQ 18, de do que di!-.1lÕe a Reooluçáo n.'1 6-64"1 centl'aílzado, ~ue c!ificult.al"tUll a con 
1 tnesmo como de: diminuição de arde- 196~, de aUU?r1a do. S!. S~nador art. 2.';\ parágrafo VI, o Projeto de cessão de benefícios, manlfe~"r.. mer 
'na.dos. GUl~O Jyfondl1l, qu ool.Spoe sobre a Lei ea Càmara 11.9 33-64 em que o t.e legais, aos serv dores públicas; d, 

d rt 19 tê últ· de na~lOnalidade de m~nor estra-?gelrO Senador . ~efferson de Aguiar yot.a Projeto de Lei da Câm:::ra n.Y 21-6 
liDes e o a._ a o Imo, O. • resldeI?te no país,. fIlho de pa:s es... cO.J:! restl'Içoes. . 1_ ~eg·ura. aos ex-combatentes d: 

11 38, anulam se beneticias e ext.n trang~l1X>S natura.lJzados braslleh:'os e . }'EB que hajam in::>res~ado no M:, 
\guem.se vantagens. aqUi ~Oiciilados (proje~ aprovado ~~:;:O' Senador Aloyt.!o ~e car·

1 
gistÚio Milit,ar os benefít;:os Cin Le 

, CitareI. eXémplificando o ort. 19 ~m prlDlelro turno na sesao de 3 de' J.90S de 19 de- junho de 1961, quo 
no .seu § 49: os aru;. 7Q, '119, 129, 15Q, Junho de 1964) tendo - Pela aprovação do Projeto de, ,:hspõe sóbre aposentadoria espec,a 
16\'1, 17Q, 19Q, 209, 219, 239, 28Q, 31 Q, Parecer Favorável sob n9 14{) de I Lei 9-a. Càl!1ara n,"" 79-63. - Autoriza :lO" mtegran~es da F'Ôl"ça E:.p20i t1o 

'S2'! 339,349 359 e 389, Em todos ê.s.ses 196 C t ~. d C st't '. "Q o Mmlstél'lo da Educaçao e' Cultura bú.ria BrasIleIra. 
'artigos a p~·oocuPa.ção do pl''Ojeto é a. l' s1~ã - 01n $sao. e on t tLtç« a reeditar, ou de tnl", pOr lnt.el'mécEo Submetidos os pareceres ckcus 
de diminuir ordenad08 e não a de eu, . 3 do Instituto Nacional do LIvro, os M.o e \'otação sem restriçóes .tiaj 
'aumentar vencimentos, EXistem, até, doc·~mentos e . livros alu,sjvo5 ao Da- aprovados. 
disposições pelas quais se procura DLscU6São, em segundo turno. do mímo ~olandes e Guerra Ho~ande-"a . p . Se >a~ Jefferson' d. (muIor medidas recentemente aprOlla- Pl'ojeto de Lei do Senado nQ 124, de no Brasll; I C.O.. 1~ .... ar 
das no Parlamento, pelas q..uais foram 1963, de au'toria do Sr. Senador Vas.. - PCla rejeição ê:o Pl'o,~eto d,p Lei AgUIar. 

'conigidas injmtiças' praticadas na coneelas Torres, que modi!iea o ar. do sen.t\do n.9 2íHi4.- <;I1';:a o fundQ _ Pe~a de\'o:u~ao à C:ml~ssãq Dí 
(estruturação do funclonali.slllo civil, tigo 16 do Decreto·:ei n Q &.452, de 1Q de Assl.st~nç o. Vetermár18. . \ ret.G:t-l, pura a(qu1VlJ.luent'J do Pro 

O § 19 do art. 99 e o § 39 do a.rt. 29 de 'maio de 1943 (Cono.lidaç.:io das Submetldos_ os pareceres, ~ dlSCU!'- 'jet-o de Jtesoluçâo n.v 16-64 _. 'Rea, 
'aão característioos da. procedênda Leis do Traablho). (Projeto s.prova- são e \'~taçao. sem restr1çoes :mo dnpta, ncs têl'mos <.ia R~.sQ<uçc.o nu, 
desta Afirmativa. Por outro ladO. no do oom ~enda •. em primeiro turno), :lprOva.do.s. : ,ln€!'o 3&..63" em C2.r-gcs de AlO'.lJla 
,a.rt. 289, pretendeu·se lt..'1uJ.ar bene .. tendo Pelo Senador Argemiro de Fi-' Leg slat~\o s:m\.Nlo PL-9. 03 serv~do· 
Jícios :recentemente concedidos medi.. Guei,edO:' res Antônio Pacneco e l<'ej.jX j\.n.:c 
"ute medidas legislativas, pelas quaiS Parecer nl;!- 221. de 1M4, da Comis- nio ();.TO. 
foram corrigidos irijustiças da Lei de são de R«Ülção. com a redação do - Pela aprovação do Projeto de _ Pçla r.prova,;f,o do Projet? d~,Le; 
Recla.ssifica!;'ão do Funcionalismo. venci4o. Le' do S~ustlo 11.'1 ~)1~6'3 .- Cria, no do Senado 11.9 27-64 - D:.spoe ;sobrE 

~.H ence'-da ....... a'o, Mini.sterio da Mar nha, o. Museu viagens ao exteriOr do pe~~oal do· 
~ A vista. dessalS circunstâncias cai'f.c_ -'""'- .,.. .. """'" Fi 'I "'t' d proJet d ,., . . , 

(Le-va.nta-,e "sessa-a ,. -6 '.UVla e .. u,arl lIDOS; o o c cente e &~,mlllj~t!'3tlVO a~1S um-ver· 
(.erizadora.s de que Q. m.ensagem go.. ....""" ~,' Lei do Senado n.1} 22-64 - Inclui no -d d I-ede'.' d PI'Oj ta de L.' horas e .5 minutos). til a es" • "'; o e . vernamental diminui \'"encimento-;, e ,I Plano ROdoviário Nacional a ligação da Câ:uara n.9 :.lõ-64 _ Alteta ( 
Itlonside-Mndo a impossibilidade - em Lábl'ea (Am2.2;emaS) à BH.-29 (Rol1" Quadro da secretaria, do Tribunal d~ 
'fa.ce dO Ato Institucional - de Bel.'em, dônia); do Projeto de Lc. do Senado COl1WS, 
:pelo Pru'1amento, corrigidas essos Comissão de ConstitUiçãO n.'? 25-64 - Dispõe sôbre a promo· SubmeLidos os pare(:eres à discus. 
Iltledidas de d:minu1çã.o de vencimen- e Justic,a çãC' d'e aliciais das Fôrças Armadas. .sã.o e votação, sito aprovaa.os, CVUl 
'tos, vez Q.ue, conforme 'entendimento - Pela rejeiçúo do Projeto de Lei exceçr.o dQ Projeto de Lei da Cão 
ida. C-omjssâo Mistn, Q anulação de 14.& REUNIAO ORDINARIA. REA.. dn. Câmara ll'.9 43-64 - Autoriza O mara. 1.1.9 26-64, cuja &.scussâo i~cull 
!artigos do projeto que revogam bene· LIZADA NO DIA 3 DE JUNHO Poder Executh'o a abrir no Poder aciada. 
;fíciQS constituiria' aumento de despe- DE 1964 Judiciário - Just-iça do ']'l'ab-alho - Quamo ao i->rojeto de Lei ti" Sc· 
'eEtS e. portanto. implicaria na não Tribunal Regional do Trabalho -:- nad-:; n.9 152-63 - Amplia 0)5 CMm 
!aceitaçã.o das respectivas emendas; As 16 horas dO dia 3 de jlUlho de 2.1~ Região _ o crédito e.s-pecial de de desapropriação por merê~'se so· 
,para que o Parlamento po.s.sa corri· 1964; nu. Sala. das Comissões, sob /1. Cr$ 23.418. 8S0,()O destinado à insta· c~2.1 definiàos na Lei 4.132 de 10 dt 
gir êsse projet-O naquilo que êle poS- preSIdência do Senhor Senador Afon" lação e adaptação de sua sede, setembro de 1962, regUla a reaqui
'sul de mais injusto e até irritante, so Arinoo, presidente, presentes 05 SübmeUdos os pareceres à discus .. Sição de llllóveis alienu.:!os pelo podeI 
»:.Orque a. conclusão a que se pode Sel2.bore:; Senadores Aloysio de Cal"" sáo e votação, sem restriçÔ2s são púiJlico, o seu relator, cenallJr Jo· 
'Chegar friamente. é a de que os auto.. valho, Wilson O,onçalves Josaphat aprovadOS, cem exceçao do PrOjeto oe sp.phe.t Marinho lê o ·,seu parecer fa
res do projeto pretenderam lncomps.- MarinhO, Jefferson de AgUiar, Be.. Lei do Senae.o n.9 25-64 Pnl que foi vOl'ávcl que. PÕ02to eln d scussão e 
ftibilizar o Sr. Presidente da. Repú- zel':ra. Neto, I1ldmunC!o Levl e Arge" vencido () Senador Aloysjo de Car- depOiS de lcngJ.ment-3 deb::'j.!.Qo, pO, 
bllca Com o func:ona1:smo civil da. mIro de Figueiredo, rellne-se li Co- valho e em que o Senador Jefferson suO'estão do Senhor l'resideate, f)erá 
:União, e não o de aumentar ven~i- missão de constitulç.ão ~ Justiça, de Aguiar assinou COm restrições, \ publicado, juntamente com o p oje-to, 
ment"s da massa obreira da admin!S- d por achar que_se devia ouvir, prc)· para est.udos e postel'.or delliJeração. Deixam e comparecer, por motivo· t M !tra.ção pública, em face de tudo js~o. il stificadó, OS senhores Senadores V1amen e, o E FA. Nc.da mais havendo n tratar, en-
desejamos fa.zer Um apêlo ao SenhJr Antônio Ba.lbtno,· Ruy Carneiro e Pelo Senador V,lilson C;onçalves: t~na-se a l'e\m1úo, ~aV\'and~o eu: Ma-
J»residente da Repú"Uc-a no sentido Arthur VirgUio. •. r;a Helena Bueno Branduo. J:Secl'C-
jde que aVOQ.ue, novamente. essa men· ~ Pela rejeição do projeto de Lei tária, a p!'e~ente ata q:!e. d.epo;s, de 
fiagem e mande ree-studá-la por ent'- E' dispensada a leitura da ala ds. do Senado n.9 56 .. 63 -, Concede aos I lida e achada certa {; apro· .H:a 
;dad-es que não tenhnm p"evenção reunião anterior. G-irigentes ·sindicais Q ·direito -de in-I 9.'<'S nada pelo l:5cnbol' Prcti.::.eJ.lt:., 
~ontra o funclonlJ.1ismo público, qll:' Dos projetos çonstantes da {l-ftutl.\ tel'vir livremente -n~ proces~~os em 
;nã.o eStejam desvincu'a1a"l das fi n~~ sãC" relatados Os seguintes: ju1;;um.ento na J\lstü;a Cu T'l'al.!alh-;) 'I 
:rações do funcionalismo civil e at' 'c· nas dili?'ências requerldíts pejo re!'-
sente ao Parlamento uma. no\':;:! mf"'-, Pela Senador Josaphat Mari1l1w: !Jreti"o Sindica.to. ' 
:tiagem c/Ue e1im;ne as in.imt'ç.3.s e - pela. su~t2.Ção. para ~el' apre_ - Pela reje~ção da Ordem dos Ad·· 
pe1'seQ"uicõ~s que a caract.erizam. clndo oportunamente, por, oca:Jião da yogados Co Brasil I'õbre n prOjEto Ôf 

Comissão de Economia 
1. P..EUNIAO, EXTRAORD:::NARL\, 
EALIZADA E1'1J 3 DE Ju:;.UIO DE 

19': t. };: êste o no.s.!Oo l:.oê:o Sr Pre \"~en'(-', ,('-forma completa do CÓt.lgO de Pro~ Lei da CnalUl'a r1,9 14-G3 - Alte} f' 
!na. es-perança de (lHe 'o Presidrnt2 011 c~.<:o Civil do Projeto de Lei da Cã.. o aJ't:go Ci, tlO Código d('~ Pr·xes'C 
;República, pe.rR não ter o .~'cu '"lOme ·lYlara. n51 39-55 Altera diSposições CtvrI ID:'c. Lei 1. 608, doe 1.8 di be- A~ onze e trInta 110ras co d a três 
,!lncompa.tillzad-O cam o ft~:ionürSl;:f); do. Decreto-le~ n.9 1".608, de 18 de t.embro de lJS9). . je jU~1j10 de mil novecentos e S€S-
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sen~ e quatro, na Sala. das _ COmÚl
. sõeS} sob a presidência do Senhor 
\?Senl;tdor Leite Neto, Presidente, pre· 
t..sen'tie.s os Senhores Senadores JO$é 
,'Ern1irio, Miguel couto, Melo B;.aga, 

,í\tHfo FQntana e Aurélio Vianna. reU-

Comissão de Redação 
ATA DA 12> REUNlAO REALIZADA 
AS 15,00 RORAS DO DIA TRl!:S DO 

'M1lS DE MAIO DE 1!lli4 

tegrada por representante3 do 
Executivo bl'asileiros. 

Poder' parecer sôbl'e o Projeto de Lei da cL 
mara nO 48, de 1963, que reestrutui'a 
o Quadro de Oficiais de Exército I • 
dá outras providêncIas. 

Na.da mais havendo a tratar. en. 
cerra~se a reunião, lavrando eu, João 
Batista castejon Branco, Secrctárlo, 
a presente Ata que .. uma vez aprova 
da • .será 'J.ssinada pelQ 81'. Presiden
te, 

ne • .$e a Com ssão de Economia. 
I Denmm de comparecer, por motivo 
,ju,;;;h!lcado, os ,Senhores Senadores 
'Adalpho P~·aneo. Irineu Bornhausen, 

José Felici:mo B. Lopes da. C\"!sta. 
Ef diEPellSGda a leitura da ata da 

reUJi'ão anterior, e, em segu·.qa apro~ 
vada, 

Dando inicio aos trabalhos o Se· 
nhor presidente c<lncede a palavra 
ao Senhor Senador José Ermirio, que 
re1ata favo!:'<lV21.'nente ·0 'Projeto Ue 

',D~c;reto Legislativo n9 3, de lS31, que 
apl'-(H'8 o Acôrdo de oe>mércio e pa M 

galI1-entcs firmado no Rio de Janeiro 
p~lps Go .... ernos dos E,<.>tsdos Unjdos 

, do Brasil e da. RePúbLica. Popular 
l da )?olônia aos 19 ie março de 19::;0. 

&ubm0t.f.do o parecer à discussão 
. e ~otação. é aprovado, tendo o Se

nhor Senador Aurélio V.lUla com 
re.strições, quanto ao que tange à ex~ 
POl't·3.ção de mang'lnês. 
~da ma.;s havendo que tratar, en

cen:a~E-e a reunião, lavrando eu Ara
cy O'ReilIy de &luza, SCCl'etá~ia, o. 
presentz ata que, uma .'ez ap:'ovada, 
.será .assjrlada pelo Senhor P1 esiden.. to, . 

Comissão de EduGação 
e Cultura 

5' REUNrAO, REilLI'ADA EM 3 DE 
. JUNHO 'DE 19-34, 

(o!lDmÁRIA) 

M quinze hOl'a.s do dia três do mês 
de maio 0.0 ano de mil novecentos e 
Eessenta e quatro, reune~se ordinària~ 
mente, a comissi",o de Re-d~ão. sob 
::t presidência do S~nhor Senador Dix~ 
Huit Rosado, pl'esent.2s os Senhores 
Senadores antôn::> 02r:05 e walfre. 
do Gurgel. 

Deixa de comparecer, por motivo 
justificado, o Senhor Senador Júlio 
Leite. 

Comissão de Saúde 
5' RE.'UNIAO, REALIZADA EM 4 

DE JUNHO DE 19ü4 

As 15,trO hOl'as do dia "i de junho de 
13:]4, na Sala das Comissões. sob a 
pr~idêncja dI) Sr. senador Sh'::",UO 
pacheco, Presidente, presentes cs Se~ 
nhort'1:i Senadores Dix~Huit Ros:tdo, 

A ComIssão a.prova o parecer em Raul GiulJerti, Jcsé Câ.nd:do e Pedro 
que o Senhor Senudor Walfredo Gur- LudoviC0) reune.se a Comiss10 de 
gel apresento. da seguinte redaçâo: Snúde. 
R~dação final do Pl'Ojeto de D?cre~ 1!: lida (! aprova<la. senl alteraçóes, 

to Legislativo J?-0 21, de 1964. (nà l,32~A. a ata da reunião anterior. 
de 1964, na Call1ara), que autorlza o Iniciando os trabanIOS c Sr. Pl'es!_ 
Vice_Presidente da República a au· dente concede a. palavra ao Sr. Se .. 
sentar~se .do paí.s. 'Inador DIJ::-Hui~ Rosado, que emIte 

Nada mais havendo que tratar. dá... pa~ecer favorável ~ôbre o Projzto de 
se por encerrada a reunião lavrando J Lez do Senado n9 120, de 1963, que 
eu, Neuza Joanna Orlando 'Vetissimo, decI~ra de uti;lidade púb~ca a "Asso
Secretária Substituta, a. pres-ente ata, claçao de CarIdade Hospital de Igua~ 
que, uma vez aprovada será assinada çú", com sede em Nova Iguaçú, Es~ 
pelo- Senhor presldente. tado do Rio de Janeiro. 

. Submetido o parecer a discussão e 

Comissão de Relacôes 
Exteriores • 

ATA DA 18' REUNL'lO EXTRAOR· 
DINARIA, DA COMISSAO DE RE • 

LAÇõES EXTERIORES, REALI. 
ZADA NO 'DIA 3 DE JUNHO 

DE 19&4 

votação, é o mesmo aprovado. 
prosseguindo, o Sr. Presidente con_ 

~ede a palavra ao Sr. Senador Ra.ul 
G~uberti. que emite pareceI favorável 
ao Projeto de Lei do Senado 119 47, 
da 19~3, que estabelece nova redação 
ao item b do art, 1° da Lei n~ 1.234 
ie 14 de novembro de 19~O. ' 

Submetido o parecer a discussão ~ 

Submetido o parecer a discussão e 
votação, é o mesmo aprovado, oom 
duas emendas, sem restrições. 

Prosse:;ulndo, o 8r. Presidente coJ;!.
cede a pJ.lavra ar) Sr. Scn:;dor R'1Ul 
Giuberti, que emit:J T}h:,ecer ao Pró .. 
jer.o de Decreto Le::üslatlvo nO 30, do 
1S63, que aprova o convênio de Im .. 
trep::sto de Depósito Franco, Terrl
tório Federal de Rondônia, firm::.do 
entre o Brasil e fi. Bolfvl,a, a 29 de 
março de lS3-3, sol~cit:mdo diligêncIa. 
ao Estado Maior das Fôrças Al'mada. .. 
(EMFAl, 

Nada mlis havendo que tratar, eIl. 
cerra-Se n. reunião, lavrando eu oe .. ~ 
rardo Lima de Aguiar, Secre arfo 
Substituto, a presente ata, que uma. 
vez aprovada, será assinada pele Se
nhor Presidente, 

Comissão EspeGial de sete (7) 
membl'os para, no prazo de 
três (3) meses, proceder ao 
estudo das proposições que 
dir!am respeito à participa
ção dos trabalhadores 1)05 
lucros das emprêsas 

l' REU',IAO, REALIZAD.4 EM 3: 
DE JUNHO DE 1964 

lNSTALAÇÃO 
A.s quinze horas do dre. três de juw 

nhó ele mil nov-€centru e seS!ent:.1 e 
qua'tro. na Sala das C0!l1i.ss5~s sob 
a Pl'eSid~nc:a. do Senhor séna4or' 1\1J
nezes PllUemel, Presidente, presentes 
os ,Senhores SeO!l.dorez Mero de Sá 
WaUreC:o Gurgel. padre calazcns ê 
Jo-s'tl.rh~l~ Marinho, reún:;-se a Comis 
são' !ie Educaçlo e CUltura'. ' -

Sob a Prr...sidência do Sr. Senado,. votação, é O mcsmo aprovado, sem As dezoito horas do :lia três de lu-

De~:![!.m de comt:arcc€r- por mot1~ 
\'0 justificado. o~ S2nhores Senado. 
res :Pes.soa de Queiroz e Antônio Ju" 
cã, 

E' ~ài"'pent"c'la a leitura da ata da 
reUhiao a.nt.erior, e, em seguida apl'o~ 
vad"a, 
_~os p:'ojetcs constantes da pauta, 

fia0 rela~dos.os seguintes: 

Pelo Senador Josaphat Marinho: 

Benedicto Valladarcs. presentes o 
Presidente do Senado, Sr, Senador 
Aura de Moura Andrade, os líderes 
Srs. Senadmes filinto Müller e Da· 
nicl Krieger e 'os Srs. SCn3.dol'es Me 
nezes Pimentel, Jo.sé Gouiom:lr-d, Vi· 
valdo Lima. Antonio Carlos. Aarão 
Steinbruch, Al'gemjro de Figueiredo 
e Mel{) Braga, reune_~e a Comissão 
de Relações ~~tericres para ou?ir ex
posições do Sr. Ministro de Estado 
VMCO Leitão da Cunha e do E!.nbai~ 
xador Arnaldo de Vasconcelos. chefe 
da. Missão Diplomática do Brasil 
junto ao Govêrno da. Bolfvia, sõbre 
assuntos específicos às (elaçõe.s inter. 

- f,:worá!:el. ao Projet.o <ie De~ nacionai.s do Brasil. 
cte-to Legls1at vo n9 I, de 1960 Q11e 
aprova o. texto do Acôrd-o CuÍtul'al Na oportunidade o Chanceler Vas·· 
entre os E:;tados Unidos do Brasil co Leitão da Cunha e o Embaixador 
e ~ Espanha, as.sinado em MadrId Arnaldo Vasconcelos fizeram um re 
em. 2~ de ju.'"J:ho de 1960. ' t,rospé"cto àa,',l pn::Vidêucias adotadas 

pelo Brosil, desde 1938 até hoje, par:.\ 
Pelo S:-nador l\.Iem de Sá: !l construção da Estrada de Ferro In~ 
-,.. favorável, no Pr-ojet1" de Decre- tercontinental Brasil~.Bolivia. Ess:1 

to" ' L-e1:;,SI.!1th'o n9 16, de 1964, ('!,'.l~ construcão está entregue a uma Co
aptov~ os Estatutos do Centro In, miesf.o ~.nsto. que a administrará até 
ternaclilnal de Est.,!ldos para Conser- sua entrega definitiva ao Govêl'no OI! 
v.a9âo e. Pcstauraçao d3 Bens Cultu- Bolívia. A ferrovia, virtualmenk 
ral&, criado p':H' Re.5{llu"'ão da IX~ construida. já está op-erand:> embcra 
Se~ão da Conferênc a GelUJ da ar. de maneira deficiente e insat1.sfetó 
gaItizz.ção ~ das Nações Unida; para ria. 
a EduC2 çao, a. Ciência e a Cultura I A 

(URE2CO), realizada em 1056 Nos term?s, dQ acOrdo (mtr~ oBra. 
". 811 e a. BohVla, uma vez ultunada D 

Pelo S?uador Padre Calazan,". construção deverá a. Estl'eda ser eD-

restrições. / nho de mil novccent-os e sessenta O 
COmo relator do Projeto de Lei J&. 9,lUlti'O •. presentes os Senhores Sena

Câmara n9 32. Cle 19.e.-a. 4,ue altera. n aores Jefferson de Aguiar, AfOIl.<jo 
denomInação_ do. Instituto de, Pueri- Arinos. Leite Neto, Aurélio Vianna e 
cultura da U"nivers!dade do Brasil, a &iJrra Neto, reune~se a, Comissão 
que se refere, o, Decreto·lei nl} 98, de Especial de s'!'tc membros para, no 
23 de dezembro_.de 1937r .D. Sr~ Presi. prazo de três meses, proc!;'der ao es
dente convida. o Sr. Senador JOS? tudo da.s proposições que digam re$ .. 
O!indido, Vice~Pre5idente, à assumh L!Jeito à pa1'ticipa~5.o dos trabalhado .. 
a preSidência e .emite parecer favo l'es nos lucros das emprêsas. 
~:~el, com que couco:rda a. Comis De Rcõrào COm' o que preceitua o § 

&m l'estrlcões é o parecer norova_ ~9, &0 al't. 81,. do Regiment.o Interno, 
do ~ - -!ssume a. Pres~dência o Senhor Sens. ... 

. dor Afonso Arinos, que declara ins-
Reassumindo a presidência, o Se. talados 05 trabalhos da Comissão, 

nhor Senador Sigefredo PachecO co
munica estar esgotada a matéria <ia 
pauta e anuncia a seguinte distribui, 
ção: 

- Ao Sr. Senador Pedro Ludovico. 
o Projeto de Lei do Senado nO 37, de 
19S3, que concede aos trabalhadoie~ 
abono família nos ll10ldes civis da 
União e dá outras prOVidências. 

A fim de cumprir dispositivo regi. 
mental ,0 Senho-r Pn~s:dente decle.ra. 
qUf !l'á proceder à eleição do Pl'esi ... 
dente e Vice Pl:esidente, Distribnidas 
a~ cédulas o Senhor Presidente de .. 
SígU8. para funcionar como escrutt .. 
nadar O Senhor Senador Aurélio 
Vianna. 

Nada mais hs!vendo que tratar, en- r---i'cedida a eleição verifica-se Q 
cerra Se a. reunião, lavl'ando eu Ge:· seguinte re.::ultr..d.o: 

Para presidente: 
rardo Lima de AgUiar, Secretário, a 
presente ata. que, uma vez -aprovada, 
será assinsda pelo Sr. presidente. Sflnad~r Bezerra Neto 4 votos 

Comissão de Segui'ança 
~laGional 

5' REUNIÃO, REALIZAtlA EM 1~ 
DE MAIO DE 1964 

senador Aurélio Vianna ••• 1 votq 
~ara Vice-Presidente: 

Senador Afonso Arinos .... 4 votds 
Senador Aurélio V'i::tnna. ,., 1 voto - pe:a re.ieição. o Projet{) ~: Lei ~regue à Bolívia, que ~1i.âs vem des~ 

do Senado n? IC8 de 1'16'"' u d;. pndo que tal se venflqüe o mrm 
c1plin

d
a. a con.,tit~!çã.o deu, cgn:l'e~~- dP.rontanBle?~~I PtOSSibV~l, Ftor o:;tro, ~~n .. 

r;ao_ e ol'o!es.'.:ôres de escolas de e~n. o, o 13S1 am 2m em m erç.-,5C' As 15,00 horas do dia 14 de maio 
sino super 01' ~ dá outras- prQ 'id"n nessa trap.:,ferêncin, vma vez que a~ de 1964, na Sala das Comissões, sob 
Cla$, 'I e - de.spe.'5as de operação e manut~nçã-c ia. presidência do Sr. Senador Zaca~ 

-- Pela. dili""ência 'lQ conselho F"~ ds Estrada são pô<gas ;>elo Brasil atí'> rias de Assurupção, PreSidente, pre. 
deral.de E-Jucação, o Proj.;"to de L~i 31 de dezembro de 1953, ficando a sentes os Sr,s. Senadores Dix·Huit 
da Câmnra, n9 6, de 1964 que fe- Bolivia. devedora ao Brasil por essaS/RosadO, Raul Giub~rti. José Ermi110 
derallza o C0!1~el'v.ü6rio Dr~m6Jjéo e d;:sp~.sa.s. O débito da '3o,iVia para e Iripeu Bornha~en, reune se a COy 
MUf>~C~l de São paulo e dá "'outras com o Bral>il deverá c,mstituir um missão de Segurança Nacional. 
prQ'V:idenc~as. fundo de de.:envolvimen'.tJ da regiã'J Deixam de comparecer, por motivo 
" SUbm~tldOs os pareceres à dlF::llS.'5::0 boliviana servida pela Estrada dl' jusnficado, os Sl'S, Senadores José 

Assumindo a pl'esidência o Senhor 
Senado!' Bezerra Neto agradece a seUs 
pares a honra com que foi distingut. 
do e designa relator da matéria o Se;.. 
nhor Senador Jefferson de Aguiar., 

A seguir, o Senhor Pre.sidente.con.. 
v'OCa os Senhores senadores p~l.ta a. 
próxima reunião Que se realizará 110 
dia 25 do c01'l'ente, às dezess~te na.. 
ras, '9: desigul para eX?TCer as fun,. 
cões de SecretJil'ia da Coml.ssno, D 
Oficial Legislativo - PL-8, Aracy 
O'Eei11y de Souza, 

e-- votaçao• sf:.o aprorados sem restri- Ferro, Gui-omard e Victorino Freire. 
IJÕ~. Por fim, o lVIiuistro de Estad.Q co fd d _ 

li'ada mais h~!<;ncro qUe trata, en- muniCa à Comissão a miciativa do lt _ l,a e a~~ova a,o ~em restrlçoes, 
cerra.,se ,~, reuUl80, lr,. ~'rlpclo eu, Ara- govêl'no bl"a.sileiro de constituir uma ia ata (ia reUllla-o anterlOr. 
D1 O P~~li>'y de Sou?;a, secret1.ri'.1, a nussEo que .rene~:nie o tratado com Inicip.ndo os trabalhos o Sr, Pl'esl~ 
prosent~ 8ta r:1H" um"!, \'::z ::r, C';.l--l..a J. Bo!ivia sôbre ê::se ussunt:), nll111I-[dente cOll';!cde a palavra. ao Sr. Se. 
s'~râ ass1llana pzlo S.;>:nhol' Pre-slélpnt.e. festando o desejo de que essa. seja in~ lladDl' Dix..Huit Ro.'\ado, Que runite 

Nada mais havc::do flUe tratnT, en." 
celTa se a 1'['11::1;;;'0, laviando eu, A,'a", 
cy O'ReilJy de 80-';'23, a pro- en'e at~ 
QUEl', "'ma vez a.nrovada, será assina... 
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da pejo Senhor Presidente e 
,mc.nJros, 

demais I Irá procede: à. eleiçã.o ~o ?residente \ aos Srs. presEntes que- Ds emenaa.l'Il Nada mais h~~endo que tratar, el!. 
e VICe .. presldente,. DlstnbUl~a as cé. \ deverão ser e'nca,minhad.'\S à. 5e~l'e,ta,_1 cen~-.~e a~ re~ntl!-(). l.1.yrundo eu, JO.&:,,;< 
duJas o Sr. presIdente desIgna para ria da Comissão que providenciar' Soales de OllvelIa F~lho, Secretiárl('t\ 
runc:onar como escrutinador o Se. I có i ar • . . a a present.e ata, Que, uma vez apro.,!' 
nhar Senador Vivaldo Lima. IwP as p. a anteclpado conheClmen~ vada será assinada pelo 61". PreSll, 

. Co;niss1o Especial ao Projeto 
de Lei n' 1, de 1964 

Procedida a eleição, verifica..,se o I . dente e demais membros. ' . 

seguinte resultado: ! SECRETAIUA' DO SENADO FEDERAL 
i Para Presidente: 

I Atos do Diretor Heral I te do Presidente da Çonll"-'ão de );:co. 
Senador Sigefl'edo Pacheco 12 'Votos, nOIDla., 

, PORTARIA NQ 45, DE 4 DE ,secretaria do Senado Federal !:l de 

'INSTAL.I\.ÇAO. REALIZ_<\DA EM 19 
I DE JUNHO DE 1964 

A$ 23,15 horas, d-o dia lQ de jlmho Senador Vivaldo Lima .... 1 voto ! JUNHO DE 1964 _, ~ junho de 1964. _ b'vandro Mendes 
'de 193-1, prC5entes os $'5. Senadores .. t ~ Diretor-Gers} no ll<:O de suas' Vianna, Diretor-Geral. , 
ll\1em de .sá, Wilson Gonçalves, Leite Para Vlcc_Presldenle: t'-b . - ,- I ' 
~eto, Sigefredo Pfl-checo, Melo Braga, ,a I ulçoes, resolve: PORTARlA N9 47, DE 4 DE JUNHO 
,T~va:do Li!ua, Jefferr:on de Aguiar e Deputado Cesai" Prieto , .. ' la voto~! Designar Raymunda pompeu de Sa.. DE 19íH r 
[lS Sr.:. Deputados Ary Pitombo, Mll_ São decla!ados eleit~s. l'esp~cUva- I boya Magalhães. Of~c~al Legi,Slatív?, O Diretor·Oeral, por determinaçãO' 
n:z Fhlc50, Perachi Barcelos, José m~nte, Pl'eSldente. e ~lce-preSldente, 1 PL-6. pa~a, t~r exerCICIO na Dlretona \ do . Presidente do Senado Federal. 
R~['há, Humberto Lucena e Ernanl os 81's. Senador 'SlgeftedQ Pacheco c Ida Taqmgra[ta. desIgna o Redator de Anais e .Do
k:lro, reune,l'e fi Cmmssão Especial DeputadQ Cesar Prieto. Secretal'ia do Senado Fedeml, 4 de I c~entos Parlru:nent.ares, P~-3, Apo-
incumbida de emitir pgrecer sóbre I) Assumindo a presidência o sr. Se, jU,nho de ~964, ~ Evandro Mendes lama Jorge Far~a SaBes Fll,~?' pare. 
P:ojeto de Lei nO 1, de 1964. nador Sigefredo Pacheco agradece a VIanna, DIretor-Geral. acoD?panhar" Junto aos, 6I oa05 fe-

De a ~ô:'do cOm o que preceItua o seus pares a honra com que foi dis~ ! derUls próprlOS e, espec!almente. t.. 
~o do art, 81 do Regimento Comum. tinguido. prometendo exe-rcer tão ele-l PORTARIA N9 46. DE 2 DE JUNHO ~u~~c _e CACEX.'d os processos ~G 
?-~'Jn1e a Pl'es~jênC~~ o Sr. ,Senador vada funçã~, em estrel!~ entendimen_, DE 1964 ;~ge;afÇ~~ ~:~~r~a: :e;~mpo~e~~e~ 
Slgefredo Pr.ch~co. q· .. e rte?la!il insta~ to com seu", oompanhel os. O Dit'etor-Ge!'al, no uso de suas d,:t Gráfica. 1 
~ad:l cs trnb-alhos da C Dllllssao_ I Em seguida, o St'. Presidente de_ t atribuições. re:::olve design\'it Ranulfo Secretaria. do Senado Federal. 4 de 

A fim .de cumprir dispo."itivo regl- s1gna o SI', Deputado Paulo Sarasate ,Chaves Pilho, Auxiliar de Motorista, junho de 1964. - EEG1/Gro Jl.Iwde.s 
mental o Sr. P:e.sident~ declara qUe I para relator da materia, e comunica! PL-I0, para ter e2xrci[!io no Gabine- I Vianna. Piretm-Ciel"lll. 

--_.- .,--- ----
REPUDL1CA-SE POR HAVER SAíDO CO'" INCORREçõES NO D/AR/e 

DO CONGRESSO, SEÇAO II, DE 21 DE MAIO D7. 1964. 
CONCURSO INTERNO PARA TAQUíGRAFO-REVISOR 

RESULTADO DA PROVA DE CULTURA GERAL 
CONCURSO INTERNO PARA TAQUlGRAFO-REVISOR - ----, 

RESULTADO DA PROVA DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Grau 

NOME 
I 
I 

---- I 

Beatriz Correia de ::Vlello ......••.••••..•.............•..•.•. 
Adolpho Péret" , ,_., ..•.•••••.•••.••.•....••.•..•••••••••• 
Lizete de Altneida castro .............................. o ••••• 

VV'alk:r Silveira de Almeida _ .•...•••••••.••••••••..• ' ••••• , 
}'fRurício Pereira Vasques . , . , •.......•...•.••.•.•.•..•••••• 
Myrthes Nogue:ra . ,. _., .... _, .... , .... "., ..... " ..•...•••. 

. I 

92,298 
90,350 
79,121 
76,713 
16,573 
68,8.5 

\Valkir Silveira de Alme:da •••••••••••••••••••••••..••••• o .11 
Maur~cio P€.r~in~. Vasques ••••••••••••••••• o. o ••••••••••••• o. 

BeatriZ CorreIa de Mello .....•••••••.•••••••••••••••••••• o •• 

Myrthes Nogueira • . .. , ........................ 0 ••••••••••••• \ 

A:dolpho Pérez.. . .....••• 0 ••••••••••••• o ••••••• 0 ••••••••••• 

Llzete de Alme:da Castl'o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• ! 
I, 
I - -- , --,. ,- ---

Grau 

--~ 

85,011 
79,226 
78,995 
73,552 
70,682 
65,2:)4 

Secretaria do Eenàdo Federal, 20 de maio de 1964, _ Evandro Mende~ Secretaria do Senado Federal, 5 de junho de 1964. - Evandro Mendes 
Vianna, Diretor-Geral. Vianna Diretor-GemI. 

Wome 

I 
Mauricto Pereira Vasques .••••• 1 
J\dolpho Pérez ....... _ . __ ..... 
Beatriz Correia de Mello ••.••• 
M'yrthes Nogueira ., ..... ' _ .•••• 
1 izet3 de Almeida Castro _ .•••• 
Walk!r Sl1veira de Almeida 

I 

- ----~-

CONCURSO INTERNO PARA TAQUIGRAFO-REVISUK 

Revisão de 
Debates - la 

e 211> partes 
• 

177,249 
130,666 
120,500 
129,133 
128,168 
123,000 

I 
i 93,170 

92.521 
78.793 
79,480 
'1'1,600 
55,511 

RESULTADO FINAL 

Tecntca 

Legislat:va 

76,573 
90,350 
92,298 
68,805 
79,121 
76,713 

I 
Cultura. Geral 

79,226 
70,682 
7S,S95 
73,552 
65,204 
85,011 

Total Oe 
Pontos 

4éé.218 
390,219 
31C.5SS 
300.9-70 
350,173 
340,235 

Secretaria do Scuado Federal, :) de junho de 1964. Evandro Mendes Vianna. Diretol'-Geral 

.. , 

1\ 

Média 

35,243 
78,043 
74,117 
70,194 
70,034 
68,Q47 

Classificação 
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MESA 
presirtent6 _ Moura Andrade fPSD) 

Vlce-Presiàent6 _ Nogueira da Gama 'PTB). 
19 Secretário _ O'marte Mariz (UDN) 
29 secretário!"""! Gilberto Marinho ,PSD). 
39 Secretá.rio _ Adalberto SeDa lPTB) 
4" secretário _ Cattete Pinheiro lPTN) 
19 Suplente _ Joaquim Praento rUDN) 
2Q Supl~nte _ Guido Moncllm (PSD) 
39 Suplente·- Vasponoollos Tôrres (PTB) 
49 Suplente - Hel'lbaldo Vieira t5. legend(l - BPl) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICC lPSD) - 22 representantea 
1. José GUiomard _ Acre lZ. AntOnlO BaJbmo - Hatlla 
:.. Lobão da Silveira. - Pará 13. JettersOD de AgUiar - m. Sant 
3. Eugemo 8aa-ros - Maranhão 114' Guberto ManIlha - Guanaba.r 
4. Sebastião Archer - Maranhão 15. Moura Andrade _ São Paulo 
5. Vltorino Freire - Maranhão 16. Atilio Fontana. - Santa CaLarlns. 
6. Slgefredo Pacheco - Plaut 17. GUido Mondi - R G. Sul 
'1. Menezes Pimentel _ Ceará. 18 Benedito V811adares _ M. Gera~ 
8 Wilson Gonçalves - Ceará 119. Filinto Müller - Mato Gr~ 
9. Walfredo Gurgel - R.G. None 20. Jose FeUclsno - Galâs I 

10. Ruy Carneiro - Para1ba 121. Juscellno Kubitschek _ Goiá:; , 
U. Leite Neto _ Sergipe 22, Pedro Ludovico - Goiás I 

PARTIDO rRABALHISTA BRAS:!! EIRO (PTBI - 1'1 represent:l.at~' 

1. Adalberto Sena - Acre t<l, Pest"oa de Queiroz _ pernamouoo 
2; Oscar Passos - Acre 11. José ErUllrlo - Pernambuco 
3. Vivaldo Lima _ Amazonll::; 12. Silvestre Pé. teles - Ala,goao 
" Edmundo Levl - Amazonas \3. Va~concelos rõnes _ R. de ~a,... 
5 Artnur Vl.1"gUiO _ AmAZona" I nelro. 
6 Antônio Jucá _ Cea. à u,. Nelson Maculan - Paraná 
7 Dlx HUlt Rosado _ R.O Norte 15, Mello Braga - parana 
8 Al'genl1ro de FigueIredo _ Par8.1ba 16. Noguell'a da Gama - M. GN's1t 
9. Barros Carvalho - Pernambuco \17, Bezerra New - Mato GrOSSfJ 

UNlAO DEMOCRATICA NACIO~~Al (UDNJ _ 15 .epresentantes 

1. Zacharias de Assumpção - Pd."l1i9' PadJ e Calazans - S. Paulo;-
~ Joaquim Parente _ Piaul 10. OdOlpho Pranco - Paro.ná 
3. Jose Cândido _ Piam 11. lrlneu BO~J..hausen - S. Catarina 
-4 Dmarte Mariz _ R G do Norte 12. AmÔDjo Carlo.s - S Catal"1.na 
5. João AgflplnO _ Paralba 13. Damel Kneger - R G. jo SUl 
6. RUl palmel1'a _ Alagoas 14 .MlltQn Ca.mpos - ,M:nas Gera1.s 
7 EuriCO R~zende _ E Sanu. 115. Lopes da Costa _ Mato OIOSSCl 
8. Afonso Arinos - Guanaban 

PARTIDO LIBERTADOR lPl..) - 2 representantes 

1. AloysiO de CarvaJho _ Bahia 2. Mero de Sá - ft O. eto SUl 

!PARTIDO TRAqALHISTA NACIONAL !PTN) - 2 repreSf'ntaote:. 

L C-:lttete Pinheiro - Pará 2. L!n~ de Mata:s - S Paulo 
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA \PSP) - .3 representantes 

1. Ra~ Q!uberti _ E. santo 2 M:guel Couto - R de Ja..neL"'CI 

"ARl'I1..}() SOCIAL BRASÍLEIRO <PSBJ - 1 repre~entante 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

BloCo parlameI;ltar Independente 

PSP • Senadores 

PTN I Senadores 

PSB 1 Senado!' 

PR ~ 1 SenllctoIt 

MTR 1 Senado!' 
POO 1 Senador 

Sem Lee-enda a Senadures 

)(, Senadores 

LIDERANÇAS 

Líder do Govl!rno: 
Filmto Müller 

Vlce-l.laere~: 
Daniel Kneger 
Mem de Sá 
W11~"on Gonçalves 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

Lide{: Llno de Matos tpTN) JOSCp~Hit M<l!'lnho \sem legenda) 

Vu:e Llde1es: 

Aurélio \'lanna (PSB) 

ri - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL UEMOCRAl'lCO P.'\.H I WO LJBERTADOR (P(..) 

tP S D , j' LWC1' MeIn Qe l:3a 
VI~r: .. Lzacl~ AJuy~.u de C'arvi;:l(j 

Uder: Fil:nto Müller 
. PAR liDO SOC!Al Priuut~.i:..::;,sH::i·iA 

V~e L!aeJes: I ~p S Pl 
WUson GonçaJves Lidei: !lI/QUet Couto 
Slgetredc Pa.ctlecO VrCé' LUIe7: RaUi (jitl\.)ert 
WaUredo Gurgel 

PArlTIDO rRABALHlST I 
Bi\lISI:...ElRO (P1'IlJ 

Lider: Arthw Vir~ll1o 

Vice-Líae7es: 

Bezerra N?to 
Oscar Pa.s.sos 
António Jucá 

PAR nuo l'RAI:L'\LH 1::S! 1\ 
8f\CIUNAl IP'l NJ 

Lide1: Lmo ie Ma tos 
Vlce-l.!der: Catt.ete Pmhehv 

llf - Paru~s ae . ·t s( 

I 
. Representante 

MOVl:\1E...Yl'Q fHAeA1.HIST ~ 
rl,ENOVAUUH i.MTRI 

1. Aurérlo Via nus _ GUO,nabara 

NOVIMENTO TRABALH1STA RgNOVADUR tMTR) 1 rep:·e.sen':a..ate 
UNIAO DEMOCRATICA 

(U C NI 

'I Rep:'C,)entante: Aarão' Stembrut'h 
NAClON,\J ~AR nua DEMOCRATA CRISHO 

tPDC) 
1. Aal'ão Stenbru(.'r - RIo je Janeiro 

PARflDO REPUBLJCA!'.iL I.PR} _ 1 repr~enta.nte. 

1. Júlio (.,elce - t;crglpe 

.t'ARTIDO DEMOCRATA C!i~S"1A.) (PDC) - 1 rerJ·esntllnt. 

1. Amou .do M~lO - A la g oas 

SEM LEGE:-JDA 
I, Josap11at Marinho _ l3ah1a. ., HentJaldo Vieira - Sergipe 

RESll~úu 

Partidô Social DemOcratlco 
P'artiUo lraballWita NaCLUllilJ 

Urua-o iJemocratica Nacloaal 
Partldo Liberta.dur 

PartH10 lTaoalhlsta NaClOn!tl 
PartlQo Social ProgressIsta 

partido SOCIalista Braslle..rc 
Partido Republicano 

P .. l.J t.IGo Democrata Cn.5tão 
.MO'limeut.o l'ra,oalhlsta RenOVs,\ior 

Sem legenáa 

(PSD) 
(PTIl) 
IUDN) 
(pLJ 
!PTN) 
,PSPJ 
,PSB) 
IPRI 
(PDC) 
'MTR) 

2. 
11 
1. 

2 
~ 

~ 
1 
1 
1 
1 

64 , 
tiS 

Lider: Dantel R.rleger 

Vtce- L1a.eres: 

Eurico Rezeáde 
Adolpho [<'ran('o 
Padre Cala Ztl ns 
Lopes da CO: ta 

Representante: Arnor.. de Mel.to 

PARl'lDO REI-UHLICANO I'pR~ 
RepreSent,ante: Julio Lej~ 

PAH nuo 'SOCIALIS'1 A 
BH..4 ...... W .. .B;!HU !P::t31 

Rep.esentante: Aurélio 1llanllfl 

ACRICUL TURA . 

PreSIOente _ Senador José Ermu1c (PTB) 

Vice .Pl'eSldentAI -Senador E'lgên10 Barros (PSD) 

COM?OSIÇAO 

'l'1tulltres l5unJ€'nte3 

EugeruO Barros 

~06é Fellclano 

PSD 

1. Atttlio FontanEl 

2. Beu.di, \) Vl\lladM .. 

. 
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TitUlar., 

iJ osé Iili"m1r!o 
;D1X-BUlI Rosado 

'l'iIUlar ... 

1:-ope.s da ":osta 
.l\môruo Carlos 

'l'iIUlares 

Suplente:J 

1 lMelO Braga 
2. Argetn1ro de Figueiredo 

Minoria 

OUN 

Suplente/) 

1 DanIel Krleger 
2 João Agripmo 

SUplentes 

a t'.I. 

Raul ::Uub.rll \PSPI. 

SecretáTlO _. t.Iosé Ney Oantas. 
RBuntÓe3 guint.:ls_teiras, Q.E 10 boras. 

CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA 

pr~slde. ,e Muron Campos IUUH1 
Vl~e Pr~Sldellte ~ WUson Gonçalves ,PSO) 

TItulares 

Jefferson de AglAlU' 
l{ntômo I::ia.l.bwo 
WUson OonçaJves 
flu,Y Carneiro 

I 

E!dmundo LeVi 
~ezerr-a N eliO 
.A;rthur VLrgtlli) 

I 
A;loYSfO . de carvalho (pL.) 
ArOOl'lO Artno.B 
Milton Campos 

COMP0SlÇAO 

Matona 

PSU 

!'TB 

Suplentes 
1 Menezel PtmenLet 
2 L.elte Neto 
a José f!eJWlano 
, !<l11Wto J.\1.uJjer 

1 A.rgemlro de Plgueu:edo 
2 Melo Braga 
3 Oscar Pa..ss« 

Aj'!lOna 

. vUN 

1 Da,nj el ft;rleC'er 
2 Joa.o Ag:1pUlO 

3 Eunco Hezende 

S f 1. 

.!~l'.aphat Marinho (sem leg~n1.a) Aarã\J Steinbruch (M1'R) 
I . . 

.ISec1elana: Marta' HeJ~na Bu.mc 6!'oI-ndao. 

: Reuniões quarta.s-=telra.s, à.e 16 noras 

0161 RITO fEDERAL , 
PrE'~,ldente ~ Au..rérlo Vianna 'P.$r) 
VIce PIe.s.aen.te - Pedro 1.oudo\'it'O ,PfEl 

l'Uulares 

Ptdrc Ludo.leQ 
Fllmtc MWJ,er 

Otcar" Passos 
ECj.mumlo .... evt 

COMPO::iH" AO 

Mc:orta 

.. tiD 

Suplentes 

1 José Fel1..;1ano 
2 Ua.ureao Ourgel 

P'U! 

1 Melo Braga 
3 AntOtUQ Jud 

B .t. .1, 

/\';-"'110 \7\anna 'PSB) Lino :1e Mattos tPTt:,. 

~et·, etáno Julieta R.lbeiro do:; Santoo: 
Ilteu/Ótoes- - Quintas telras, ~ i6 nora.s 

ECONOMIA 

Prestdente 

vtce~Presldente 

t...elte Neto (PSD) 

Jo.~é EI"O'u.:'10 til'l B) 

COMPOSIc.:AO 

l1alor1a 

PSU 
TItulares 

Ll!~e ~eto 
ú tl,l"" [. n; "nZl 
J QSé f'ellctano 

t Jetter!<cr' 1~ lI."J;'J.1'aS' 

2 Slgefreo.c ~.lcheoo 
3. Sebastião Archer 

Joot Ermlr\o 
Melo Braga 

AdOlpno Franco 
Lopes 1.a Costa 
lrineu Bornha.usen 

Miguel coulo 'PSP) 

P'l'a 

1. Bezerra Neto 
2. Oscar Passa0 

M!nona 

IJDN 

L José CândidQ 
a. Zachar1.., de Assumpção 
3. Melll de Sã ,PL) 

BPI. 
Aurélio VIanna fPSB). 

Secr~~trla - Arãcy O-Re1l1y 
Reuniões - Qu1ntM-felras. às 15.30 

~DUCAÇÃO E CUL TURA 

Presiãento - M€nezes Pimentel (PSD) 

Vicc~Prerlàente - padre caLa.zan,s tPTB). 

TIIUlar .. 
MenezNl PimellteJ, 
Walfredo G'Jrgel 

Pessoa de Q'lelfQZ 
AntOnia Juca 

pa.ore Ca:azallS 
Mem de Sa IPL) 

<:OMPOSlçaO 

J1tatona 
PSD 

Suplente/) 
I Benedicto Va.Jlaaare.o 
2 Slgefredo Pacllt'CQ 

PTB 
1. Edmundo Levl 
2 Vi vald.'O Lima 

ftlfnorta 

llDN 

1 Afonso Arinoo 
. 2 Milwn Campos 

a P.l. 
Josapbat MamID. (Sem legenda) Ltno de Mattos (PTN)' 

- Vera A. varenga Matra Sp. ao·l,) 

Reun:ões - Quartas-feiras, â.s 16 lloraD 

FINANÇAS 

Presidente - ArgeroJro de .F!g-'Je~eco 

Vice·Plesutente - Dantel Kneger. 'UD.Nl 

Tttul ... "" 
V!ct.orlno BTeU'e 
Lobão da Suvelra 
Sigefredo Pacbeco 
Wilson Q-onc;.aJves 
Leite Neto 

Argemiro de FIgueU'j'<lo 
Bezerra Neto 
Pessoa de QuelrOZ 
Antonio J~cà-

. Dantel Krteget 
Irtneu BoToha'.s.e-n· 
Eqrlco Rezende 

Mem de Sá 

[,lno dE' Matt<>.!!' rPTNr 
Aurél1t. Vianna tPSB) 

COMPOSIyAO 

Matona 

1':;1) 
Suplenttl:> 

1. AtUlio Fontana 
2, JQSé GlJwmard 
3 Eugênio Barroz 
4 Menezes I?unentel 
5 Pedro LudQVicu 

P'I'B 

1. J06é I!:nnlrlc 
2 Bdmun<1o Levl 
3. Melo Bra~a 

~. Osco.r f'a.ss0;l 

Minona 

U1JN 

PL 

'I MIIlon Campro 
2 João A$rlgino 
3. Adolpho Franca 

AIo)'lllo a. Cn.rvaJlu> 

a P.l. 
I JuUo Leite 'Plt) 
a JOG3j)hat Marlnllo tU. l<lgendc.) 

Secr'~ârla Cid Brli~ger 
Rtuntões _ Quartas..fell'2.0 

lEGISLAÇAQ SOCIAL 
Pres-utente - ViValdO Uma tPTB) 

vtce-Prestdente - Waur(l'lo G~3'el IPSD) 

l'1tula.r~ 
Ruy CB rfl eira 
Waltredo Gurgel 

AWl10 Fontana 
EugênIo Sarroo 

C()MPOSIÇAO 

Ma!oMa 

PSD 
Suplen\e:l 

1 Leite Neto 
2 JO~é GUlomard 
3 Slgelfê-do PMhçet) 
~. Lobã4 da 611vClra 

, 
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~un!lO de 1 !/C4 1111" '. 

" Vivaldo Uma 
Antónlo JucA. 

.l!.llnoo Rezende 
Antônio CarJO$ 

l'TB 
I. Edmundo 1. .. 1 " 
2. P .. sO. d, Q_ 

MlnoNa 

Ul.lN 

1. LOpes da COsta 
~. zaclll\J1.. <lo A"".mç!14 

B Pl, 
Au:eJio Vianna (PSBI Aarâo Stelnbrucb IM1'R); 

~cre! Aria _ Vera Alva.renga Mafra 
ReunlM$ - Terças·feiTa&, à.! 11 noru 

POLlCONO DAS S~CAS • 

Presidente _ RUi CartlE'iro IP~, 
VIc,-PrUtdente ~ Aurel10 Vt.ann& <.PSBl 

TttuJetN 
Ruy Carn!!ro 
6cb::.stláo AJ'cb~ 

COMPOSIOAO 

Mal 0 11Q 

PSD 
Suplentes 

1. Sigefrrdo Pacneco 
2. L..ejt~ Seto 

PTa 
D:>:-Bult Rosado 
ArgemU'o de Figue-trt4l 

1 Antônlo JueA 
2 JOSe Ermlno 

João A~l"lplno 
José CândldO 

Jlma1'la 

OUN 
1. LOpe~ da C~ta 
:! AntOnlO' Ca.l1o,l) 

llPI. 

JuliO (.elte 'PRl 
St'cre'é,rla _ Al'RCy Q'Rtjl]y 
~ur..Jôes _ QuartM-f€lras, A.!i 16 horas 

REDAÇÃO 

presidellte _ DIX-Hul\ tWS:lQO lYl'H); 
ViC€-PTesulentt - An!..onlo CuJos lUUNJ. 

W;llfrfdo 01H~eJ 
Se0il::=Uáo Arel1CJ 

Dlx-Hult RGSad" 

l>n'oOlo Carlos 

CO~1POSJ<':AO 

,PtiU 

S'.lplrntel 

1 LObão 1.3 SW,.·EU'a 
2 JOôt' FCllC·.If1no 

PTB 

UUN 

g'lncc Rnf'nde 

a p J. 

JQ.!:.l1pt at Marinho (Sem legenda,) 
S"('~"'4rl~ _ Sarsh AtJrr.t1ãO 

RELAÇÕE.S EXTERIORES 

~rf'l'>l'lfn', - Bt>npdif.c V~II(\rf,.~~.: !PSl.Jl 
V,,;-e ele.o,oer,t.e - l"f'&Sua dt! Q'n'lr02 ,PTB) 

tnulare.! 

H~nl>~\('fn VlllllrlarE',s 
F·lIn.o(' M'I"el 
M"n"?i';< " < fontel 
,'ne O'jlOJT:hrQ 

Pt'."''''oa dE' Q'l!'iroz 

V:V!lldO LIma 

O.:,car I:'<t.:.!-o~ 

Antônjr rl'l,1('": 
Jf}<'" Ctlnnln() 
RUI Patn;E'U'Q 

PTtI 

llUM 

. Suplentts 

J R 'IV Carne1ro 
:.! LeJt,e New 
:d V WWr!r.O tI'l elre 
4 W:J1'uO UonÇ-a./\'eI! 

Antf)nlo Ju{'á 

:a Argen,lfo de f'íguelredo 

3 Melo liragB 

j Pao r (' Ca!A7Jit\~ 
~ .J,):111 ~g!'lpln' 

Mem de Sã .1?L! 

'~"' .• P.l. 
'AarA,o Steln~ch (MTR> Lino de Matwa ~ 

Secretárto JoQ,o BatiSta Oa{~Jan Br~Dco. 

ReunJóe" Quintu- telru., .w 16 horaa. 

I 
SAúDE 

Presidente - SJgefredo Pacheco 
(V1C&-~eSldente - Jose CândIdo 

.1

' o ~~IPOSIÇAO 

Titulares 

Ma:01·ta 

I l'elJ 

I Stgefred.o Pai'.bec-o 1. V"lfrr<' O:ir«eJ 
peà.ru l,.,udoVIC(J 2 Eug~nJo BUfCJet, 

J~é Cândido 

RauJ Gluberti tPSP) 

AntOnIo Jut'~ 

UU,," 

Lope~ da C«Jf .. 

)3pl. 

M.guej Couto 1Psp) 

Sec'etllno EOuardo Rui 13'l~')ns..'l. 

Reulltoes _ QU1nta~ te1ra,c." u lá· horas. 

SECURANÇA NACIONAL 

Presidente - Zachar1as de AS.";"lfllr'çào I UUN) 
ViCe--Pre51oellte - Jos.e GUlomllra f'SlJ1 

Jos~ Gulomard 
Vict.onno !''TelIe 

SI1t'estrt'.: pj!>r1c!e6 
O~. Pauo~ 

lrtoE'U Bomhl'UM·n 
ZaebaJ11i.S Oe AsS1.im~â.(. 

Jif'lfOria 

. .t'su 

1 HUy Ctiornf'lro 
2 _,l,LtlllQ P>[)hl.&Oa 

Pfe 

JOI>P Ermltlo 
:1 L.1ll.·Uult R..ISSdc 

M'n(J~la 

UIJN 

I ... dolflnc· ~a"'('() 
2 E'JrlC~ Rezenl.lt! 

B P J.. 

A!JHUc VlJ>1WA 

Sect"1'tdt"lO Al~xandTe P(a~t1df'. 

Rell.moe.a - q1l1nt.ae feiras, 'i.! )7 tlO~8~. 

> SERViÇO PuBLICO CIVIL 

,~re!oldf"nl-e _ Aloysio de CarV~:lJnc ,PW 
• \rice· PleslOent.e - LeJte Neto \e6DJ 

lA'lte Neto 
!o'"'UlfllQ M:JHer 

Dix-'lult Rusnflo 
SUve~t.1 e ?erlC,eli 

COMt'OSlÇAO 

M'ltOHQ 

; D 

1 V,ctorlrlo Freire 
2 Srgdreàg pecneco 

PTtI 

1 Melo Braga 
2 AOt.On1c JueA 

J,1.. "'1t)rta 
\ 

UUN 

Ant.ónlc CarlOf 

Mem de Sé 

13 P 1. 

Mlg'Jel CuULo IPSP) 

.'\ceJ "-Ir,, IrI - Jil!f> Nf'V Dantas 
UCI.IlIOCIi - Ll:l'cas ieuas. as 1:) nO!'aS, 
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!~ANSPORTES. COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICMJ 

Titula.res 

COMPosrçAO 

lI!afrla 

PSD 

., , 
Suplentes 

~: I E) Para efetuar o levantamen"1 H): Para Õ Ílstudo das M,en~,1 
to da PRODUÇÃO MINERAL , gens do Poder Executivo ri 
DO PAiS e estudar os meios ( ferentes à REFORMA At 
capazes do pO!lsibilitar a MINISTRA TIVA . . } 

I' SUl) Industrializa(,ão Crlada por inicIativa da cnmii.z , I dos Deputados aprovada pelo Senad 

EugênIo Rarros 
Wilson GonçalVes 

1. Jefferson de Aguiar 
2 J<Jsé GUioma.rd 

Bezerra Neto ~ 

Lopes Costa 

PTB 

. . Melo Braga 

M·nOria 

I1DN 

Irlneu Bornhau~n 

B P.l. 

MIguel Couto 'PSP) _ Raul Glubertl 'PSP). 
secretárto _ Alexandre Pfaender 

Reulllóes _ quartas-feiras, às 16 horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 

o 

A) Para I<evisão do Projeto que'C) Para o estudo dOS efeitos 
define e regula a PROTE_ da INFLAÇAO E DA POLlTI. 
çÃO AO DIREI10 DO AU- CA TRIBUTARIA E CAIV:31AL 

i TOR. ' SOBRE AS EMPR~SAS PRI. 
, Cl'h\Qa em virtude do Requertmentol VADAS 
"D' ·HIO 62 do $r Senador 3411000 
I (JdnJpoo. aprovado' ~m W de Jane!rtl Cr1ada eI? virtude do Requerimen .. 
1. de 1962. lto no,l 531·63 do Sr. Senador Gouveo 

CrIada em ~!rtude do Requerlmen- em 1.12.1963. 
'to n' 665-63. do Sr. Benador J~ Membros (18) Partidos 
Erm!rlO. aprovado na sessão de 16 a. 
setembro de 1963. Senadores: 

Designada em 19 de setembro de Wilson Gonçal~es - PSD_,' 

r 

1963 Leite Neto - PSD • 
. Blgelredo Pacheoo - PSD. 

Prorrogada ~m v!rtode de aoque- Argemll'o d. Figueiredo _ PTB. 
r!mento n' 1.159-63. do ,s<. SendAlOl Edmundo Levl - PTB. 

'I Milton Campos, aprovado na sessão Adolpho Franco - UDN. 
de 10 de dezembro de 1963. João Agrlplllo - UDN. 

Aurélio VIanna _ PSB. 
Membros (9) _ Partidos Josaphat Marlnho - Bem legenlla 

Deputados: 
José Felic1ano _ PSD. 
Att!l1o Fontana - PSD. 
Eugênio Barros - PSD. 
José Ermlrlo lRelator) - PTB. 
Bezerra Neto _ P'l'B. 
MtdO Braga - PTB. 
Lopes da COSta - ODN. 
Milton 

ODN. 
campos (presldentel 

Júlio LeIte IVicePr.) -. PRo 

-
Secretário: AUXlJ1ar LegLsajtl~ 

PL-IO. Alexandre Marque, de albU
querque Mello. 

ReunlDes: 6's fe!r.., a.s 16 borao. 

Gustavo Capane~a CPresidente)_ P'; 

PSD. 
Aderbal Jurema _ PSD. 

L.erte V1~ra - UDN (Substltufdc 
pelo eputado Arnaldo NoguelJ'a,), ~ 

HeItor Df .. - UDN. 

Doutel de Andrade - PTB •. 
Arnaldo Cerdelra _ PSIi'. 
Juarez Távora _ PDC. 
Ewaldo Pinto _ M'm. 

, Vieira, aprovado na sessão de 2 cle 
DeSignada em 22 de oovmbro de agOsto de 1963. f) 

1962 I DesIgnada em B de agOsto de 1963, 
Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARiTI
MOS E FERROVIAI~IOS 

COMISSõES ESPECLU§ 
PARA O ESTUDO DE. 
PROJETOS DE EMENe 
DAS A CONSTITUI CÃO 

I prorrogada até 15 de dezembro de 

1

19ô::l em vutuue ao Hequenmebto 00.1 Pror~ada em v1rrude do Requer1~ 
mero 19;]:-62, 8l1ruvii.du em 12 de de- mento Q 1 l6l, õe 1963 do Sennm 
,zell1~ro de 196:J. I Senador Attil10 Fontana. aprova..lo 

. em lU de dezembro de 1963. 
Cumpletada em 4 de Janeiro de"" 

,19ii;J cum a deSignação aos Sennvres 
iSenaaores Vasconcelos l'Orfes E 
,Eumundo Levl. 

Membros (5) 

AttWo Fontana 
PSL>. 

- Partidos 

- Preslaento 

" Prorrogada até 15 de dezembro de José Fellctano _ (Vtce-Pr.) 
119{jq em virtuae do ltequerunento 00. PSD. 
tr.el'u t 191HI3 de $r" Senador Mene. 
ze.s PlmenteJ ap:-u\'ado em 15 le Oc
~c.110ro de 1963. 

Membros 17) - Partidos 

José Ermlrlo _ Relator - PTS. 

Adolpho Franco - ODN. 
Aurélio V1aona _ PSD. 

SecretAria: OficIal Leglslatl.." 
Pl.t-3, JuJieta R,lbeu:o dOiS saotoa. 

, 

Criada em virtude do Requer:.men" 
to nQ 752·63. do 8r. Senador J~é 
Errnlrlo. aprovado na sessáo de 13 (te 
novembro de 1963. 

De.9tgnada em 13 ele novem.bro de 
,963. 

Prorrogada até 15 de dezembro de 
1964. - em virtude do Requerunento 
09 1 16'"J-63. do Sr. Sena,dor Jlllio 
LeIte, aprovado em 10 de dezembro 
de 1962. 

Membros (5) - Partldoa 

Att1llo i'ontana - PSD. 
SlgefrodO paCheco _ PSD. 

I) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n 9 4/61 

'QUE DISPOR SOBRE VENCIMEN. 
TOS DOS MAGISTRADOSI 

Eleita em 27 de junho de 1961 

Prorrogada: 
- até 15 de dezembro a. 1962 pruo 

Requerimento 6Q9-61 apto em 14' do 
qezembro de 1961. 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requeliment<> Tl9-62. apr. em 12 da 
zembro de 1962. 

- até 15 de dezemoro de 1964 pelo 
aequerunento 1 138-63, apr. em 16 ~ 
dezembro de 1963_ 

GilbertQ Marinho - PSD. 
Menezes ~ImenteJ - PSlJ. 
Heri.baldo V1elJ'a - VUN. 
Milton Campos - UUN. 

I VaSCODCB.iOS ronas _ P'1'B. 
Edm undo LeVl _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - .PL. 

D) Para estudo das causas que JOSé Ermlrlo _ PTB. Completada em 29 de outubro d.(l 
1962. 15 de malO de 1963 e 23 de aOI1J 

, 

e) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Criada em virtude do Requertmen· 
tb o'" ô61-63. do Sr. SenadoI Jelter
apn de AgUlar, aprovado em 14 tte 
agaste d.e 1963. Designada em 28 de 
agaste de 1963. 

: Prurrogada até 14 de ma.rço de J964 
(~U l!l!!t,S I em Virtude do Requerimen
to n"lmero 1 160·63." do Sr. senRaO! Je t r ~ r .:)0D de Agu1ar aprovado em la 
de dezembro de 1963. 

Membroo ('l) - Partidos 
I JefferSOD da AgulS;f (Presidente 

I?SD. 
I WUson Gonçalves - PSD. 
'Arthur V!rg!l1o - PTB. 
I Edmundo Levl - P'I'B. 
Adolpho Franoo _ ODN. 
EuriCO Rezende lVlcePres1dente) __ 

ODN. 

!Josaphat Ma.rtnho - S/legenaa. 

: secretário: Oficial Legislativo. 
1i'L·6. J, B. CasteJon Branao •. 

dificultam a PRODUÇAO, rrU,eu Bornhau.sen _ ODN. 
AGRO PECUARIA e suas re· JQJ10 Le1te - PRo 
percussões negativas na ex- SecretArio: AUXlliar I.ogl.l.tlv< 
r:"?!ltção ?L.-I0. Alexandr. M. de A. Mello. 

CrIada em Virtude do Reque11men.. a) 
to nY 569·63 do Sr. Senador J03é 
Ermlrlo. aprovado aa sessã.o de '20 Qe 
agôsto de 1963. 

Para o 'estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCA. DE S JO
S~ DO'S CAMPOS 

DesIgnada em 22 de agOsto de 1963 

Prorrogada POI 1 ano. em virtU!lf 
do Requerimento nO 1.191-63 .:lo SQ. 
nhor Senador Slgefredo Pacbeco 
aprovado em 15 de dezembl'O!!f' 
1963. 

Membros (5) _ Partidos 

JOSé FeJlclano _ PSD. 

Slgetredo Pacbeoo IVlcePr.) 
1:-"8D. 

Jasê Ermlr!o lPresldente) 

Lopes de COSta - ODN. 
Auréllo VIanna lRelator) PSD. 
SecretArio: A uxUIar Legls'at1~. 

PL-IO, Alexandre Marques de Albu. 
querque MellQ~ 

Reuniões: 2's e "0 !ell'as AlI 1~ 
horaa. 

CrIado em VIrtude do Requerimen
to n' 16B-63. do Sr. Senado, !'8Ilre 
CaJazaM,. aprovado na sessão ::te 13 
de novembro de 1963. 

Destgnada em 13 de novembro de 
1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro d, 
1964 em v1rtUde do Requerlmeo~o "u. 
mero 1 158-63. ao ar. Senador Ao '.(l. 
Dlo JUCâ. aprovado em 10 de lezem. 
bro de 1963. 

Membros (5) _ PartIdos 
JOSé Feliciano - FSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
An~n1o Jucã - PTB. 
Padre Calaz.ans _ ODN. 

de 1963. ' 

Membros (16) - partJdos. 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Lobão da SIlvelra 123 de abrU '-do 

1963) _ PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
BenedJcto Valladar~ - PSD. 

Wilson Gonçalyes '23 de a.lr.U do 
1963) - PSD. 

DaIlleJ Krleger - UDN. 

Lopes <Ia COSta '29 de outubro do 
1962) _ UDN. 

Mllton Campos 'VIce· Presidente) 
HerlbaJdo VIeira - UDN. 
RUI Palmell'a _ I1DN. 

SUvestre Pér1cles 123 de abI1J <lo 
(963) 

Bezerra Neto 123 de .brU de 1963). 
-'P'I'B. 

AIOIlS(l Celso - PTB. 
Nogueira de Gama _ !'TB. 
Barros Ca.rvalho _ PTB. 
Aloysio de Carvalho lPresldente). 

- PL. 
Mem ae Sã - PL. 

Josaphat Marinho - S.!egenda., 



,I) Projeto de Emenda à Cons- L) Projeto de Emenda à COI1S 
tituição n~ 9/61 

- até 15 de de~em'JrG de 1964, p{'!o 
Req 1.143·63. aprovaClo em ?O d€ 

Mi:ton Campo~ - UDN 
Henbz:udo VleHa Vice til e.c;:oen:.E' 

UDN , tituicão n9 7/61 
I(QUE D;SPOE SOBRE AS MAT&
, RIAS DA COMPETli:NClA i"RIVA· 
"TI\'A DO SENADO, l::"<lCLUINDO 

AS DE PROPOR A EXONl!.H_t\«.{AO 
DOS (;HEJo'~S DE mSSAO 01-
PLO.i\lATl( A PERMANENTE E 
APU.OVAR o ESTABELELIMEN
TO o HO.\1l~l.t\lEN1'O E o Hl!..A
TA.\tENl'O DE RELAÇOES 01-
PLOMATICl\:, COM PA.íSES ES· 
TriANGEIROSJ. 

EleHa em 4 de outubt ode 19i1l. 
PrCfrrogada: 

;- - a.té 15 de dezembro de 1962 vele 
Requcnmento 307-61, apr. em H Qf 

dezel:pbro de 1961; . 
- até I;') de d.ezembro de 19d3 pelO 

Req 1 139-63, apr. em .tO Qe dezcm· 
uro de 1963. 

C.Jmplet,&.da em 29 de outuOre de 
~962 :e 24 de ab:-il de 196:.!. 

MembrOs 116> - Partidos 
l\leneze€ PlIuentel -- E";:Sl.J. 
WÜsun Gonçalves t23 de aoril de 

:963; _ presIdente - PtiU. 
Lobão da Silveira - PSlJ. 
Ruy Carneiro t2a de aoru de Hlb3J 

- PSl.l. 
GuidQ ,Mondill (.. de outu'Oro dE 

19641 _ PSD. , 
EUI:1CQ aezende (23 de abril de 

.9631 - UDN. 
Dd.meJ Kneger - UDN, 
MIlton campOs (Vlce·Presldeo~e) 

- LJt>N. 
Ht:..:!Loald<; Vielra - Ul>~, 
Lopes aa Co.sta _ OUN. 
Sll\!estre Pencles ., •..••. ) _ PTB 
VlvaJdo Lillla - PTB. 
Amaury S11\'a (24 de abril de ~9tl3) 

- P'tB. 
Vaga do Senador Pinto Ferrelf8 

2J de abnl de 1963) - Rela~úl 
I'lB 
Aloys!o de Carvalho - PL. 
L:no de Matos - PTN. 

.) Projeto de Emenda à Cons-
tituição nÇ 8/61 

'QUE MODIFll'A o REGIME DE 
DISCRIMINA~:ÂO DAS IlENDAS' 

dezembro de 1963. 
Completada em 29 de outub:-o Of 

1962 23 de abril de 1963 e 22 r!e tu· 
lho de 1963. 

Eleita em 2U de novembrO de 1981.

1 

MembrOO _ Partidos 

Prorrogada: Jefferson de AgUlar _ PSD. 
- ate lb de dezembro de 1962 1X'10 W !Son G nçaJ'..'es 123 de <:I.onl dI.' 

Requenmento 6U,J~~1 a'p:-ovado em 1'§ 1~b3~ _ PS~ 
de dezembrCJ Qe 19b1: Ruy CarnelTo _ PSD. 

- ate, lD de Gt-'"t'll.tJro de 1963 pelo 
:.=tequertmento 182 62 aprovado em 12 Lobã,ü da SIlveira - PSD. 
de de.lembrQ de ,~t;.!. Gl\,do Mundm 1;;9 de uutu':-rc ai: 

- até 15 de ae!.t'Ul.Jro de 1964, ~J(, 'lBü'.!. - p;::,l) 
Requenmenfv 1 Hl-bJ aprova.do em MlJWn campus _ UlJN. 
10 de deze01or-o d~ W6::S fienba...do Vle;.ra - UUN. 

Membros 1161 _ Partldos Lopes da Co.sta - UUt-.' 
Joâo AgflplnO '23 de a.ord 1e 1963.., 

Jefferson de Agu;ar 123 de aDril _ UDN 

de 19631 - PSlJ EUl'lCO Rezende \23 de a~rll df 

~~il~e~~ M~i~~;n~l rSD PSD. 1~~~1' - UUZ'I'I • "3 d "Q 

GUldo Mondm I:W de outub:-o de ~l Vestrf Per c e.s I" e ai:)fl, t 
196<' _ PSV 1963) - PTl:l 

R Cru'De,to 123 de abril de 196::1 r NQguel..ta da Gama - rrB • 
~§D . Barros carvalho - P'l b. 

Menezes PImentel - pEl)o 
Eurloo H.ezende 12;j dE êibrj ,ce 

196::11 ..... Relator - L: u(\j 

dH?cstre Pl"l',eles 12::1 dI" 'lbr'll 0.8 
l!J63' - P"eMdenle _ PTl:l. 

r.:ogueu·a na ('ama ~ P n:i. 
Bar"o,:, CH:',',!,ho - I-'TU 
A'lovSIO dt L'êlrva:hc) - PI.., 
L:n" df-' MaTos - pTN 
Joao ,\gr;plnl.; ,2::1 de abril :lt 1,,1)3) 

- UlJl': 

Q) ProiE·to de 
titLllção nt? 

UUN. 

Emenda à Cons .. 
3 62 

IAVT();{JZ,\ o J'HJUV~/U. ~T'~E
Ri(H{ El.i'.1 t OHA'- 1\ 1'1.\.1\1\ tM,
TA (',\n:\ tt rU:AI.IZtU,I\O HO 
PU~BlS(TI () I'HE\ iH i o .... \ 
ElJl'~(J ... \ ('O~~lnTt I\J:\,\I .'\" 
4 - t\TO Al>lt'H):\',\U. 

Elejla em lO Oe }uBlí. ae ,9ó2. - . AlQySIO de CarvC:l.~ho.- PL. 
Damel Kneger IRelator) ~ OUN. Miguel Cout,{) - PSP Pl'Ol'ogaçao: 
EuriCO Hezevde 1.:!:J de aarU de Cattete PmhelI"Q '.:!J de abrJJ de _ ale lt de dE'Zf'mbro de 1963 rlf'O 

1963J - lJUl"II U163) - PT~. Requer,mentA.., )u, ti~ aprU\ <ld", ~Ql ,2 
MIlton Uampos - UDN. I -- de dczemtJrt; ae J!Hiz 
HenbaJdo VIeIra - UUN. , C _ atel:J de aet:embr("- dE> ,934 ['C.O Rw palmeIr;:t -UD:\t. O) Projeto de Emenda a ons· 

HeQ:~el',menrv I HIi llprUvuOtl ~!:IJ ~J) Amaury Silva - :63 t;1e abril de I tituição nl! 1;62 de 1~/.emorl ae lfJ(i::i 
1963) - PTB Completada em 2::1 de ab~l..l ae Barros Canalho - ?TB. '[ (OBRIGA fOlaEDAUE DE CO~Ct.:R~ 1963 ,< 

A:'gelllll'o Oe l"lbU€ll'edo - PTB. 80 l-'AHA IN\'i'-S'flUllH.A li1\)! 
Bt>zeua Net.o ,2:1 de abril àe lSl63 CARtiO .L"\JCJ.-U Dl!. C.1HHf!.JUA Mf'mbn~" _ péirt;,oos 

- PTB. I E l'ltülBIt. Â.U UE NO.\lt..At;OEb p". 
El I Jeft'er!:>un aa Agu;ar - v Aioyt;:lo de Car ... alho - PL. INT {!\ASI. Wu.'>un VVTlI,:'LHf, ,:!;j ae à-JrlJ de 

Lino de Mat.os - PN. EleIta em' lU af maio de 1962. 196::11 _ PclU 

M) Projeto de Emenda 
tituição n~ 10,61 

à Cons-

IAi)l..ll;A~ÀO [Jt\S (;O'[A~ DE Ut
POSTUS IH:.~'lIl\ADAS AOS ilJU· 
N[Cll~IOSJ . 

Eleita em '28 de dezembro de 1902. 

- até lb Cle de~emb-o de 1!H.i2, [){'lt 
R.eq 18:> ti:.: 81JI'ovada em l:.1 at ll;:· 
zembro aI; l!H:i:l 

:- aLe 10 de dezembrO de Wc::l oe.~ 
Req l lH-õ::i tl(Jl'úvi;ldo em lO a~ de, 
zembro a-e 1963. 

Completao<:l em 23 de abrU jf ~1I6it 

Prorogada: Memoros _ Partidos 

- ate 15 de dezembr(' de 1963 pElo Jeffersúll de :'\gular _ P~D. 

HI1J' Carneiro - PSD 
Looal.; da Sl!\'€I)é\ - PSD. 
Ment:C/~1- t';mell[PI - Pt;D 
LeLt·e !'\et.o '23 de aOrll .ae 1963: 

P.;:5lJ 
MIJLlin Carl!no~ - UDN. 
HerJ~la!at; Vl('!Ja - UU:'IJ 
JoãL. :'\grlpmo in de aonl de .9(3) 

_ UU:-.. 
~ ~f1(,o ae~f'nde 
196::11 - ULJ:"\: 

de aorU de 

UUN 
,23 de abril cb SÓ"I:. EXONERAÇAO .. POII PilO

po,.. t,.., 110 SENADO, Dl!; CHEI' J<.; 
DI!. .1L.,,,/\0 DIPLQ3lAl'It:A Vh 
(;AJtt\ í C:U. PERlllANE1"\'l'E). 

Req 783·6;:$ lipJ'vvad<; em 12 Qe Qe~ WlóbOn 1.;{mç!:tJ\·~ '23 ele ",oru dE 
;rembro de lY62 19631 _ PSV, 

Dafllt'1 Kr:ege: _ 
Sllvenre P!'nclc.'S 

196::1 ~ - P"J'B 
NogueIra da (iam:! _ 

'Barros CI1J'\'alno -
Mem âe ::la - PL. 
Aarão(. Ste.noruch _ 

PTB. 
PTH. 

Elell,a em 5 de outubro de 1961. 
Protroga.da: 
_ ate l~ de dezembro de 1962 oelc 
eqU6!'lmento 6O~a61. aprovado em H 
~ JaDeu-o de 1961; 
- ate lá de JaDeiro de 1963. O('JO 
~querlmento 181-62. aprovado em 1.:2 

dez.embro de 1962; 
- ate 15 de dezembro de '1964. oeJo 
?querunenr.o 1.140-63 .aprovado em 
de de~embro de 1963. 

Oompletada em :JO de marçO de 
62, 29 de outubro de 19t:i~, 2::1 !te 
ril de 1963. 

MemorOE fl6) _ Partidos 

Menezes Pimentel - PSlJ. 
Ruy CarneU'o 123 de ab:-tl de 19>;3) 
Prwdente _ PSD. 

L.ob~o da Silveil'a - PISD. 
JeUf;!rson de AgUiar '-23 t1e a.bril dE 
i31 - PoSD. 
)uldo Mondin (29 de outubro de 
i2J - PSD. 
)anle. Kr!eger _ UDN. 
~UrtCO Rezende (23 de abrI.} Clt: 
,3,- UDN. 
l!Jlwn campos - UDN. 
Ierlbaleio Vieira .Vice·PresldeDt€) 
UDN. 
..opes da Costa -' ODN. 
raga do senador Pillto Fe"relrfl 

de abril de 1962 - Relatot -
B 
~zetra Neto (23 de a.bril de 19$31 
PTB. 
maury SUva (.23 de abrll de 1903) 
i'TB. 
1va)do Lima - P'I'B. 
loy.sl0 de Carvalho - PL. 
!no d. Mata0 - PTN. 

- até 15 Ce aezerubro de 1964 pelo H,uy UaJ'ne:ro - PS. 
R.eg, 1.14:&-6::1 apru\-ado em .10 de ou.. Meneze:. p~mt'nt.ej - PSD. 
tubro de 1963. /. M.Ilton Campu~ - UUN. 

CompJetaaa em 30 de março de HertbaJào VIeira - UL>N. 
1962. 29 de outubr{J de 1962 e 3 de Eunco Rezt:nae 123 de ab:-ll dE 
abril de Hl6::1. 19631 _ UUN, . 

MTR, 

Memt>:'Os r16) - partidos 

Jefferson de AgllllU _ PSD. 
Wilson Gonça.ve.s 123 da abril dE 

João Agrlpmo 123 de abrU de 1~6:; 
- Vlce-PreS1Clente _ UUN. 

R) Projeto de El11enela à 
titUlção n~ 5 62 

Cons-

1963J _ PSU, 
Ruy UarnelfO _ PSD, 
Lobão da SUvelra - PSD. 
Gwdo Monc:tm 129 de outuoro de 

1952J - PSU 
Mllton Campos - UDN. 
Hertbaldo Vlelra - ,UDN 
Lopes da· Costa - UDN. 
João Agrip;no 123 de aQril de 1963) 

- Ul.lN. 
Eurico Rezende 123 de abril d;e 

1963> - UDN. 
Silvestre pértcles 123 de abrU de 

1963) _ PTB. 
oNguel:-a <la Gama _ PTB. 
Barros Carvalrb - PTB. 
Josaphat Mar1nho 123 de abl'lJ de 

1963) _ S. leg 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Lino de Ma Ws - P'l'N, 

N) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n~ 11/61 

(CRIAÇAO DE NO\'OS 
MUNICIPIOS> 

Eleita em 28 de m'Al'OO de JM2. 

Danlel KIIe~e! - (J DN , 
SUvestre Pcnc.es- 123 de abril dE 

1963. - PTB. 
Nogueira aa Gama _ p'rE. 
Barros Carvalho - PTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Aurélio Vianna '23 Qe aoril de 

1963) - Relato! - PSB. 

P) Projeto de Emenda à Cons-
titUlÇâo n9 2/62 . 

(L~STfTUI NO\!o1 O'!:!iCRUfINAÇAO 
DE RENDAS ~M tAVOR OU, 
MU:-.:lctPIObl, 

EleIta em 23 de maIo de 1962. 

Prorrogacão: 
- até 15 de dezembro de 1963 peje 

Requer1ment.(l 78ti·6::!, a.provado em 1. 
de dezembro de 1962: 

_ até 15 de dezembro de 1964 "",r 
Requerimento 1.14b·63 6.pro'\''ado eu 
10 de dezembro de 1963 

Completada em 23 ~e aorU Ue 
1963. 

Membros _ Partidos 

JeffersoD de Aguiar - PSO. 
W11son Gonçalves 123 Qe a.o.:-1l d.t: 

19811) - PSD. 
Prorrogação: Ruy Carneiro _ PSD. 
- até 15 de de7,emt<>;.'.tl de 1963 0010 LobàA'- da Sllvelr8 - PSD, 
~ 794-62 .provadç em 12 1,\0 M- Lo." Neto 123 de abril de 19d31 
zembro Qe 19&2. ~ PSD. 

lDISPO .. ; SOBHE A EN'fHEGA AOS 
J\.1U";It'lt'IO~ OI<; 3(J"f, U.''i Atrla:~ 
CA[)AI.,~AO nus ES'I AUOS Ol'AN
DO E:-..·lWU; AS RENDAS l\lU
I\:1l.·IPAJbo) . 

Elclta em 13 de setembro 1e 12d2. 
Prorrogaaa: 

- ate lb de dezembro de J9ô3 PfJO 
ReQuennll:Ilt.u n" 1 14'j·IJJ ltplVl;aaQ 
em 12 de <1ezembrv de IS62: 

- at.é 1;-. Ce aezembrc Oe 19;;-: oeJo 
Relluer,rnenw I 147·fj ~apruVaJl ~n 
,0 ~ Cle~emol'(. de :963. 

Completaa em 23 de abri: d.e 11lô:i. 
Memtlr06 _ PartlCJ08 

Je1tersOD de Agma,r - PSD. 
Ruy' (;arnero - ElSD 
Lobâ<J da ~Jvera .:. pSD. 

• 

WUson GonçaJveb l2::1 de sbrll do 
196::1, - psu 

LeIte Netc ,23" 63) - PSD. 
Menezes PlmenteJ - Pr~ldent.e. 
Milton Campo.s - UDN. 
HerlbaLQo VIeira _ OUN. 
Josaphat Mannho - 123. 63) 

Vice-Presidente - UDN. 
Dan1e. Kr1eger _ UUN, 
Vaga do Senbol PlDto Ferreira 
Eurtco RezendE' t23.4 63) - UUN. 

·26 4 63> _ P'I'B. 
Nogueira da Gama -' PTB. 
Barros carvalho _ PTB. 
Mem de Sá - PL 
Mlguel Couto 123.4.631. PSP. 

\ 



I' S) Projeto de Emenda à Cons
titUIção nÇ 6 /52 

(iil'~H:..~'J i\ Pt.!L~ C!Ut.'fno o NU
r.:E.:() UI!: l'~!"'.::';SEN'I.4N'!,(!.;~ 
IH"" ;.1:0 e.flO!; « 00 iHíS'UUTO 
I,'i.',:h' .• :tli.. 1\0 SZNAlJUJ. 

E,t'; a em 13 9 6~ 

Prvfrug:.taa: 

- a~,e. 15 12 63 peJo ReQ'Jerlmento 
: 79{Hi:J. aprovado eIll 12 1:& fi2; 
, _ a:e I;' 12 ti4 peJo Re-quenmentc. 
\1 H~~{)3 aprova0!.) em 16 12 B3. 
I' Cutup'e'.ada em ~'J 4 63. 

j Membros _ Part.idos 

Jeffer~on de Agular - PSD 
R'JY Curneiro - PSD 

I. Lvbao da Silveira - ae.ator 
?3D 
: Wllsun Gonçalves· (23 " 63~ 
l'SD 

"Menezes, Pimentel - PSD 
t, MIJlvn campos -ODN 
1 l-lerloaJdo Vieira - UlJ.>l 
I J,1saphat Marinho - t23 ~ 63) 
PDN 
: Daniel Krteger _ UDN 

Argemtro de FigueIredo - PTB 
EUrico Re;z;ende 1.~3 4 631 _ UDN 
Milton Campos - UDN 
Daniel Kneger - UDN 
Josaphat Marinho - Sem LezeDWt 
Aloys!O de Carva,lho - E'L 

V) Projeto de Emenda à Cons 
tituiçãó nQ 2/63 

(DIREITO DE I'IWPnIEDADE) 

Des1anaaos em 23 4 63 
PrlJrrogaaa: 
- ate lá 12 64 pelO Req'Jerimeou> 

1.151-63, aprovado 'e:n lU 12 63. 
Membros _ partidos 

Jefferson de Agu1ar - PSD 
Ruy Carneiro -- Pre.sldente _ 1-'SlJ 
LObào da Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Plmentel - PSD 
BeribaIdo Vieira _ Vlce-presuJcn-

te - PSD 
Amaury Silva 
Bezerta Neto 

•• _., V!.iga do 
rcira _ ?Ta 

- P'l13 
- PTB 
Senador 

SUvestre PêrleIes _ P'l'H 
Arttlr Vtrgilitl - PTN 

Y) Projeto de Eme"da à Cons-
tituição nq 5:63 I 

(DI&.í'O!!.' SOBR.!'.: O l}.I:?QSTO O.:::. 
"ENDAS E VO."'ISIUNt1.ÇOES 

DeSIgnada em 31 5 83 

Prorroga,da a!-é 15 1<1' 61 pelC' Re~ 

I 
~uerunent.u numero 1 J54 63, apro
lado em 10 12 63 

Memoros _ Partldo.s' 

JefferSon d.'e A6'lJ1Sr - PSIí 
Ruy l:arnel.ro - PSD 
Lobáo da SiH'elra - PSD 
'Wilson Gunl,'SIVeS - PSD 
Mene,/;eb P~mencel - PSD 
Lelw Ne- {) - PSD 
Amaury SIlv~ _ P'I'B 
Bezerra Neto - P'ro 

'" Vaga do Senador Humbertc 
Neder - PTB 

Argemlro de FigueIredo 
E!.l!iCo Rezende, - aDN 
Milton Campos _ UDN 
Danle) Kr!eger _ ODN 

PTB 

A,oys:o de carvalho - PL I 
Josaphat .Marinho - Se mLegt!'llóa 

JO.3e Fellclanc .... PSD 
Wll.S0D Gonç!1JVfn - PSD 
Bezerra Neto - PTB 
Edro'Jodo LevJ - PTS 
Argemlro Flgue1redo - PTh 
1'leh. B-:aga - PTB 
EUTlc(. Rezende .n 4 631 _ UD.-I 
A.oysiO de carvalho - UDN 
Aronso Artnos - UlJN 
JlJs.aphat Matlnho - Relator 

Sem LeJenda 
A 'lréUo Vianna _ PTB 
Jú},;o Lt>He _ PR 
---- -.--.. 

Cü~/i:SSõES 
PARL.~;,lENl' A~·mS 

iNQUÉ[;:T{) 
ValhO.!?!S DE JlCC:tDO CO:/t :) 

A!!';l: 53 DA CO!\l3T:'J l'a;AO z 
O I\:n. 1'9, /lLlNEil A DO l'-;
Gln,n:N'I"U INTERNO. 

i Eurico Rezende _ 123 4 53} - Vi
~e·pre.:,J.lent.e - ODN 

I', VJva do SenadOr Pinto {""erreira 
23 4 631 _ Presidente - P'I'B 
i NO:~'leira dR Gama - P'l'P 

EurICO Rezende 123 4 63) - lJuN Z) 
Milton Campos - Relator _ ODI'i 
Joao Agrip1no _ ODN 

à Cons-Projeto de Emenda 
t,tuição nQ 6/63 

fI:SELEGIUIUJ}!' .. DZJ 

1 ~) Para apurar a aquisição, 
pelo Govêrno Federal. doa 
acêrvos de cORcessionár',as 
de serviços públicos e a 
importação de chapas da 
aço para a Cia Sider'Ú,·. 
gica r'acional_ 

• Barros: Carva.ho _ PTB, 
I Mern de Sá - PL 
• Jullo Leite (23 4 63) - Ph 

t) Projeto de Emenda à Cons
, tituição n9 7/62 
(nF.tGtit'i ,A EME:;,IllA CONSTITU~ 
'I ()jO~Al. NU 4. Qut!: iNS'l'ITrJU o 
! SISTKl.\iA PARL!laH< .. Nl AR vE 

GOVf..:CNO E o AR-t G1 DA l'UNS
I TITUIÇ"o FEDERAl,. DE l8 .0"
I S~TEft1B"l} DE 1916). 

rl!!!eita 'em 6 12 62. 
i Prorroga da: 
'- até 15 12 õ3 pelo Requeri,mento 

191-62, aprovado em 12 12 B:l; 
1_ a!-é 15 12 64 pelO Rf'q'Jenmento 

l; 149-63 aprovada em lU 1:.1 6:3_ 
ICOnlP;etad<1 em 23 4 63. 
· Membros _ Pa.:tidQs 
i'Jefferson de AguIar _ t'SD 
'Ruy Carnel.ro - PSD 

!
pedro Ludovlco _ PSD 
Wilson OonÇ3lves 123 4: 63) 

paD 
:Benedlto vaUadarea - PSP 
:Menez~! Pimentel - PSO 
)\.l1~ton campos - UDN 
liefl'Js.co Vieira _ UDN ti 

:EurIco Reunde 123 4 1:Í3~ - UDN 
banlcl K.N:'ger _ aON 
aoão Agripmo 23 4: 63) - ODN 
~.,.'11aury silva 123.463) - !?Ta 
Nm::''letra da Gama _ PTe. 
l3arroE Carvalho _ P'I'lJ 
Mem de Sá - PL 
RaUl GlUbert) - PSP , 

Ul Projeto de Emenda à Cons
. tituição nQ 1/63 

JosaÇlhat Marinho - Sem Legenda 
AlOYSio de_ Carva;ho - Pl.. -

W) Projeto de Emenda à 
tituição nQ 3/63 

c "' .. .,-

IDISPOE SOBRE A A/lMINlSTRA· 
çl\O DO OISTm-:o'O FEOERAL t. 
IUATERIA UA COL".lPETíl:Nt:tA 
PRIVATIVA 00 ElENAllO). "' 

Designada em 2 5 63 
PL'orrugada até 15 12 ·64 pelo Re

quertmento 1 152-63, aprovadO em 10 
de dezembro de 1963, -

Membros _ Pa.rtidos 

Jefferson de A3Ular _ PSI 
Ruy CarneIrO - PSD 
Ltobão da Silve1ra - PSD 
WilsoD GunçaJv", - PSD 
Menezes Punentel - PSD 
Leite Neto - PSo 
Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto - P'TB 

, ... vaga do senn<l:or PInto FerTe1rs 
- PTB 
.• . Va.,ga do Senador Eduardo ca
truão rV\ce-presldenun - PTB 
." vaga do Senador Eduardo As· 
smar _ PTB 

EuriCO Rezende _ Prp 1; It·e 
Milton Campos - uDN 
Daniel Krteger _ UDN 
Aloysio de CarvalbO - PL 
Josa_pha.' Martnho - Relatat 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição nQ 4/63 

(CUNCEDE IMUNIIIADEQ /lOS 
VEREAOUItES) 

Deslgnaó. em 20. li 63 
(T',RABAt:IlO DE ~1VL!lERIlS E &fll· 

NUllES. E l'!{AH/lLIIU Il~l ·IN· Prorrogada até 15 12 64 pelo _ 
-l'0Sl filAS INSALfTBHES,. ~~er1mento no.mero 1 153·63. A,Prova-
I!leslgnada em 23 4. 63 ~ em 10 12 63. 

J}rorrogada ata.. 15 12 64 pelo Re.. Membros - pa.rtidos 
8U~Tllllentc 1 150-63. aprovadfl em 10 Jefferson de Agutar - PSD 
de I dezembro de 1963. Ruy CarneIro - f.>SD 

, Lobão da SUvelr. - PSD I Membros - Parti"", Wilson Gonçalves _ PSD 
a.;efterson de Agu1ar _ - PSD Menezes PtmenteJ - psn 
Il-uv Carneiro - PSD Leite Neto _ PSD 
11obáo da SUvelr. PSD Amaury SlI.. - PTB 
Wilson Gonçalves - Rela:-G Bezerra· Ne-to - PTB 

PSl> .•• Vaga do senador Pinto E"CrrOlra 
~eneze.s ptmentel - PSO - PTB 
~ite Neto -" PSD' SilvMtre PêrJcles - PTB 
hmaury S!lva - PTB Adalberto Sena - FTB 
Bez,errR Neto - VIce-Presidente Eurl00 Rezende (23 4 63) 

/iTB MI1t<>D Campos - UDN 
L~~a .ao Se.ns.dOI P1n~-Q- Fe_rreirc João A.grip1no - ODN 

t~ ;p'l'H AloysIo de oarvalho - ~ 
011.estr. pér1clca - ~ Josaphat Marinho _ sem ~en&l 

UDN 

Designada em 2 10,63 

PNrrogado a.té 15 i2 64 aelo Re, 
querlmeo' t.. número 1 156~6;!. àproJva
jo ,em 10 12 6~ 

Membros _ partidos 

Jefferson Ge Aguiar - PSD 
Ruy Ca.rneIro - PSU 
Wilson G.:Ihç!ll\'es _ P:::iD 
José FellcL'Ino - PêlD 
WalIredo GlJlgel _ PSD 
Argemlro <:te Figueiredo - PTb 
Bezerra Neto - ,PTB 
S1!'Vestre Pêrlc1es _ PTV 
Edmundo LeVl -- PTB 
Eurico Rezende - UDN 
M;Iton Campos _ ODN 
A..Oys10 de carvalho - UON 
Afonso Annos - UDN 
Josaphal Marinho _ Sem Le2enda 
Raul G1ubert1 - PSP 
José Le1te - PR 

2·1 Projeto de Emenda 
Constituição n9 7/63 

à 

ITRA!'lSF~:aCNCl.'l PARA II RE
t;ER\',\ 00 !\1IL11 An DA IH'IVA 
QUE SE CANDWilT AR fi CARGO 
ELETIVO!. 

DesIgnada em 2 10 63 
Prorrogada até 15 12 64 t>elo Re

querlment..o número 1 156-63, aprOVA
do em 10 12 63 

Membros _ par~:<1o.s 

Jefferson de Ag'Jlar - !?SO 
Ruy carnelro - PSD 
Wilson Gonçalv~ - PSo 
Jose FeUctano - PSD 
Waltredo Gurgel - PSD 
Argem1ro tle F\guetre-do - P'1"1?> 
Bezerra Ne--o - PTB . 
SI!vestre Pérlcle.s _ P'IT 
Edmundo LeVl - PTB, 
Eurico Re7.endt - UUN 
MUton Campos - OUN 
A:oyslo de Carvalho _ p)" 

Afonso Arinos - ODN 
Jo:saphat Marinho _ Sem te~ends 
Júlio Leite _ PR 

Criada De!a ResOlução nOmero h 
de 19!:i3 assinada pelo Senhor Ne!.<'on 
.\1aculan e mats 28 Senhores Seno,.
:lores ,apresentAda em 3~ de m<'llt. de 
19631 

DeSignada em 31 de, malo de ISS3 
- Prazo - 12() dlas, ate 28 de ue
~ml>ro de 1983. 

prorrognda; 
- Por mais '120 dIas, em vtrtttd~ 

ja c.provaCão do Requerimento tlú
uerc 656-63 do Se-nhor Senador JtlàO 
:\~riptno, nn sessão de 18 da se'em
oro de 1963 .~at horas). 

- por mais um ano em virt'ldt :d3 
-Ip~ovaçâo do R.equerimento núrufro 
: 173-63, do Senhor Senador utlt~ 
:'I'eto~ ns sessão de 12 de dezembro 
de 1963. 

Mero bros ...; P'a.rt2ÓQ8 
Jefferson de A-gula.r - PSD 
Leite Neto (PresIdente) - PSI 
NelsOn Maculan - PTB 
João â.'i!:rtp~no IRe\aton _ UD~ 
JOSaphat Marlnho _ Sem t.egendn 

-- , 
2~) Para apurar fatos apontll-

dos da tribuna do Senado 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves ; o 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafqs 

Crtada pera ReSOi tição D C:mero Ba 
de 1963 as51nad" pelo SeMor Je2-
f~r.son de Aguiar e maU! 33 SenhorEJ 

I $êOadores .apresen!ada na ses.sãO clJ 
\ N de O\ltu'ofo de 19631. ' 

Prazo - a tê o fim da sess!io legLo
a ~lva de 1963 

Prorro!:!ação por 9{l dw (até 15 do 
'nl\n;o de l't}ü4\ em v\rtude do M· 
1uerimpntc numerO 1 163-63 10 Sé
nhor Spnadór W11son Qonca!v$J 
aprova40' na sessâo de 10 de dezem
bro de H163 121 SOl, 

Oe>s!gnnç!io em 6 de dezembro 4tl 
1963. 

Membros (lU - Partidos 
Jefferson de AguIar - PSL 
Leite Net-o _ PSD 
At·1H<., Pontana - PSO 

2:.2 Projeto de Emenda 
Constituição n9 8,'63 

WlIson Gonça!ves - eresldente ... 

" ?'ÕD Artur VirgUlo - I?TB 

(AUTONOt'.DA DOS !}lUNU.!fPIOSI 

e.slgnAd. em 22 10 63 
Prorrogada até 15 12 64 o~o Re· 

-Queriment-o numero 1 Ui" -(n, arlroYa' 
do em 10 12 63. . 

Membro:! - Pa,rt1dc3 
Jefferson de A(lull!r - F-iD 
RIl;i1 carneiro.... PSD 

Bezerra Neto 8 11 63 - V!ce-Pre. 
i~dente _ PTB 

Mello Braga _ PTB 
Joã.o Agripino - UDN 
Darue_l Krfeger - ODN 
E"..rrICO R.ezende '23 4 63, _ ODN 
Aurélio Vianna - PSB 
SecretárIo: A 'lXll~ar Le>gt'ilaUVO'I 

FL---9, J. Ney PassO!l OflntB& 
Lobão <Ia SU.elr" - PSD 



ESTADOS UNIDOS DO 

CAPl'IAL FEDERAL TI:U.ÇA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 196' 

CONGRESSO -NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

o Presidente do Sêna.do Federru, rios termos ao art. 70, ~ 3.''', ela. cons .. Imara. dos uepUtà,QOB, connecetem ao ver.o pl'eSldencial .!lO Projeto de LeI 
titulÇ.ãO e do art. :1.9, n.9 IV. do Regi?1ento Comum convoca. as duas Casas (n.9 2.91-5 .. B, .qe,19601 ~a. ~ámara e .. !1.Q 74. de 1,9'53, no Sen.l:!O) que indu: ~o' 
do C-vl).greb-~o N.:zClllC-«l pa.ra, em ses~ao conjunta a reallzar~se no mil. 2 de Pla.no RodOVlal'lO N'ac!onal a. UgRf(lO eUll.'e RIO Verde, no Estado de GvlllS 
~o do. ano em ctU'5O, às 21 horas e 3(1 minutos, no plenárIo da Cf:.- j (BR-l9), a campo Grande, nel Edtadó d& Mato Gro[so (BR-16}. 

------------------------~_c~----' 

SENADO FEDERAL , 

2~ SESSÃO LEGiSLATiVA ORr INÃlU,~. DA 5~ LEGlSLATUlt~ 
DA 65~ SESSA9, EM 8 

DE JU~JHO DE 1964-
l'RtSID~NÚIA DO SR. NOGlJEÍRA 

DA G .. U.,IA 

O. Sr. 1'1 sec!'etário lê o se;uln· 
te 

EXPlIDlE:-i'IE 

clação dos senhores Me.moros do Con .. 
gre.<;.So Nacional. 

Brasm4, em 1 de juMo de 1964. 
H. Castello Branco. 

I PROJETO A QUE SE REF'EIUJ O Mensagem nY 85, de 1964 
(N" 133, NA OHWE,U/ 

.ks 14· horas e 30 lI1il.1utos acham-se ' 
Qref;entes oa Srs. Senadores: Ex.celentíss.lUo Séiilior Prrs:d.?nte 

, VETO 
Inclui no Plano Raaoviárii} Na

cional a ligqção ,entre Rio Verde 
no Estado às. Goiás (BR.;lYI. a 
C9-mpo Grá'hâ..a,., nq Estadu de 
Mato Grosso (B~16J, 

!Ídmuntio Levi 
Zaeharia.s de AssumpÇ<10 

Cattete PlnheirQ 

Jllfenezes Ptin.en~el 

Wllsón Gonçnlves 

VlilarM ,Mal'iz 

.Ârgemiro de Figueiredo 

.:João Agripmo 

Pessoâ de Queirot 

:Ermiri<> ll.~ Moraes 

Leite Neto 
;AloysJo de Carvalho 

,Eurico Rezende: 
,AureHo V!anna 

Nogueira da Gama 
José Felic'ano 
Bezerra. Neto 

Mello Braga. 

Guido Mond:n 

Hem de Si 

do $eriado .F'edentl: 

Tenho a honra de comunicar à 
Vossa. E'xce1~ncia que, no uso da atriw 
!:nüção que me. c0nlerem Os artigos 
70, ~ 19 e 87 n. da constituiçEo Fe~ O CongresEO Nacional decreta: 
deral, !.'eYJlvI nega!' sanção no Projc- t 9 .-.' l- l·d. J. to da !Jei da Càroara no'" 1.915-60 (no Ar ' . .1 F'lctt me u a uD P ano ~o .. 
Se:ladQ n9 74-:63) que; inClui no Piá. dm:.ál'Jo, Nacional, em caráter dl3 prl .. 
no .ROdoviário Nackmal 's. llgação en- mélff:\ urgência. a l1gaÇ?-o rodo-viária 

fire R'o Verde, na Estado de Golas entre as cidades de _Ri<:J vet1e~ no. 
tBR.;19) I & Campo Grande. nd E,'l.- Est~aO' de GoiáS, a .Oampo Gran(\e, no 
tacto, de Mato 01'0:""0 fBR .. 16), por Estado de ~ato Gro..t;SCJ. 
~~n~mlerã-~ contrário- aOI$ Jnterêsses Art. 2\1 Esta lei entrará. em ,vie:or 
nacionais em fa-ce das razões que pas- na data ~e-sua publloocã<J, ,revog.a.i!as 
so a expor: as_dLsposlções em contrArio. 

Senado Federal, em 21 de maio de 
Reconhecendo, embora, _que a llga- 1~4. (s:) Auro lUourq iln{lrade, Pre .. 

ço rodoviária entl'e, as. c!d{tdes de Rio s:dente do senado Federal. 
verde, no Estado de Goiáa, e Campo' Ofiélos ns. j.019" de gg de Iru!.io; 
Grande, no Estado de Mato Grl>.5so 1.023 e 1.024, de 3 de Jbnho; 1.025, 
prop!ciarls. àquela região ma.~Ol'es fa. de 4 de junho. do Sr. PdmeirQ Se
cihdade:,> para 9' se~ desenvolvimento cretário da C'dmats dos Deputfl~:101l. 
eccn6m!co, a stt.uaçao defIcitária. em .encaminbando à revisão dd Set1...ado, 
que se encontra o Tesouro NaclOllaJ respectivamen);e, a:; se:;uint::s propo# 
e o l>rOpósito ~o Govêrno de debelar e.:çôes: 
o descalabro fmahee.ro que tan~{) 
afllge o Pafs. desaconselha a. StJa ln~ Projeto de Lei da Câmara 

fi!' 57, de 1964 clus:-i:o no. pJ[wo p.rit>l'ititrio em ~ará
ter tle primei~a utg~!1cià. vez que 
e~!>a medida Vll'irt or.el'ay, de pro~lto, 
O.;j cofres da crn'ão, 
.' A Uga~ão.de que trata o projeto, 
JR e')tá iJ:{ ... .'h~a hO ntr:o P~ano Ro-

(N' 1.970-B, DE lSCI, NA (;A~IARA) 

f'22) d0V r.tio ''l'~?:J)''.'! ermo :recho inte~ 
grantç dfl BR··l:) passando pela eida .. 

O OI!, 1<::'" r';znI'E= dt.- cio J:üaL ",)'1l0 pentr) lnt::;Ttne1iá~ 
(NO!:7~."';)'a da Grma) _ A lista. de 1'10, f\..;;,;,inl, ') u-oi"'j','O do ""'oj~~o h 

Il re ..... ençr. a~lli-,a o comp!lre-c,mento de €'ta ü'!',;ou .. -atIo. O qUé O in'f:':-::-o.;.~e 
a2 Sr:: e::-JP .l!)H>~. H::.vmdo n,'u1ero !l~:::-cr:al dc~':clln'/?~h.a P):- inopcf',~_ 
leg-al, dec:aro abc,-tu o. sessão. n}arle't> fncf' }l,~ d pC1lVl-aU(!,;, f11l~nCt"''' 

.Modfj~ca o art. 4() da T..&l 1!Ú~ 
meto 3 •• 7. de 28 rJe marQo ele 
1900, qHe transferia Vf!ra Q l'otln 
Le~fi?lativo e sujeitou à Sllil ('i~ 
ministra!,'ão, Os canltis de {)n<!~,'1 
c1lrtas e méaiM cta Fl61'o iJ..:rtn;'l
fétia (Ja Ed11.cacão e Cu~h!r(!. com 
07 rC,'11Jeettvo!J eJ]ufp!mt~:'hs e ins
talaçõe<t. 

Va' s lie~a!l ata r~,s qu" o Fal'i a .. rave.~a, e B mc.lu" 
, 1 er ~. SPO da obra !lo plano U',! ;Ir melra. ar .. 

Q Sr. 2:) Secretário pro.::xfe to gê-:-rcia: 
!cÍtufa dl' at·R da $:e.-são antc# São e ... ~.1s !LO:; t97.ôe.~ que Ine le"aram 
r;o!'. q:Je ê ap;orada sem deba· a n~""al' -.'t'1nG~o i!0- nrnh~1 em C3.usa. 
tc.s-. . tiS qaaís ora subm~to à elevada apre-

o Ccnrr"sso Nac:-onal d~~:e~.a~ 

Art. l~ P.1s.<:", a ter a se!'\1l~nte re~ 
dação o art. 49 da Lei n Q- 3. 731, de 
28 ele março '>p 1960~ 

"Art. 49' FiC8.~n t.r8.asf2-rljo"" pa
ra o Poder Legislativo, e sUJeito.s 

à SC8. !iàitílnt,rração, câ _AI!; dá. 
Rá,Çll() :M:inlstél'io da Eduoa.ção Elo 
OulLuià, de onaâ.s curtas e mé ... 
dia •• 

Parágrafo único. Continuam 
pertencentt' ... Rád!o MlnfutÓT'O 
da Educação e Cultura 0S reSDeC
tivos equipil.m~nto3 (t inStalaéões, 
óeven<1a o Poder EX~cutivo. den .. ; 
tro de 220 d1M, !t contar da pro
mUlgaçà<! desta. lei. indica\' Os; no. 
V~ canalS em .-e ela passara a 
operar. " 

Art. 21 SsÍ3 lei entrárâ etn vig'or 
na. datá de sua. publicação. revof;llctHoS 
... disposições em contr:l.rio. 

A C<llnlssão dos ProJetos ú" 
El<ecut!w. ' 

Projeto de lél da Cámàra 
NY 58, de 1964 

(NO l.978- A, DB 1116i, NA O,ulARA) 

. .Autoriza o Poã.er Executivo ti 
f/.brir: o crédito especiaz de Cr$: 
ta.OOO,OIlj),OO (cinqüenta. mWiód 
de cruzeiro;)) em favor da tt CQ:" 
missões de Comércio Extérior e 
Desenvolvimento Industrial dtJ 
Mini~tério da Indttstria. e dó Co-
mércia. 

O :~n;resso'N~c:on9.1· decreta: 
Art. 19 ~ o Pod~r EJ(ec.utivo eu,

tor! .. d~ " abrir, pelo MinistérIo dI> 
Ind.ústna e do Oom&l'e-.lo, o crédit::J es
pecnl de Cr~ 50.003.0~O.C!) (olpf • -,_ 
ta. milhl:es d~ {'n'··:!l·Ú~. U.:ll'a o'. _:.!'1~ 
{o'5 (' , •• ..,"'-às de in,,:,f~''l::'','', e fUIJ: '1';_ 
ll1ento da Comltsã-o de D,:;-s::1t.. .1 .. 

mento Industllal e dl C,:Hni.s$~-:' el" 
C)m~rcio Ext2l'ÍOl', cria:ras. rc.~7:;~::'t-
7amt'ute, pelo." Decretos ru. 53. eS!l J 
58'.899. de 29 cl.e ab~i1 ela ~S8i. 

Pará'!rafo imic() , ~,,~e "rét'E~J )-;f'
rã. aoutomt..ticamente re'tistrado r,.~ /0 
T.ribunal de COl"l~as e distrJl1U''':') 3:0 
'Tesouro !{RCICMl, 

Art. 2~ Esta lei entrarã em v:gc:n" 
na data de sua publicacá-o. revogadl; 
oa disposiç6es e'n cC;J.trár. ~ , 

A Comis.".iio do Fln~nr.M, 

• 
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Projeto de Lei 'da Câmara 
N9 59, de 1964-

(N' 1.9G7-R, J?E 1964, NA CA~IARA) 

A.utoriza o Poder Executivo a 
ctbnr ao Poder Judiciário - Jus
tzca Eleitor.at do EstUdo de lrlinas 
Gerais -. I? crédito suplemeD-tar 
que especifIca. 

o Congr€~so Na,cional decreta: 
A;rt. 11) :€ o Poder Executí'vo au-

tonzado a'- a-hrir ao Poder Judldáno 
.Poder Judiclár~ -~ Anexo 5 
04 - Justiça. EleltotQl 

Justiço, Eleitoral - Tribuno.l Re
gional Elei\cf'" de Minas o-is -
l> eréd'to suplementar li<> vaJor de 
(J.r$ 75.327.900,00 (cento e setenta o 

oinco mPhões. trezentos e v1nte e sete 
mH e novecentos cruze"ioos>, me * 
fôrça à dotação do orçam.ento vigen .. 
te (!,cj n9 4.295. de 16 de dezembro 
de 1963). cOm a segumte disC1im!n.a

ção: 

11 - TribLUlal RcgiOIUiJ. Eleitora} de ],{inas GeraIs. 

"" erba 1. 0.00 - Custeio 
\Consignação 1.1.00 - Pe.ssoo.l 

c.~ 

lSubconsigooção 1.1.01 - Vencunell'tca e Vantagens fiXM 
lSubconsjgnaçãO 1.1.02 - Auxilio dOença ................ . 

166.347.900.00 
420.000,00 
250.000,00-

9.000.000,00 
Su:l>consignação 1.1. W - DlArias •• ., • " ,. • " ,. ,. ... ,. .. 
subv-onsignação 1.1.0S - SubstItuições ........... ~ ..... . 
'SUOOOl1SignaçãO 1.1.06 ...i.. Gra~iflcação por. prestação da 

&e1"V1Ç08 extraardinàr1o.s ....... . 110.000,00 

175.327.900.00 

Ar~, 2(,1 Esta lei entrará. em vigor Pedido d~ prorrogação de prazo, parti 
: na data de sua publicação, revogadas 'a prest~ao de tnform.«ções soUmtaf1a.8 
, 1lL5 disposições em contrário. pelo Sl!1Uldo 

'.... A comissão de Pinanças. nos Aviso n9 B~l1, de 4 do mêS em 
I têrm .3 do art. 120. do Regimento cu)'SÓ. do Sr. Ministro da. Viação e 

lnteJ1W. o6.ros Públicas. com referência ao 
• . ' Requerim~nto n9 69-64, do 8r. sena-

PrOjeto de Lei da Camara. dor JOSé Erro1rlo (informa,óes • 
N" 60 de '1964 serem prestadas pelo Departamento 

I ' Nacional de- Estradas de Ferro). 
',,(Nt> 1.975~!\, DE 1964. NA CÂMARA) < TELEGRAl\lA 

i 

Rt;voga o Decreto~lei nl' 5,298, 
de 3 de março d.e 1943, Que fi.:r-A 
as aut011dades. da Ae1'onautiM 
que dispóen de Aiudantes-de ... Or-
'dens. e dá outras providências. 

... 1 Art. _ Fica r.evogado o Decreto
gei r..ç 5.298. de 3 de roarço de 1943. 
~·le fixa. as e.utoridades da. Aeronáu
I!jioo ql1e dispõem de Aiud:aJltes~de·Or
dens e dá outras providência.s. 

4. Art. 21;' Esta lei entrará em: vigor 
!na '.Jl k de sua, public~ão, re\'ogadas 
Qs disposições em contl'á,riQ. 

.. , À Co.missã.o de Pro.jetos do Exe-
c. :h'o, nos têrmo~ do art. 120, do. 
Regimel?-to lnteNlo. 

Oifelas do sr. primeiro Secretário da 
C{nnara dos Deputados. de 5 do mês 
et;t curso. de encaminhamento,. para 
o UlqU'VO do senado. de autógrebjos 

de projetos sancionadOS 

Ofícios: 
';so 1.027 _ Com referência ao Pro~ 

jc[o de Lei do Senado n 9 9~62 (núme
rO: 116~63 nQ Câmara), que regula a 
de'C:aração d'e inconstitudonalidade 
Pa<l':l ().<; efeitos do art. 79, 119 VII. da 
CQn~tituição Federal( projeto que se 
tramfOl"mou na Lei n9 4 .. 337, de 19 de 
junho de 1964); . 

~() 1.028 _ Com referência ao Pro'" 
jeto de Lei da Câmara n Q 24-58 
(n4 1.471~49' na Câmara). que regu1a 
o {.Hreito de greve, na. forma. do 
11.1"1;;. 158 da constituição Federa~ 
(p~ojeto que se transformou na LeI 
n' 4 330, de 1-6-1964); 

Da Comissão- Madonal da Indilstria, 
de 8 de rnaio; 

Do Governador do Estado de per
nambuco, de 25 de matoj 

Do Presidente do Tribunal .de JUS
tiça do Piau1. de III de abril; 

Dos Presidentes das A8SoCÍ<>çOOs dos 
Municípios do Oeará. do ~ta.do do 
Rio de Janeiro, de Santa. catarina., 
do Pará. e do Rio Gmnde do Sul. 
como se seguem: 

TELEGRA~lA 

Senador Auro Moura And1'ade 
Senado Federa1,- Bl'asflia -- D.l". 

De T.l". Centr"\ - Rio - 8-5-64 
conf~deração Nacional IndúStria 

t.:oordenadora. Intel'êsses atividades 
Industriais todo pais pede vêuio 
dirigiI'~se Vossência solicitando sua 
atenção e bancada soa sua. lideJança 
para Projeto de Lei Que define d'ellto 
sonegação fiscal assentado sõbre 
beses contrárias tradição direit.o bra.
sileiro e sentimentos própria justiça. 
Ação fiscalizadora prevista propOSição 
asswne extremas latitudes com 
graves ameaças subjetivas prepostos 
fazendários e tal procedimento mere .. 
ce tôàe. repulsa classe industrial bra .. 
sileira. que com ingentes sacrifícios 
promove agradecimentos ecom>ml8, 
nacional como fonte basilar exáriO 
público. 'l'ôda conveniência. matéria. 
seja examinada com cautela e audiên
cia e contribuiçã-O entidades olasso. 
Tts SeIS. confederação Nacional da. 
Ind. Hiaty Leal, Presidente - Euri
co Silveira - Amado orlando La-Vlet ... 
ro FerrCliuolo Hiatll. 

TELEGRAMA 

Nq· 1.029 - Com referência ao Pro~ 
ljetÓ de Let do SenadQ n Q 22-62 (núme
ro it.790-A-B2 na Câmara). que alte
ra " art. 870 do Código de Processo 
cn't1 (projeto que se transformou ne. 
Lei ,nQ 4,335. de 19 de junhO. de :1964-); Senador Auro Moura Andrade 

= ~J 

EXPlEDRENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL. 

DI'UtTOR .GERAL 

ALB!RTO DE BRITO PEREIRA 

_CHapa DO SERVIÇO D2 PUi'LlCAÇ6ES CHIIFB. DA SEÇÃO Da RIlOAÇÃG 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC10NAL 
SEÇÃO 11 

ImHeS60 nau ofleino.s do Departamen10 de Imprensa Nacional 

BRASÍLIA 

ASSINATURAS 

REPARTiÇõES E PAR'.rlCULARES 

i Capital e Interior 

Semestre .............. Cr$ 50,OU 

An~ .•••.•.....• ~ ... Cr$ 96,00 

Exterior 

- FUNCIONÁRIOS' 

Capital e Interior 

Semestre . . ~ .... ' ... CrS 
Ano . .............. " Cr$ 

Exterior 

39,00 

76,00 

Ano .................... Cr~ i3B,OO I Ano .' ............ ~ ...... Cr$ 108,O~ 

. - Excetuadas as "para Q exterior, que s.erão sempre anuais, ao 
aSSinaturas poder""se~aQ tomar, em qualquer época. por seis meses 
ou um ano. . 

- ~ fim de pOSSibilitar a remessa de valores acompanhados do . 
esclarecimentos qu.anto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
à remessa por melO de cheque ou vale postal emitidos a favor do 
T<f50ureiro do Departamento de Imprensa Nacio~al. 

- ,Os suplementes \às e~ições dos órgãos oficiais serão fornecidoo 
aos assmantes somente medIante solicitação. -' 

- O cuho do número atra,sado sará acrescido da Cr3 0,10 8, por 
oxercicio decorrido, cobrar .. se-ão mais CrS 0,50. . 

23 para que presorição ali prevista 
SÔlllente alcanc~ incentivos com .. 
preendidos arts. 13, 14, 15 e 16 da. 
Lei n' 4.239, de 27 de jnnho de 1963 
regulamentado pelo Decreto número 
52.779, de 29 de outubro' de 1963. 

Cordials saudaÇÕes. - paUlo Pe3S0a 
Guerra, Governa-dor do E<;oo.do. 

TELEGRAMA 

&nador Auro Monra Andrade 
Senado Federal - Brasília - D.F. 

De Teresina - PI - 18-4··64. 
Devidos fins: tenho grande honnr 

comunicar Vossência, que Inediante 
proposta- Desembargador Vicente Ri. 
beiro Gonçalves e concordà-ncia Pro
curadoria-Geral JUGtiça., êste agrégio 
Trihunal. sua sessão plenária quinta
leiJ.'a última, mandou inserir eta seus 
trabalhos um vot-Q de solidariedade e 
cOlúiança. FOrças Armadas brasilelJ:as 
'Por motivo dos úItimoo acontecimen
tos militares do Pais no..c: qua.is 
mesmas Fôrças revelaI'am m~tLs uma 
vez seu grande patriotismo e es
tranhado amor pátria. brasileira. 
afugentando D.me\ça comunista. pesa· 
vs, tôda Nação, relntegrendo BraslI 
seus legUtmos caminhos democra'Cia. 
e progresso. 

Atenciosas seudnçõcs. - De..'iembar .. 
gador Edgard Nogueira, PresIdente 
Tribunal Justiça Piaut. 

TELEGRA:\lAS 

particlál"i.aB, d-1ri~dQ, no âmbito ba.
cionai para Associação Brasileira da 
Municipios, os signatários Presid.mteG 
de entidades regionais de Municípios 
congregados na ABM esperam seu 
apoio a fim de que o SENAM: seja 
dlrigIdo por um munícipalista nutêu
U~O e que tenham concUçõ6:I d.e unIr 
cada. vez mais aos mumcipios RO 
poder Centrat, Animados por es:;a. 
esperança. solicitam int.erferênci~ 
V. Exa. junto Sr. Presidente Repo.
bl1cn ~entido sugerir nome de Osmtlr 
cunha, um dos fundadores movime:b .. 
to DlUnlcipalista. brasileiro e atual 
Presidente ABM para. ar direção 
da que 1 e órgão. R~peito.samente. 
eumprimcntos cordiais de Almir 
Pinto, ·Presidente Associação Munici'" 
pIOS' Ceará - Antônio Guinutrãe$, 
Presidente Associação Fluminense 
Municipios Evaldo Schaeffet. 
AsSociação MunicípiOS Santa Cat.arin~ 
_ Ney Brasil. Associação MunicípiOS 
Pará - Alfredo Ho!meister. Associe. .. 
ç§.o Gaúcha Muni-cipios. 

Pareceres 
Ns. 281 e 282, de 1964 

N· 281, de 1964 

NP. 1.030 - Com refel«..~la. ao pro· Senado Federal _ Brasília --' D.F. 
jelo de Lei da. Câmara n~ 124-62 De Recife _ PE _ 2õ-5 .. 64. Senador AUro Moura And'Nlde 
(Il'J ',2.021-E~60 na C~ara). que alte.. '1'ram\tando COngresso Nacional presidente Senado Federal - Brasília 

Da Comissão de ConstitUição 6 
Justiça. s6bre o Projeto de Lei dO 
do Senado nO 52, de 1963, que con~ 
cede a.posenfladorla especial à mu" 
lher Cotlt 20 e 25 anOs de serviç-os 
prestados a emprêsas particulares., 

ra. ~ispostivos do Código de ProcessO Projeto número 1.969, oriundo Men ... - D.F. 
penP.l (projeto que se transfo1'lnou n'i;\ sapem Presidencial que autoriza. De Lapa - Rjo - GB - 8-5-64 
Lei .nQ 4.336. de 1~6-1964). emissão obrigações Tesouro e altere Lideres municipalistas El-baix() assl-
Re<1~osta <t pedidO de informação ilegislacão 'irn;pôSto sôbre r~d.as soU. nad08, integra.dos no espirito nmova .. 

encaininlwdo pelo .te..'>I,(J.do cito Vossêncla .o~erva!' sentIdo a.lta ... ção movimento vitorloso abril 0011- R-elator: Sr. Adoysio de CarvalhO. 
~ mente prejudlClal para economla. citam atenção Vossência para impor-

A~bo n'" B-H, .de 4 do mes em Nordest~ da aprovação arts. 22, 23 e tância que tem para os munic! iGb Pelo P10)'etn • cur~P do Sr MlnIstro da Vlação e j24 do referido projeto venho assim SONAM ó ~ d r _ p u n 52. de 1963, o se-Obl:d~ públIcas com referênCIa 0.0 S9licitar ilustre amigo' tôdo h1terêssé c!palida'de~g~O e ~:j:~o e~~e ~frl- nac!or .. VasconcellOs 'TÔl'l'"eS prete."1àe, 
R{'q~ler:medo n Q 14-64. do Sr. SellR- Q fim de que sejam rejeitados artigos Certos Vo<;"'ênc~(t prestig'ara' tvlutl·CO •. a(2'''''O'e)gu~ar à !D

ulher 
com ;:Inte an?3 

dor 
./1. .. "O stembl'uoh 22 24 e 'te ad a ode - ~:a w. 'P' I ... e serVIço em emprç..<q(S partI" 
;<"4"1'<.0' e i. r a r çao af\r1g,O i n1tUllC!p:l.l:sta isenta de influências cutare.-. aposentadoria especial na ba ... , 
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,_ de 80~.~ (oitenta por cento) do s&
f:l;jo de bjmefícioi e C()m vinte e cinco 
4'5) ano$ de serviço, aposentadoria 
~pecial integral, 

fundamento que melhor se ajustaria. 
à. competência especifica da Comissão 
de Legislação Social, que dele dll'á 
se procede Ou não. . 

,Pareceres 
Ns, 283 e 284, de 1964 

W 285, DE 1004 

662), são apresentadas pelas .as.~Gcja-
çõe.s sindicais do primeiro grau. 

N.a. rea.:idade, .=ntre~anto, b·.t. nAo 
ocorre, pois, essas listas são elabora
das e apresentaaas pelo~ 's.n..l.':":~':S 
de três em três anos, mas, a escólha 
e a. designação doo VOgais cabe ao 
Tribunal RegIonal do Trabalho da 
respectiva, jurisdição: e é evidente 
que os seu~ membros não estão su
jeitas E\, qualquel' pres:.são ou influên
cIa. Dessa. forma, somente serão es
colhido...:. e designados Os mais aptos. 

o O autol' justifica "Q iniciativa, ale
'J\ndo Q,ue "foi sempre preocupação 
lo legislador proporciol,1at à mulher 
~ue trabalha. proteção fl5'peciaJ, em 
:azão nâõ só de cond1çã() física, como 
~Ja. sua. situação ímpar no &eio da 
:amilia, principalmente no que con
l'erne à Jormaço do..<:. filhOS, que se
jío OS Uomens de amanhã" (s.!c). 

Quanto a esta. Comissão, .opi"~a.mos 
contra o projeto, pelo que ele mova, 
sem melhorai, em relação a. uma. sis .. 
temática legal que a experiênci.a tem 
demotUitra.do ser justa. e humana.. 

Da comissão r!6 Constituição e 
JWitiça Sôbre o projeto r!6 lei do 
senaclo 11.9 93, de 1963, que proibe 
a reccmãução de tJOgals na Justi .. 
ça do Trabalho. 

Efetivamente, a Constituição Fe
leral da .1946 tem para com o sexo fe· 
tp.mio p~rticu1ar· atenção. 

Sa..la das Comissõe.'5, em 13 d~ malo 
de 1964. _ Afonso Armos, Pl'esldente. 
_ Aloysio de carvalhO, Relator. . 
Menezes pimentel - Josaphat .Marr:
nho - Bezerro Neto - . .4rgemiro de 
Figueiredo. 

Relator: sr. ',rosaphat Marinho. 
A legLslação yigente permite .. re

condução de vogaLs, na. Justiça do 
Trabalho. 

E' precisamente a modificação do 
artigo 663 da consolidação d.. Lela 
do Trabalho que o presente projeto, 
de n9 93 de autoria do ncbre Sena .. 
dor Aarão St~inbruch. quer modifi
car, para proibir aquela recondu~áo. 

A recondução do voga.i.s tem, assim, 
o seu lado positivo: o relativo à prá
tica. AA Juntas de conciliação e Jul .. 
game..1oo. sem dúvida. a-lguma, podem 
funcionar com maior eficiência se os 
vogai.c; que as compõem possu1r.e~ 
prática e· experiência - só adqu1rl .. 
das, evi-dentemente. com o tempo. 
Além diSSo· é incompreensível a subs· 
tituição, em qualquer motivo,. de "\10" 
gais que se encontram cumprmdo sa
tisfatôriamente as suas fuações· com 
honestidade e competência, represen .. 
tando, perfeitamente, os interêsse.s de 
suas classes. 

Reja vista o mciEO IX do óell ar
~gO 157 .. firmando entre 00 prill'cpios 
lbriga:.étios da legislação do traiJa.
lho, a proibição do trabalho, em in
iústrins insalübres, a. mulheres; náo 
roeno~ ifnportallte é Q dispOi'to nó/ in
ciso X do me.s-mo artigo, reconhecen
doo à. mulh~r gestante <lireito a de.s
c-an.:.o ijutes e depoj.s do parto, sem 
prejmzo do emprécio nem do salário, 

N' 282, DE 1964 

Da Comissão de Legil;lação So. 
cial, .sôbre o prOjeto de Lei do 
senado nr;' 1>2, de 1963, qu~ con;
ceãe aposen.tadoria- cspectaL a 
mulher com :0 c 25 anos de ser-
11iÇO prestados a emprésas par .. 
ttculares. 

Relatol'~ sr. AttiliC) Fontana, 

O fundamento da proposição é a 
~lconYeniência, do ângulo profissio .. 
nal e do rela.tiv-o à organlzação da 
Justiça. especialhada, da. permanênc:e 
indefinida dos vogais. 

O sIstema constitucional ~ OS prin
cípios jurídicos essenciais não impe
dem a tramíação do projeto. 

e deferJndo, ainda, assistência hospi
talar e médica preventiva, conforme 
prevís~-ó no inciso XIV, afora a con
tribU1t'ão prevideneiária em favor da 
lIla~ernldaà't.. nos têrmos do ·inciso 
XVI. ft. se arUgo 157 da Corwtituição 
contémjo como se ve, medidas de alto 
alcance para. proteção à mulher, ape
Das nã,p lhe assegurando situação sin
gular Q.uanto à estabilidade no em
prêgo. iao horário de trabalho e à in
detLzaqão no caso de despedida. Por 
aua vez, a Consolidação d·as Leis do 
Traba1l1o, desde o decreto inic:ial (de
creto-lei nO 5.452; de 19 de maio de 
1!H3J até aos vari"a.dos diplomas le
gai..~ que, no curso de vinte auO>', a 
atualí~ram e a.primorara.Ol regula o 
trabalho feminino em ca.piLulo à par
te, encerrando alguns preceitos de 
fra.nco favorecimento à mulhex. Apre
eiandÇl o f.ato, escreve o ilustre cOmen
clador Dr. Alonso Caldas Brandão que 
.... J)Or SU<\ posição entre .os dispositivos 
Clue constituem a sistemática da Cou· 
soUdação das Leis do Tra.balho, o tra .. 
balhO' da mulher é de natureza. espe
cial regido por normM< es.peciais de 
I>t"oteção. E jusi-:fica. que assim seja.: 

A prow>sição OTn. em e x a m e, de 
autoria do ilu.st·l'e senador Vascon
celos Torres, visa. a assegurar apo· 
sentadoria. à mulher com 2Q anos de 
serviÇQ em e:tlprê.sas pal'ticulares Ila 
base de 8(}% .19 salário de ben~ficio, 
ou integral com. 25 anos de servIço. 

.Em verdade, porém, a matéria., por 
sua repercUBSão, notadamente no 
func:lonamé"hto adequado da. Justiça 
do Trabalho, exIge ponderado exa .. 
me de seu mérito. ~se exatp.e, con
tudo, é da. ai-ribuição da douta 00-
misãos de Lelisgação Social. 

Sala, das comissões, em 25 de se
t...,mbro de 1!l63, - Wilson Gonçalves, 
Presidente, - Josapha·t Marinho, Re
lator. - Edmundo Levf - Ermfrio 
Resende - Aloysio de Carvalllo 

Essas são, estamos certos. as ra. .. 
zões que têm levado OS Tribuna~ "Re
gionais do Trabalho, a reconduzlrem. 
sistemàt:camente, determinados vo .. 
galo. 

4, Em face do exposto. a co~is~ 
são de LegiSlação Soc:al op:l~a pela 
rejeição <kl projeto. 

"A \.(Q1lStituição (ta mulher, a fragi.1i~ 
dade do() seu organismo. sua fisfologin, 
seu permanente estado de espírno, os 
problcma.3 do lat e da familia. suas 
angustias e preocmpações materIlM -
tudo isso emoldura o trabalho femi
nion num quadro à parte". canso 
das Le1.:s do Trabalho. Intepretada -
3~ 00, 1952). Seria cansativo percm'
l'ermos todo ê<:...se capitulo III da con
solidação, anot.ando o sem número ci'e 
preo!eitua.çõe.::. Que a.."'Segul'am proCe
ção à. mulher que trabalha, Basta 
ressultarmQS, como sin1e.se de todo o 
.disposto, o artigo 377, em que se de
elara que j'a adoção de medidas de 
proteção ao trabalho d.a.s mulheres é 
cQru;.iderad'a de ordem pÚblica, não 
justificando, em hlpótese alguma, a 
lfedUção de salário". 

Ora, nem a constltmção nem a 
Consolidação do Trabalho entenderam 
esc:encial a. e."sa ,política de proteçãO 
de traba.Jho femJIúno- a medlda que o 
Projeto _preconiza. 

Nua é concedendo à mulher menO~ 
re$ pl'aws para a. sua aposentã.àona, 
OOPl vantagens integrais, aOS vinte e 
cinco anos de serviço e quase integraIS 
a0/5 vinte anos que uma legislação de 
preVidência melhor a. protegerá. AO 
contrário disso, O remédio proposto 
sõ'bl'e quebrar, ,sem, aparente motivo, 
'UIIl sistema que se vemlaboriosamen· 
tê, const.ruído em fayor da. lI!-ulher, 
oferece O perigo de crlar naturaIS em· 
baraço.$ ao emprêgo feminino, dimi~ 
nWndQ as oportunidades de a mulher 
o()mpetir com o homem no mercari'o 
d.b trabalho. 

Com vis La, principalme~::lte, a ê3.se 
peligo que não se podena preve?lr, 
e perfeiiamente de.s:-aoonselhável,a mi. 
CiatlvA em caUoSa. Maa ês.s.e .sena um 

JustificandO-a, diz Sua. EXcelência: 

"FOi .sempre preocupação do le· 
gislador 'Proporcionar à mufher 
que trabalha. proteção especial, Silve3tre Péricles Jefferson de 

Aguiar. 
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" em.' .t8zão não só de ma eondiçã.a 
íLslca., com" pela sua sítUQção ím
par no sefo da. fa.nilia., princi .. 
palmente no que concerne à-for. 
mação dw filhos, que serão -os . Da Comissão de LegIslação So~ 
homens de amanhã. Delas, mães elal. sobre o projeto de Lei do 
de familia, muito depende o fu- Senado n9 93, de 1963, que proíbe 
turo desta Nação". a recondução dos t'ogais na Jus-

A Douta. comissã.o de Constituição tiça do Trabalho. 
e JUGtiçe acatou, por unanimidade, O Relator: 6r. Eugênio de Barros. 
parecer do eminente jurista senador 
AloySio de CarvalhO, que, após enu- Apresentado pelO nobre senador 
rr.erar as várias medidas de proteção Aarão Steinbl'uch, o presente projeto 
à mulher óarantldas pe1a, Constitui· altera. o artigo 663 da COnsolidacão 
ção Federal e pela ConsolIdação das das ~eiQ do Trabalho. acrescenta.n~do
LI:" 3 do TrabalhO, opina "contra o lhe mais um parágrafo, com o fim 
projeto, pelo ,ue êle inova., ser'l me- de ptoiI:Jir a recondução de \'ogai.s da 

Sala das Comi.S.sões, em 3 de jlillho 
de 1964. _ Vivaldo Lima. Pre~idente. 
_ Eugênio Barros Rela~or, - An
tonio Carlos. - Walfredo GU'f/Cl. 
Attilio Fontana. 
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Da Comissão de Con.,-Ufn:ção e 
Justiça, sóbre o PrOjeto de Lei 
do senaào :nY·50, àe 190J, 4.tLe. t<.~
segura rC1Jaraç.:ío aOs bene!rc:arW$ 
paga pelo empregador, por morte 
do empregado. 

Relator: Sr. Jos3phat ),Iarinho 
RhLATORIO 

Ih 1 - ',temático. Justiça do Trabalho para o exel'ci-orar, em re açno a uma SI 1, Pronõe o nobre ~nádcl' Aarão 
I I 'ê 't den10ns cio segui.l.."1te. - .("' ega que a cxperl ':':Cla -em - stembruch, através dêGr..e projetu, q!..e. 
trado ser justa e humana". 2. O autor, em sua jus.tfficação, .se converta. em princíp!o de .lei o ~e.., 

Não se pode ne~ar à medi-da su- alegando que os trabalhos intemQs glünte preceito: ; 
<>"eripa. propósiws humanitários. Lon- das Junta~ de Conciliação e Julga· d 
o d f' , Ih r mento abr·,g:n ....... os VOfr"';" a "e af"'''"- "Quando occrrel' a morte o ge" porém, 'e bene lC1Gr a mu e) ,a ~"-'..~......, ~ ...., .. 

b t tarelr', completamente de se"" afaze- empre~ado, seLlS be:1eflc:al"lOS te .. ap.rovação d projeto criaria o s a- "4 ~. d h 'e'" t" " d res. desll'gandh<e de SUO" .tl'vI'dades·, rao direito e n-[l' 011' ""men 1;11 cJ.lo~, levando as empresas a, ca a ~...,.... ""'" ct" 
Ih caIU grande prel'uI'zO. uma vez que. do empreg:a 01' uma reparaçao, vez mais preferirem o traba o mas- ~ d d' t 

culino. df!vido ao longo exercfcio do cargo paga na forma o :spos o na (lr~ 
,~ . . de vogal perdem O contato com 11 tigo 478 da. Consolidação da.3 Leis 

As legLSlaçoes soelaHJ ':tue conhec~- profissão que abraçam e ficam com~ do Trabalho tn~creto-Iei nO , •• \t 

mos em várIOS países adr~ntados. eXl· pletamente deslocados para a volta 5A~2, de 1(,> d~ maiO de 196~Jj· 
gem para a a.posentador;a fernmina 'às suas fuoções afirma, ainda que: 2, Em arrimo da p:,'opoGÍçáo, ar;" 
periodo de trabalho superlor ao sugc~ r ' 'gument.a que: a) 08 dependente;;, por 
rid3 nesse projeto. "a.demais, a recondução srste· morte do empregadQ, percebem uma. 

t . fi mátic? alls me~mas p:!sS(l.J~ p,;ra pensa-o "que representa em. ""0.101' a. Reducão de empo de .serViço par as funções de VO,Ja.l, fenômeno 
aposent.ãdoria. em qualquer caso, é que vem (':::}~'rendo com uma nar- metade da aposentadorja, a. qual, Por 
inteiramente desRccn.5elhável na atual ·malldade bem acentua·da, _ te. sua vez, cOl're:iponde, na, maioria ab .. 
conjun~ura em que o Pa.is reclama mos jnúmer~ _ exemplos de vo- s31uk.. r'os. ~~a ":'5, ::l. 7:.1',0 dC3 S!J.lárw~·' 
todos o.:. sacrificlos para. sua impeno I gais qU2 vêm exercendo essas da. ativid«de; I 
Sa recuperação eC{lnômica. fu .... 1.çõ~, sem solUÇão de continui- b) "o principio cOl15ubstanciado no 

Os Institutos de Preddêncla não dade, desde a fundaç~o da Ju.s~ projeto já, está. consa3fado por inli .. 
poderiam arcar cou: Q enorme éevfl- tiça do Trabalho, cnando um meras le:1.l.-:ar.õ~s, e n t·r e as qtdL.s a. 
ção de despesas. que a. aprovaçã-a do I "clima" pa:a es~'K p~sO.1.§,· de argentina. e a ital:ana"i 
nroi:to aca!Tet~l'ia, pa;:.a f(1.zer face. verd~elros "P:-O:,lSSlonaw dflb'j C) "tempo de serviço é crédito e 
S{) m:pact~o. sena. for~o:o ma,~r;;'T aoS !unçoes de vogal . ês:::,e principio inCorPOl1Ju·se, defim .. 
contnbniçoes, o que vma !ata,msnte 3. São ponderâveic: as alegaçõeS do ! tivamenté, à nos,sa. Jegr.slação", q/le 
onerar o custo de produçao de DeUS autor e merecedoras da no..'lSa malOf t 86Sim () considera para a inden1zaçfi.o 
e ncelerar, mais ainda. o- ritmo mna- atenção. Ipor despedida sem justa causa., além 
cionárlo. ~ ,~_ I de Ol'den2.r a contagem dos p"ê:'íOdQS 

Opinamos, assim, pela rejeição, A1?nfentemen~e. ~ rf'.Conduç~() 5 . ., '!1escontlnuos de trabalho pai'a o m~z .. 
tema.t,ca do:; ~og~lS pode criar UI"? mo estabelecimento' 

E'· o noSGo parecer. clima desaconselhav~l. com. a . pas.s1- d) o benefício sugerido ·'é WTIa re
Salo. das comissões, em 3 de jlmho b~l~dade de elgl!m~ lllt~rre.r€o.1cla ~ pamção" à família. do ope'·ár.o que 

de 19M. _ lrivaldo Lima, Pre;:;trlcnte, dmgentes d~ orgaos slndl~~lta- dos contribui, com seu esfôrço, "para. & 
_ AttiZio Fontana Re:ator. - Euqê~ vez que as l1stas paTa a es ~ prosperidade e grandeza. da emprê
n:) Barros _ Antônio carlos _ Wal- vogai.'3 l conforme estabelece a Co~o· za" 
tredo Gurgel. iJJdação das LeU; do Trabalho (artrgo I • 

,> 



:.;,!,;;,52~_6:......,;.,T,;;êr.;,ç;;;,a.-;"fe;;,i r;,.;a;..,;;,!I_~w _w=_~ ~;;,D;"IÁ;;.R.;,IO;;""D";O~C=O=N,,.O=R=ES=S=O= NAC~ONAL: _~ Seç ão 11) 

PARECER \ mentos em qce trabalhe o emprega... 
• do" (art. 502 da Cons.) 

~. /'1. iUucnizaç~o pOl' lH':l-te QtJ çw- I Mas, como o pl'ôprio jurista italia
p~·egr"o. Que. e.tl'~:Ves d~ projeto .sé no já re'COnhecia, 'Qltas razões' de 
4le.'3::ja 111.:,tltUlf, am~ .nlU> está. con- equidade e de solidariedade humana. 
6unradJ. em 110'::SQ d~relW positiva do aconselhalI1 que p~lo menos uma 
tr;oalho., 4a indeni7~çáo devida.. em caso -de 

tius.en...a-se, c.ont~ar~rupcnte s: essa desp-àatda. itlJuEta' Be~a. paga às pes .. 
1\fl;!Ul,;1Ç<.C, que,? att .. ~!1 ~ V1~~t.e soas 'CUjà subs!~tênCfa. êGt.ava a c'ar
Cch oHúaç':O das LelS' do T1\l.b~1~10 p:o dO empl'eg-adó :tàlecloo. ~. que -
g.aran.e a ind-ep.l~çãb ~e_ antigUlda: tep1'oouz1ntio pa.lavfas dos GarcIa 
de quando ,o empr~gado nao haja, dia... ,Martinez (El Contrato (te Ttabajo, 
do 'motÍ'fo Pll~á ~ ~~a~áó ... d~..s ~e ti BuenoS" Aires, 'PU. ~Sl" _ qUQ.SS sent~ 
ções de tra-b~~O, ton,lo '1lã~ dá em l>re a nlO;rte <lo c)1efe supõe .o desa
caso de fa-1ec:me~t(). (DéIto l\ofara" llàrecimentó <ios' l"e.cUw:VS' conl' que 
llhao - }Dlst-itWÇOás ç,e Dlrelto do contava a 'fitni11a pa1'â fa"Zer face ás 
Tca ... .a:ho. 'vol. ~9. pg. 510). ASseg\1~ ihecessidades mais' prementes. ts.so 
:ra-á, p(}l'&m, -- esd~ça-se - .8. Ibcorre, oPl'etudo, acrecentà'nlos, quan .. 
t!mpreg>.ldo 'e não -a selL3 beneficl~" do o' desaparecimento ó 'do chefe de 
xles, que t.õn1e~~e a r(.~e~erã.o 'POr ddl- urna fa.m11ia' pro!..etárla. CUjA única 
reIto de stlcest3ao. s~. ~ ,trabalha ar, I fõrtte d-e inanut'ençã(,) cons!stüt no' EU" 
fiO falecer, já adqumr'a rj di~e1tlj a láriQ pa30 pé~O seu traba.lhO. 
I>'cr )ndenlzado. p ~csml? nã'ó ocorre j 'Daí a. fi.1.Sta.' inteiativa de que re· 
caro a. mrlenivaçtw por morte, de na ... .sUJtO'l a !l'l<fenizàçã.() por' morte do 
tureza diven,a, e que, Mje. no. co:; .. I ein)Jrê~l1(io, assezutnda. infci:Hmertte 
seino geral tJ.a. doút~jl"l:~'.e ~a' Jur.w.· p'ót' umB;' lei de novembro de '1924, 
pruoêncIa 'co1JStihü direito própr.O Irra Itália, eru 'euJo ordenà.rnento- 3u
de..;. oenefi-c!iriC5. Cabe .. n~es, ,ure f ridico perdura" graças ao artigo 2,122 

, propr.o c' não fure sucCé:l'ldonfS·
w 

tIEst.a, d:J' \.lOV~ cP~dLg-o CIvi1. Ma"c; t;..1ttle 
I _OQSel'va Barassi _ é a so~uÇ:ao co ... I instituiu tambént o beneficio a Ar

lU-:lID e lbg':cament~ ~dota.da: po S o I gentina, . a·tl'a."Vés dai Lei nt1méro 
.d·"l:.'eito n<l6Ce ~reclOOm .. eu. te ~() mO- ,n.~29, de setembro de J934-. Ainda 
ni"nto" da- morte' ~ nã.o preexisti~ !1 é' a indenizaç~o l?5l'r morte s:a~·anti .. 
el~ 110 D~!trimôniq do trabalha.dor ta· da. l}o Códfg~' de Tl'llbà-lhO dI} Çiua
lec1do", (Bal·9.::;~~ - Tratado de o~e·l t::mala, '(~l'tJgO 58)' e na,-~ei 00 Tra .. 
recho qel Traba10, trad. w:g., t. 3·, p. balho da Ve1iez~ela. (a~t,go ~8). , 
4l5). Igual 'edyol'tên"c:a f~z MarIO I conslder~o1:ít a..\Suu! consdt,uclO-

\ p.!veali; ballenoondo que, enquanto.' a nal e, II?e.smb, cc-~v,cn~er:-te a. Intro
\- j.nd~nizaçio de tntigtlidade' é ~vlda, ~uç~o ,ert) ndsso ?lreLto saCIa.! do 
I en t0006 cs casO:.-< de despedida. a l?-SUuto de tndemzaçao por moyt.e 

i d"niOOÇão 'por mor .. fe d.O· empregado IM emprega-do, atá p~rqu~, a mMl~a. 
t~n; cab:mcnto apenas qunndd êste tem. car;ter 'de Pl:cV1~enc:a e l:3.<,1.,_ 
ti - -nJ·u'. ~'-e""'~'""nte" deséeJ\'· t<!nclá, análoga a um seguro, o que e\xe co , "."",-, ;.,U:~~ ~ .. , ··h I· t d-'o, Ih n " en"e ·elll. d"'ntes 'ou irmãos em det.ermlnadàs re~e ~ ou- t:a. }'-u..me a, ç<ll. w. 

- d' ~ '·E f 100. deli,S' á inde-I~ a :m..denlza.~ao de antIgUIdade, qJe 
Cl;m .çoes._ m ~ a ". 015 e sançaO para a de.spedlda abUSIva. 
n.zaçt~~ nao ê d~vid ..... Re5u~ta, P t~ S, Favorável, em prmcípio, a. que 

I bem Clr ~o. c~mo. te~ gon?orderoen. \ se crie para o empregador a. obrIga ... 
I l'Cconl1eCldo a jürlSli)l ~denc.a! q~e nao I ção de p2.gar a indenizaeão pot mor .. 
1 fie trata de um dlrel~o pr~p~I~ do! te. 'ponderamos, 'ccntudo, que os 
I, empregado que entte na 8u~e.:;sao do, cpjet'vO,s de 'Proteção ft fami.lIà. do 
. me,smo e do' qual êle possa c;w.por pOr 1 trabalhsdor tIalecido, por elo coli
: testamento, mas ,d~ .um d1!e1to, que Imados, jã. são em pa:rte atendidos 
'fi. lei. atribui or)gmana -e d I retam-2n-1 a.través de beneficios como o auxilio 
i,te às pef>Soos por' ela t?o.xativnmen,te funelal, a pemão e t\S pecúJI.os, pa
: iudie:: das". (LineamentoS' fie Vere- I gos, .p01'" deterntinaçã.o '~'gal, peJloo 
€ho del 7'rabujo, 8uenos Alres, '1953, institutos de p~viê!ên{!io ~oci.al, mnn

~'pg. 293).' . ",' _ tidos incl)1sive' com a·s contr1bu ç~es 
I A identidade ou apraxlma.çao quan- dàS empFêsas. 
: t~tatívt\ n!ío, e p~Gta~te lare. t?~id:: a) , Como cc-rcJ(i,riD ue~sa ponde .. 
rconfunda a 1tld~mz~çaQ e an g _ l'aç?o ~ quê a indeniza-ção por mer .. 
de, com. a indemz?-ç<l.o da m~rte. Nao I te d~verã. torrespbnd~l' à lnetade e 

1.0 e, alem do .ll.1aIs, porque mdepen~e não à totalidade da importância 
!,t'la de de."pE':draa. e resulta qo f{3.1~Cl- ~I ,!ue receberia o empregado, se inju.s
l,n1:mw do t~"'Obalha:t?r por mot:vos n):nen~ <1~t5p:\d1dO!, I;N!iss.Q coincide 
estranho!, 2.:0 oeX;fC1Cl0 do em~:egt:?, nlÀ..~o portto 'de 'v'sta com 'recent~ 
1.l!otcunstancIa pe.a qual deve SE'l: ~ \ prnnhnt:lamento do Forwn de De .. 
ijlnta· ts:mbéltl Ida lndenizrção por bites LindoUo Conor, aceitando su-
\acidente· do trap~u:?-o. l""eSLiio do"reJató-r , das teses sôbTe a 
;: 4 Não é ru;slm fi indenizaçJo por, lriatt:-ia" Prof. Aderbal Freire. care
:mo~'te, ql1e 'se prcêma -Cl'!1\r. llma da_ld .. :'áti~o" de nireito ôo Tr2bal~o ',na 
~uelos 'garantias -cuja Qroervância o, ;aC1J .. dc-de d~ Dttetto ~a ~nl'Ver61 .. 
~rt. 1ô7 da Const1tu:ção ~ederal im-, dad-e do Cea:,L . 
l>õe à., legi~lação do trabalho, Nem I' b) De outro lado, a lei brasileira 
por isso, entr. etanto, é lnconsUtucio- df'vere. autorlzar, como a; italIana e 
:nal o projEto," vi!.to que;o art. 157} a argentina, a ded"lção, do monta.n· 
1:ne.smo,' e.dr~nte c:..'rttertl}a. eSsa '~gisla- I?' {la indEnização. por morte, d~s 
tão, elém tios preceht.?s· n. ~le €.xlgidos, II~P?rtâ.l1clas recebldas pelOS benefl
f'outro.'3 q;ue visem à melhor:-a- ·d~ -c-;.r~.'.!)-:; 40 empre~n-do em dcoorrén
tondicâo 'dos 'trrbalhadores4 • E d ela de seguros ou outros atos OU 
nrt. "145 prescreve 'que ", a <Ordem cOnU'atas -de pre1'~cincja realizados 
~C'Únôn1ica. deve ser organizada' càn- pelo f'mpregad.or e ~ujO;S prêmios .se
:forme 06 princípios da justiça $0- jam por êl9- e~cluslvamente pagos. 
~i9.1. conciliando a liberdaqe de.in!- Nãn descontar da lndenlzação por 
Cia.tlva. com a valorização do .. tl'abR. mOl·te tais -.somas se'l.'la., constlante 
1fO hUffirno". ' " adverte' PIPIA, injusto e perig.oSQ, 

:g' certo r'Uoe a dissolução do vin. p.orquê C! contrário rnduziria. o em .. 
<ful0 de tra~a!hO por morte do em- pregador. 1\ nlio levar' a ~abo atos 
"reg do r present 'lim d f O . volunt.ânos de previdência em be .. 
!la.i a. _~ .. a OOsO e rça lnefjcio de seu pessoal e de seu pró .. 
,,,\t, OI' e, â.ssJ1ll, segundo. ~derou prio p.ec~l~o, '~u· n. rest:ring1 ... 1os pou~ 

~
' E. Orlando, na expoolção de mo- I éo a poU'co, l1mitando~se à.s ~tritas 

t voo • que pr~ceqtU a .. le~ ita~iana a di.-<;poslçóes legais (apud GarcHt. "àIai
r ,s~~to, do pont{) 'de .Y~:u de rJ,gorJ- tlnez, o}J cit" pg. 48'7). 
~ d tF61to - não deverIa prOporcIonar c) A p8.r disso, cumpre fixar q,ue 
mdemznção alguma:·" '_'" OSbeJ1eficjárl<)3 . da 'fni!enizaçl\o -por 

I:NO 13ra.Il, Upla 1n4enlzaçao é de- morte deverJo $Cr as ·p0850" !Mer!",-da "_ncjo·. -morAva de fôrça tas ~elo empre~"l!o CÕ"'<> seus -do. 
"1~I ... que ~.t.rmU>fl a flxt1ncão' ·da pendehft>.· ~ar" fIm dé pr •• 14énO!a 
"I'l!1;&ã, OI! de um do.: 'eatn.belecj- ..",fá]. . n.·1>1'I!ein a 'n ... oohdlç/lej i 1. .,,' . ,", ~ -' ~ , • • 

•• tabelecidaD lUI legislação respecti
va., rat€tmd<OooSe o <pantum. em qu-o
ban, iguais, entre todO~í a quem seja 
devido 9 JJeneficio J,c3"t~.l, 

d) For 1im, con'ii:n proibir ex .. 
pressamente a acumulação d.a. inde .. 
niza.çàó por 'mOI c.e com. aquela. d-erl .. 
vada. de 1aleeim.::nto do eUlpregado 
em COIDEquCncia de acid~nw 'do tra .. 
batho. Conquanto se- ,raie de 'repa .. 
'rações tle natureza. diversa., t.e·trJ a 
primeira. um fIm nitkl?<mente social, 
!ó devendo ser concedida nos casos 
em que nã-o exista our:a indénI2:açã<> 
p!!.:ra a' ta.mma. 

O re-g-:me de prevideucla. social re
quer ordenatnehto prudente, para 
uarantia., mesmo, de seguro e pro .. 
jressivo averfeiçoamento. sobretudo 
nos países em fase de mudanças sen .. 
siveis, como o Brasil. 

6. Por e..(:,sn., razõ~:s, .aprovando e 
louvando a idéia oontic..u no proJeto~ 
o!erecemos o s-:lb.3t1tu.tiv~ an.-exo. 

, - , 
SUBSTITUTIVO AO PROJIlITO DE 
LEI \)0 SEN'ADO N' 3D, DE 1963 

Dispõe, sôbre a indeniz~ão por 
morte do empregado. 

Art, 19 Fica i.l1st:ufda a. indeniza. 
ção por morte do empregado, que 
será devida, em cae;o tle falecimen
to d~ste durante a vig{'ncla do con
trato de tra.balho, a seu.s beneficiá ... 
ries. p3ra os fins da legislaç"ão' de 
previd.ência social, na ordem e nas 
condições ali estabele<::dM. 

Art. 29 A indenização por morte 
con.sistirá. no pa,gament:>, pelo em .. 
pregador, de metade daquela a que 
'teria d1relto O e.:nprcgldo"'lÍalecidQ 
se Injustamente dl.sp~Il.$íldO, nos têx .. 
mos dôs artigoS 4'17 e 4'i8 da Cons:. 
t.ittt~çãó da.!; Leis do Trabt.-lho, e 'Será 
roteada em quott'ls iguais entre to .. 
dos -0.::; benefic:iârlos. 

Art. 3~ Serão de4uzíd3s do mon .. 
tante da indenizaç§o 1>tlr morte ~ 
lmportilncias 'rec:epidas pel~ bene
l'tclârios em consequêncla 'de atos ou 
contratos. üe pl'ev1dênelll-" reaJ:lzad.Q5 
voluntàri.amente em favG;: do empn .. 
gado falec!-qo' pelo empre~ador, por 
~ua oonta. exclusiva.' -

Art. 49 Não será. acumuJáveI à in .. 
del'llzaç~o mstivlída por' c.lU lei com 
a resultant-e 'de falecItnento do em
pregado par 'efeito de u.cidénte dO 
Traba:ho, ' 

Art. 59- Esta lei não se aplica às 
situaÇÕes excluídas dá disciplina da 
leg."slaçâo do ti'aball1o Ou sUjeitas a. 
1"e~e especial. . 

Art. 69 ~ta lei entrar:i em vigor 
na. data. q,e sua publicaCã<>, revoga .. 
<las as ~ispos1ções em contrário, 

Sala das Comissões, em 2S de 
agOsto de 1963. - Wilson Gonçalves, 
Presidente. - Josaphat Marinha, 
Relator. - Sílvestre "'PéTicles. 
AlotJsiO de Carvalho. - 'Menezes Pt· 
mentel. _ Bezert'a NetO, __ LoBdo 
da Silveira. ' 

Nº 286, DE lilfh 

Da ComiSSão de Legislctçtlo So~ 
cia.l, sõb7e o prójeto de l,ei do 
Senado número 5:l, de 1963, qve 
ãsSegitra rcpataçt10 aos -bene/f .. 
ciãrios. paga pelO emprel1tuJ.of, 
por morte do empregado. 

Relator: Sr. Attilio Fontana. 

De a.utoria do ilustre Senador 
Aarão ~:neimbrucl1. o presente pro.
jeto estabeMce que em caSO de mor .. 
te do erilprega-do, seus ~neflciál'lQS 
receberã-o do empregador' uma repa .. 
rr~;ão paga mas -mesmas pari'" da 
indenizacAo por recisão do' contratO. 

N<> lustlficát!va' 01. Sua llXcelên. 
ela que IIOblettva. a. proposiçãO 
preencher ~Jm4 das 'ma1,s graves 1 la .. 
oun.. õa uossa Jeg18IaçãotrBlla!h18-
f;aH, adotando. 'iP1'1neipio lá "cansa
fi"""IO por lnúm.,. .. 'leg18 CÇÔCS; eu-

( 

JunHo de 1964 ) 
---, --=--~ 

Afirme. om seguida: aTem~j 
de serviço é Crédite. '6 êSs~ :nr1.U~ 
cipl0 inoOrpOrou.-se d~finit.l.:vn.-,i 
mente. á no.sSa legLslaçlio qtli~ 
manda pagar a.o OPSl'árib dcm1·'"j 
tido. tem Justa. eausa.. ume in ... 
denJzação pl'<l'P"w.oOOI .. êW: 
tempo e determina· a sPma:r~.n.t 
de '~mpo ue sernço descontinu.)
prestado para. o mesmo est:.b~:..: 
leclmento (artIgo 453, d~ CLT). 
.Como decorrênCIa. dêsse princIp5o. 
o estendemos MS dSllendentf";;, 
no cuo do j'a.Iecimento Ó'O t"m
pregadoH

• 

A Douta Comissão de Can.stltur.". 
çã() e Justiça. aprovou, POl' unan1m1", 
dade, longo e eru.q,ito pareee! <\.3 
emiriente Senador ,Jo.saphat Menu 
tnho, OOl'lcluindo pe:a' lipTesent.açfq 
de um substit1'lt1vo. . 

Com sua. brilhante cultura e faci
])!.dáde de expressão,. o Rela,'tor d:1 
000n:i88ã00 de Jutltlça, entre' outru 
c-O~\lS, 1iemonstra que: < 

1~ a identidade ou aproxima" 
ção quantttattva não é bMtantZ; 
para que se confunda a. tnden:. ... 
zação de antiguidade com a in~ 
<ienizaçá<> da morte. Esta itltJ. .. 
ma. ainda ~<> estA consM'rnd.'J 
em no.o;;so direito positivo 40 tr~ 
ba.lho; 

29 embora. o projeto não sel~ 
inconsMtucf.onal,· a. ~de:rüza.ção 
paI' marte nã.o é uma. dáqual.J.<.;j 
garantk\g cuja. observãncla.· o ar..: 
t~ilo número '1M da constltulçaU 
FedeIiaj Impõe à leg1Slle.ç\io <lO 
trabalho. 

O S"lbstH·utivo n-dota Os seg1.tinte-3J 
principies: 

1<t por morte do empregadO, 
ocorrida dut.ante g vigéncla cit'l 
contrato de trabalho,' seM benoe ... 
flelá1'l"" receberão do empreg ... 
<Im ~portànoia. ccrreslmdPntc 
à' metade 4- '1nd<n!zaç oI pôr 
rescisão de uÓDtrllt<t. ' 
~ não' serâ acumulável a in

denizaçâo por mortE: com !t re .. 
sultaute do falecimento do: em
pregado pOr acidente de- tfaba .. 
lho; zendo ainda, deduzíveis dO 
montant& da indenização ·as 1m .. 
portâneias recebids.s pelos' bene ... 
ficiár.os em consequêne1a, de 
atos e contratos de 'previdênct:-, 
realizados voluntària.mente e ,Po:,: 
conta: do, empregador .em: favor 
do empregad<>. .' 

A Revolução de 1930 'levantou, pn .. 
tre nóS, . a.' bandeira da JustiCa' s0.
cial, 1mperatlvo -dêste' ~écul0 e Dreo ... 
cupa.ção eonstànte de todos O~' hQoo.J 
menn respohsávels de ntr..so Fum. 
Sur1iram. as' legislações 'do t!atiaal(] 
e previdenciál';a, criou-se urna "Jus"OJ 
1J:içn. especifica, o J\!finlS'trério é.~ Tr .1. 
balho -e lnUm.,el"(}s' órgãos de . nbsIs .. 
têncIa aO trabalhadol'. J 

pOr motivos SObejamente conheci ... 
dos e com a colaboraçii.o de uma te .. 
gl.slação!tlmultuaóa (nãoobstatlte • 
.xistêncl .. de Cód!gos), o· organ'.mo 
!p~Vi6enciá1'!o tênl .s1d.o um mbn."-~ 
truoso polvo lt sugar a economia. do 
Pais, sem atender às finalidades a 
que se destina. Os tentácUlos se es
tendem e se multllJlicam e DOVa.< 
I'lentooas sugam o PafS, deixandp c 
trabalhador desassist!do. ' - " 

Pa.ra fúer r face à lll<>perâncla :dos 
IAPS e sinúlJ>res e, de modo· ge~al, 
do 'Po<ler l?úbllco, o legislador ",",0-
!!te a sOluÇão m";' c1miOd~:· tralls
fere os e~car~<ia a~ e~p'~ega~or:1 

A empr&a. 6 obrigada. s. manter 
escol,,'" m&ternldade para OS filhC<3 
do,,. , Ulprgeado.; p.g .... férias,. eles
'''''''-'O ....",aru.t renw.nerod." aUll!Ui< 
doençà, 139 .salário, licença.' de" ges
tante, oaJ~lo-f"m!lla, re<jU9~O 'de 
lI"r'" d.· tl'ali~1h<> ·e)<c. ' ..' 
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t. Cam o mesmo pl'Op6stto c1emagá- prês~. para cuja grand€za e prospe_ o ,SR. PRESIDE1ItTJ: \IOS a.a llu...;t.:-e Mimstro' da Viação e 
raico ex:stem d;ivers.oa prGjetoa de lei rídade êle contribuiu oom !Seu esfÔl'~ f;::ôb e ao mesa requeriment q e Obras Públic:::.s. por Sinal, parl.am.eutur: 
_ !tramitando no congresso. ço, deve ser considerado um crêdfto. a;~" r . a.. a como n0,3 C'J.tro5. a f:m de que se O:;1e .. 
'f Temos e.ssim, uma CWA"a .ritU!L-· tanto assim que a. nOSBa. legislação o v ..... ex lida. 1"G.Sl::e (l inclusê,o daquela estrada no Íl<i:áO . O empregador paga contribui- oonsidera pata o fim de indeniZação. Requerimentt' nQ 148, de 1954 ,]Stema pnontárío do Del"lrtamen.o 
{~ 00 Instituto de Pre'Vidênei~ à no c~o de despedida sem 1usta cau_ Nacional de Estnl.c!a.s de Rodagens. \ 
! ião lBrasileira de A&'5istência, ao sa, além de prescrever til. cDntagem E' lido O ~egufote: A'J'o.:1, ~~;).~lrr ~:c;Údê-r:t::! temes T.::;-... 

SESI e SENAI (ou SESC e S:E:!NAC) dos períodos descontinurus de traba.. R0t'!ueir n<l têrmo dQ Reoimenu> I tiCia. da q'J:e o Govê:-no Federal vai 
tmp05tQ .=im:Iical, C-o.Iltrieu:'ção de Iho para o mesmo estabelecimento. lnt;~o S~jam.s SOlicit~drus os", Min.ís- rever a SUa POSlç.~? anter~o~., e, ~tn:o 
1I:ld,~~i! dr~~ka~b~~eO it~g~~ Um pagamento ou uma. compensa- ~!o. da. ~aúde at'; segumtes :l1ío:-=:..::.- o /o;sa~e?~~~;, ,na ~.at:n~~:~_ t,,~:.Q 
~ . d ção aos heneficiáries do empregad'} l"oe.s· :tU-, ... ~ .' · .. ~.~7..l.:t... ..L~E;..:.~e::, ~,3 

.... "etel'~a t)S setores de ativida.de, quando ocerter falecimento por qual-'" . nece~sjdaé.er- d:) sl.Stema rodovl.ã.r o 
como por exempl-o, a contribuição quer mctivo que :láo- seja o decorre_ a)- qua.i!{ e 9: quanto· montam Os re- naclcnal, em [JmcetS'o de C011..':Irui,\:O 
para. a ~, TUdo it,so para que rente de a.cidente de trabalho &: d'e I <m-""S:J,s, fil:':-.nceirOs pG'S-t-O& àJ díSP'lS!~âo e ti2 U:l~a.Õll~n;.O. 

'possa. tXlStir e. funcionar'o compre... fato, uma novidade em Do..,,<:Q db-eiro '00 Gn~r.o elo. R.i". G .. r-ande ('O Nc"~ Dal p&1'qJJe Q O<.tljEtlVO d~ DlJr:ha. .xo previdenc:áIio. Como não fun- t .. ~ téti d de 3 
\ mona e nãc atende às suas finaJj. tra.balhista, se bem que não repre ~ .e, PO!!' esr3e ' 'lS, 0, es 1 de I pL';'.--,,:, 1~':~ 3- T'" '~~LJ e ú!.idir .... .0 

d-ades. :o IegLslador atrjbuÍ à emprêsa sente w:na atpiração DOVa. do traba.... Jan.e..r? d:e .196,1~ ate· 1l.l, c.e m':'L:;-?,:. Uz I' pJ'~úz:d.:l Mln:stro da V:,a.;5.o e O:Jf."S. 
o encargo da a.!:'sistência ao traba.. lha.OOr brasileiro. 19(14., ~IUidDS. e~p1'éstimDs, auXlllOs, Pú.b.Lcas) Mar'e.::tul Deputado. J-tUre~ 

• lbador; esque~ndo·se de que para Sóbre a maté:rla o- eminente Sena- c~n.vemos ou q~lSqu.e~ outras q,u~n- 'I'ávcza. ao r''L"'";a:l\\a, d:ntrc da (~tl.3.1 
evitar. isoo, o empregador paga tô- dor Josaphau Marinho- proferiu, na tia .... postas à dlspgsl.~a.G do referido I mterpc.etQ. c prJ.7amellt.o- ur.àn.miI; l,O 

. das aquelas eontribuiçúes. Corn.i.ssão de Juatiça, longo e erudito Esta.r:o, a qualquer titulo,. I Gc.vê.no e' .10 po,"o do m::!u ES;:...{.a, 

08 qitadOS encargos refletem dire.. parecer ao qUal ofereceu um Substi... b) se êsse recUl'sGS obedec:n-am a: i no Se::..:i!.do O~ fazer c,o::n. que retcn.e 
tamente na- formação do custo de tutivo, que, a nosso ver~ .cons'..lbstan~ tp:a...."'1oCS de a;plica~o prenamEnte apro_ o t:a:::n:~.:tta Ç..etêrên-:r.a.I q;ae V<'o.J3 
iPr~u.gã-oJ acarretando a a.Jta gene.. em.. de maneira. ':llAis condiZente com "Vadoo peio G-ovêrI'l'!'l Fed-eYal; 1 .send.c d3:d>o. t!ia au,:p.ClD~:amen~e. p~ .. 
Ira~ dos., p!'"eçOE e ajud,a·m a de- os interêsses lõociais e humanitários, ~ I ~O" CCv'8"n';) .1c5.o GOU$t. à ccn.:r:'r-:..-
tlorgan:.zar a produção e a aumentar as m"didas de proteeao- à f c· d C) se hOuve prestaçao de conUls . ç<i,,, da. B.,-.·_·,· 
~"t '-<1· _Ir. . "'!f am .... la [} lej.,t'v a êsses recw'Q"-" -v' ~ _.... . 
... tl mo ~ a.c101l4rlO. trabalhador faI'€cido. I - , a .~. II ru dos ::"ttor-es c::r;.~.~~:l'::'OS,. i>cb O' 

OS ~ta.belecim.~tos cem linha de ) t ft - ~ c1 G. rl 
produç3.o de ba-lXo rendimento em O "quanttt.rt' fixado no art 2Q. do U,j : cllçao I çon::c, t!' v:.=ta. 2~:,- e.st~:::: a, ctn. 0. 
que elevado número de empregadOS referido Substitutívo isto é 'a, me~ A o~ ]::uh:ica do ES ta do do lll:e:-e.o:e s..:.~:r~e'-:O~COSlcD E5'P:~'-
produ;zem '.l1l'l valor bastante mOdes.. tade da 'indenização' a que 'teria d'i~ Rio G~nde do Norte nece.s.síta tmo.al" to Szn.:.c:.Q [.l:~e-~o e a ccnCl~c. 'J.~ 
to de: mercadorias são os que- mais reíto o' emprega.cto falecido se ínjl1s. canheclmento ãoJS verllas de:::tlnadas Impl3.nta.ç~.o da BP..-3~" .U:) t~;;cno 
1S000rem. _Esses vivem sufocados cem tamente di.spensa:do, ele co.uformida.de pelos d:ver~o" órgãos. federail'l; à,qu.e. ccmpreenoido. e:::ltre VltOIla.., cap .. '3.I 
t.'1.manhas €Dca.rgOS. da Gon~DlidJ.a,;ãD os art.<;.. 47"" e 4'l8 le &tado. Seu Govêrno não escla.. do mEu Es~a!jO e Realeza, no EstJ':o 

Palia as, outr~, emprêssa, ist.q é, ! da Coruolidls..ção, segue Uln critério. rece. como devia., o povo riogran~ de.. M!!las G~ra·.s; o ~eJundQ, é o ter .. 
aqu.e!a.s CUJa ativrdade permite s·lto bem mais justo do q.ue ') sugerido, no del:J.S"e, razão pela qual utilizando as m~ c~ p:1,v,men:açuo de Rs<uez.::. d 
indice de meca.n 2:açãD com limitado prújeto original, em que a indeniza. pn',7cJ:i1 s p.a.rlame:4ares., e n C à.- Belo fi,:>t'.zcnte 
emprego de mão de Obra, a situação çã-o deveria ser idêntiea. àquela que m.inlumos o presente req'!.lerimento de Fezta S.qUZ"IU im.p~~mtlilção e te3.!lza-
é sUtwrtâve1. é deviíla quando o contrato de tra'l LT1f~ma-;e~. <ia e..::.::a pav.mentcçio, Vltóna es.ta:'a. 

Deve!Ucs, pç.rem~ encarar a rea- ba,lho é rom~do pe-r culpa exclusivu Sala. das 9':>..ssóes, em.. 8 de junho. .a~.t~màricamen~e: ~arufO!mada ~ :-,,> 
lldacle bra.slleüa. Nã.o podem0;9 es- do empregadm'. I de 1964. _ Dinat'~e Mariz H...'I'(} de ~!'a::.i1Ul> porque mer~e na 
flUecej n.cs.sa condiçã.o de Pais sub- Por "eu turno- a dedução referld··· . _ ~ I BR-:n. o porto de Ine,r ma:s prOXilllrJ 
desenyolvído, onde, a raaíoria. das no art~ 3Q :i!~centivdrâ Os emp-regã.:t o SR. PRE~ffiE7 .. "E; I da .Capnal Federal será o de Vit'll':a. 
empte~ ê constituída de p'~que!:~1;) dores a, "'i5pcnte sua" providencia.. ~ (!Zogueira. c!c;. Gama ;_ O l-equerZ-' E J"J~to" seDho~ Pn'.~lden~e, ';lu:: ~e 
e~tabeleclment~, cOm instalações ru.. rem prestações de beneficiQS.. à.s fa.~ i mento que a.caba cte se!' lido, não àe~ e.te:l-aa a e~se ap.~Io, que U3.Q. e ap2-
dln1tntares e, ainda em estágio qua.. millas. dcs .:eus empregac08, o que só. p.ende de apor.a.men:-o, nem de deU .. nas as repe:i,:llssaO lOcal se:onal (lU 
ee artesanal. , I pede merCe.r nosso integral apoiO. I ~:""J d: .. ....2"~_€ Ser:i.. (.'0. "_,, f[p.cn31. E' uma qtle.stão do mg.h~r 

A· cont.nuarmcs C'Om essa po1itica.. Q'11nto ao di..:;p::sto .nú art. {I! dJ, de p:.tblicaco, de$p:c.hado pela Pre· inte:eso::e d-J. B=a~ll. atrúvés d_o c~-
estaremos- liquidad(}s com o pequen; Substitutivo ca.be notar que e:e teIl:t I SidJ.uciJ.. I mé.cl!) exportador, debruçado sobre o 
~odutor, o qu~ de certa forma, virá! o mérito de diritnu: qualquer P'JS5íve:j Há oT:1d!lre<: iü.sCl'i.too. come.CIO u1~2'rnac.onal. 
&F1djl.! a. formação de trustes e !nO- j duvida. de in~erpretação que viesse a. Tfl!1 a. pala.vra o no-')re Sen.1dor! Pràt'..("affi::me ao la,C:o de Vitórin o 
llOpolios. jleVar o aplicad.or da lei da. determi J):; .:.:.J. :-.:.a'.r.uc (Pausa). I GClê.nD Fe:~~:,al. po!.'" Ul.emlf:dlQ C'oJ<! 

Só + u;'.!· uma dupla indenização em Cas.J.1 N:_:') estâ p::esentE. Comp.:::nr...:a Vale tiO Rio Dcce. qtH: o 
• SUge~~da~€'~~e~;~~~:,() n:OOldas como I de morte decorrente de acidente d? Tem o ~1avra o nObre Sem·dor a. ún:ca sOCied'J.de de ec~no:n1O. m:~~:l 
fj~lb a~ trabalhad2r I, .fazem Bene- trabalho, : SaIv:::no Le te. (Pausa) de r:art~ci9ação federal que dá. luc;'o 

Feles mC>tivQ ex' .! Ao dr.sposto n2ste artigo jlligamos Também nta e.:;tá presente. neste :U.is, esta ,coD_Stl'\UUdO o c~ns 
s. posto.:;, :on.slde~a_ < a.per..as qne se !d;Z necessário acres- . da PO::l~a. do Tuoarao, que Sel'C, {) 

mte'1,,<"o Proje~-o I:J?convemen.e nos m~ I centar a hipó+esE: de IllOl'te nor do Tem a p::·l:::.v: a o 1.bbre ~enaQJ.. llK\.;çr embo.~('adauro de In. inério do 
r~es n9.-cIcnaLS e opinamo,s. pela ' ~ . . Eu""ic Re' ende d d .~~ .., <: ~ aua; reje: ão ença p:ofi,ssiona.l, a quaL como se . o Z • mun o, e.:> e nuneno, ",'2npor Pfft!: .... 

ç . s<:.be, é indemzada da mesma focrna O SR. Et"tl~rCO REZE~'DE~ dEnLe que, ~o Ja~o: do rofe •. vem co .. 
B {) nosso parecer. . que o acidente d:Q trabalho, IlOS têr- , _ mau dando auspJ.ClOsa. eflclente I?, 
Sala das COmis.ç-= . mos do Decreto-Lei nO 7036, de 10 dE (Soem Te2.'~.'laO do orai!or) - Se-nhor tambcm, ~'itõ;"iQ,Sam€nte~ a nOSED, poli. 

de 1964 V'· ldo~, ~ 3" de Junho novembro de 10.44 \Pre:::tdenre, Senhores senadores, n;!s~ tlca de prod""'ão de d'visas O <.:.até 
• - lVa o L2ma Pre<-i.-1 en '" '. a I ~ ela t- . "''I" '. te ANIL F t ' ""'%0; ~ ,s arue moma p na urf'za e que e o mlllel'lO Que se e~coam de moda 

Eftu~o sdTT~ on an~, Relator. - ~iante do expos~or e&ta C~:n~ãvjParece ser o prellúncjo de ta:.l!J:, l~J" C3t..;.'1.alCSO, peio pôrto~ de Vitória, <;a 
cido de acÕrdo~ ~;:;on!,? Carlo.9~ ven- opma pela ap~{)"V..açao di;) S~6 ... tUtlVC fortUlll"tlca e de tanta.s amarguras reve~.flm no regime do fluxo e reDu .. 
ra.do. _ walfre~ G~r'°;O em sepa- d.a douta C0z:;tJ.Ssao de JUStiça, acres· revOltadas:. npe,.sar de não haver e..m- Xo de interê.stes d,l. econoulia nac.w.. 

ge • cldo da seg'umte blente para os toques de estimulo e na.i... 
VOTO EM SEPARADO DO SR Subemenda nÇl 1 - CLS Ide m<:enmo nos ?ra<iores, ap .. esar da Amda há dois anos, qUando o se t.e ... 

ANTONIO CA.RLOS' . , . - smfonli!. de emoçoes qUe baIlam ou mia uma. Crise do nooso prlllcl}JaJ pro .. 
Ao .S~~Utut.iVO t.da. ComIssao d~ p..'1.reCem baIlar no ar.e ThJ,. mquieta- duto 00 lllêccado internacional cr1~e 

. ba C;om.issão de Legislaçiio So .. 
ela! sobre o Projeto. de Lei do 
Senado ~o 50, de 1963, qy,e dispõe 
que, pela morte do empregado 
seus benefzciários terão- direito de 
haver diretamente do empregado? 
u~a reparação paga na forma d':, 
d.1Spo~to no art. 478, da Canso. 
lidaçao das Leis do Trabalho (De_ 
creto_lei nG 5.452, de lo 5.43.) . 

Ccn.stltUlçao c Jus lÇ~. I, ção das hO,ms, ~eja·mt lícito. man~- detetmmada pelOS plantadores de ca .. 
AC.f€scente...se in ttnz. ao- art. {o: fesw.r a mInfia palavra de fe e de fé nc.s p(!l . .,es africanos e que iria. es ... 
11 •••• ou nudé..stia profissional". esperança. em dOIS ruSunt09 Que se tab~lecar uma faixa de concorrência 
sala das Comissões em 6 :ie maio constitUlrâ.<l. n.este lnSliant-e, em moti- na. Europa, o mmêrio de ferro atUou 

de 1964. - Antonio Carlos, Relator Ivo.s do meu pran!lllcjamento, e qUE: no Mercado Comum Europeu cotn,Q 
O SR. PRESIDENTE; J cuzem res-pel!.o de~ perto e intimamen. fa!'Ür de compensação e de eG:ui!íbno " I te, com DS mteresses ~ &stado que de nossas divü.:as e, à.epois disto, gta .. 
<Nogueira. da Ga.ma) - Está fln~ tenho a. hon .. :a .de rep.-esentar neStA ças ao traba1h .. o efI.cIente do n~o 

da a leltu~a dQ expediente. _ Casa. :, S~ ~. '\ NeL2"on Macul:lr. à, 
No Sessao de 4 da corrente mes, Logo em segtllda. ao episódio revo- frente do rn~tItut,o BNlslleiro do Ca .. 

Relator; S=. Antônio Carlos. fOi aproOvado o P~(]jNO de LeI da Câ.- 'luci.cnUJo de 31 de março, recebem0s fe, conCfuta não apenas eflciente TP:1l,S 
O rç 'eto ' .. mara n .... 1, de 1964, que d:= nova. re- em DO~O ~tado, uma. notícia cruel cara.cterizada pela probidade adrnnp.s .. 

llu.stfe keaa~I~ aDrc\.'O, de a~~orla duldação ao 81'!, 25 da Lei n Q
, 3.8~7, e decepcionante, qual seja 6 mudan- tratlVG e pela honestidade sem a,ta .. 

oh]·e',·v. es~~~ '.... Aarão St::elDbnlch., de 26 de agosto de 1960 (Lel orga- ça de comportamento gOi'ernamenta. VJCS nem artlficios o café voltou. a 
L """"UI. eomo precelt-o o.e- lei' J P "d" ." ~ . I) . • - d . !?l'evjd€nci:ilria {Jue, com a mortt; do me.a c a reVI encl ....... (){!la • para com a c .. ..n.str~.çao De. uma ro 0: rept'ereurar, para a ecoz:.om1a. bra~i ... 

empregado (nãü a deco~~ente de. a~i., Após a a.provnção, do proj~to, a [VIa federal ~da. mal.'; "alta rmportânCHl. ,tIra, nos merc~dos amerIcanos e eu .. 
qente de tlaoolho) fica asseo·ura~lo Presidência aDUT.Iciou que éle seria' e fator ~esmo mdI"pensável de. ~o- rt:peu aquela força propUlsora, a.q,ue ... 
aos seus beneeciã.!'lns c dir~tto de enc-amh:-hada à sançãoO. b:eV.l.ve.nCUl e~(InôlnlCa para o Espm:CJ ia fase de liderança que estava se.pào 
:haver do errn"\rep.:a'dor uma indeni2í3.- , . I Santo e pare. outros E'S.tac1os: era a sêrlamente ameaçada. 
ção ou repamção" que lhe é devida na Acontece, ~rem que .!lO texto noticia, allá.s cOnfinnada, de que o Ora. Senhor preSIdente, não se po ... 
forma do di.soos:o no art 47a.' da ex:stem defeItes ge redaçao" aJ?O?- ! Govêrno Federal, já agora Govêrna de falar' em o3.lé e nünério de fer!\') 
OOr.: .. J}idaçi o- das Leis do Tmb~lho. tac.OS pela Crm ·$3.0. de Constltu:.COl.O 1 revOlucibnárlQ., havia exc.~,ú~o, ao pt..-. :::~'11 "le f,..,l,~r ,0 . ô'" , () de Jitária e 

Funàrunentando esta micia~iva sen e ~l.lStJça e ~m.s~eti,:e13 de serem sa-
1no 

preferencial ele Rodovta.s, a .• ,. não se pode dar a nece~sária impor-
nobre autor pondera qut) esta. norro" nacos em redaça-o fmal. BR-31. tância ao F'ôrto de Vitória sem co .. 
jâ está c:Jnfagrada em algumas legis~ N~a.s cond~õi's, a Presidêneirt en· Tâo lego tom19.mo,,, conhecimento nectá-l'o com a conclusão das Obras, 
laçôes. e que o tempo de servfo;o preso ~,~,··,; ... \..trá. Q Projete, à Comi&áQ de [' dês~e impacto i1rocuIa~os, através de não zó da BR·31 como da BR-S. de 
tado por um empregado a uma em..lRednção. men::aóen.s angust~QS:as. formular apê- vez (iue amba,s convergem polra 'um 
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~i..m. de pouco adiantará. o Oovêroo Ique se mencione a seguinte circun.s.. Jrv 00 se? l'espon.,...Wio pelo rapari; nas bacia.s fluviais doa I 
Federal pretigiar ll- política do ESpirl .. tâncla: quem: sal de Bra.s11ta. de lIU .. êxito sóCio_econOmico do Qovêrno Itabapoana., Itapemb'lD1 ti" Rio ~~ 

'" Revolucionádo. e nas regiões litorâneo" entre os n ,' O to Santo sem prestigiar, Simultânea-I tomõv'flJ com destino a Vitória, 66 ..... .no 
mente, a política rodoviária, lntima- percorre entre vinUl e trinta q.ullô- São órgãos de grande porte, já. ta- Doce e São Mateus. I 
mente ligad·.l, através daquelas duas metros de estrada.-terra, isto é ainda ~111a.Tlzad'OS com a nossa. vivência. no Pertencendo hoje Sr P " t" 

d . .~ d V·t·· jnã Im tad ' mterior. -'i~-" .' . l-eSl'..l{'n. tO onas, ao Fo ... o e 1 .orno () pav ~n a., que ê ju.svamente ~ <Ui, pela pruneIra. v~z na minh: 
O Sr. NelsQn Maculan _ permite \ê~se trecho C&nlpoo-:clivlsa com Espi.. Náo existe um Município sequer vld.a, a uma Bancad.a governista -

'V E!l. ·te? Irlto Sant-o. dêste pais que não tenha. auferido pf!lo voto nunca PUde perl;encer 8J 
. x· um allar . Portanto, essa nesl:a, êsse detalhe, direta ou indiretamente, pouco 1m: Govêrn?, SÓ no milagre da Revo!uçãl 
O SR EURICO REZENDE _ CO aliáS,_ ríSivel, e.stá .estabelecendo uma porta, os benefícios dQ D.N.E.R. e é que lStO foi poosivel - quero trz. 

prazer. . m iSOluÇã.o ~e .contmUldade asfálwca nu ... do D.N.O.S. ~r através dês.sse discurso, ao conhe 

I n:a distâncu:I. de mU e duzentos qui... CImento do eminente Ministl;'o Junre 
O sr. Nelson Jlfaculan _ A BR-31 lometrQS que é a distã.D.cia aproxIma.. F,aço qu~tão, Sr. Pr('.sIdenf.e, corri Távora. o apêl0 que é o mfhimo re 

tem uma. posi~ão, singular, porque I da de Brasília. a,O Espirito &nto . .E3St! a. fraqueza qUe me é característic9. e c1amado 'pelQ E5pítitl) Sa.nto. 
. inle 'Iõ t 11._ qUe não me abandonará jamais, de exatamente na regIão abrangida pelo v _ qUl me rQS li""\,} um desafio à d I Na paisagem do qUe "", 'AAOr , 

d .Ao ec ara!' que, no campo do D,N.E.R. ~ IN'''-A 
traçado de'3'sa rodovia. onde estão as oo:paclda 'e. ao postura imacUlada, ao e do D.N .O.S., os Govemos dêstes Ceará -ao Ceará - a São Paulc 
melhores terras parA a. cafeicUltura bllCO do Marechal Jilll.1'eZ Távora últimos cinco anoo prestaram gr~ MinM Gerais, Paraíba que tem , 
capixaba, oonforme os estudas fe1tos SOlIcito também a. S. Ex\)' que de- des, imensos e incalr'jlãveis se:.iços SUI?~NE, que tem o senador Joã 
pelo OERClA, que cOnsidera aquela termme providências, que foram sus_ a éste Pais. AgriI)ll~o! isto que estou pedindo par 
t;Ol1a como o verdadeiro habitat e deI .. pen.sas nos primell'OO di~ da. Reyolu- () ESJ)lIlto Santo representa. mUitA 
ta. do café capixaba. Sempre nos ção, para pavimentação ronda do sLs- Calla ao atual Govérno J;:'osscguic pouco . .salientando, novamente a clr 
preocupamos com o problema do ca- teme da BR-5, no trecho VitórIa- na execução daqueles planos, na exe~ cunstâncía de a BR-31 interessár fun 
fé, não 56 no Esprito santo como em João .Neiva. no Espírito santo. cução da'Quelas obra.s, que interes- dament.almente também ao Estado d 
Mir,J,1S GeraiS, parana, São paulo e 'l'rata_se, nesse seto!', de um tre_ saro fundamentalmente à nossa Mato GroOSSo que, hoje, através d 
Estado do :aio de Janeiro, enfim onde eho da major importâncla~ porQue a emacipação econõmicH, ao nossr, nobre Senador Filinto Müner exer 
a. natureza, ensinou 4'Ue êle deva ser BR-5, pelo seu prolongamE-nto até bem-estar SOCial e, principalmente, às ce a lidera.nça do G()vêrno' nest 
eultt'.'-e-do. AJ'radeço as genel'O.Slls pa- Salvador, tranf.orms,. também o pOr~ tarefas fi aos .objetivos da inte1:>l'ação Casa. Assim, pediria aC' nO&So emi 
lavras df) V. Ex~, qlle nwn momento, t?_ de Vitória, no pôrto de vastas re~ naciq-,al que represents, a C--'pital da nente COlega de Mato Gro$si) qUI 
difi-cil p::\J:a nÓS, muito nos COnfortam'1 gI~es da ~a,hla, .l)lincJpalmente as l'ew República.. com as emoções terranteses e com 
nesta hora. gIOes mendIonaiS, e atende ao .escoa- sua. qualidade de Líder do GOllérn 

mento de café do maior nmniclpto O êxito sócio-econômico de Bl'asL me ajudasse - que, segundo e!'to 
) O SR. EURIOO REZENDE - AgT.a· cafeeiro do mundo que é COlatlna lia. repousa., por inteiro, na. ação de seguramente infol'mado, está send 
deço a coníribuição valiosa do apar- no meu Estado.' ~. Departamento Nacional de Estra.das elaborado os benefício..<; que meneie 
te do nobre ~enador Ne~Qtt Maculan Apelo Igualmente para S. Exa. a de Rodagem e do D(p~\rtamento Na. nel; :f;stes estão muito aquém. rele 
que, apesar de representante do Pe. .. fim de que se assegure a lmplanta- cional de Obras de saneamento. E tlvamente ao valor das divisas COI 
raná, ne.;ta Casa, é capixaba de nas- ção do trecho compreend!do entre no instante en\ que o a.tual Govêrno que concorre o Espírito Santo para 
cimento e de coração, e que sempre, João Neiva, no Esplrito Santo, como insistir em amputar, em erra.dicar S1S_. batalha da emancipação econômic 
quer no exer~ício do mandato de Se- dIsse, e Itfiobuna, na. Bahia, e para temas preferenciais pRtQ, ês.."es doi.s do Pals. 
Jlador, quer. até bâ pouco tempo, COnto. qU€; se complete a ligação eConômica órgãos, o País empreenderá não uma. 
Presidente do Instituto Brasileiro do I do Espü'ito Sant-O com o Estado da marcha avante, mas uma march3.~arr~ 
café, COm voto de confiança desta BulHa; que Ele pl'ol-ongue iI. im}313a _ Teremos um retrocesso da nossa. 
Casa. multo concorreu para o desen- tação _ de Itabuna até SalVaQor, onde econ(\mia, e o abandono muito maíor 
'Volvimento da ec~nomia capixaba. já eXIstem trechos efopa1'S-OS, un.s lnl_ dos nossos Mllnícipioo/ do nosso irr-

A outra rodovia que diz, também, cta.dos e auLT()s já. COl'lcl\lldos. terior. 
de pe!'to, ao interesse do Espírito Relatlvamente ao DeDal'tamento Na órbi~a do DNOS, tive vário!) 
Santo, de outros Estados e do Pais~ NaciOnal ~e Es:ra~as de ROtlagem, e cont.atos com o Govêrno anterior. 
de ffiQdo genérico, é fi BR-5. E, COmo no que dIZ re~pel~, maiS de perto, Foram êles ditAdos pelo espirito pú
dme, .Do instante em que O .Marechal ao E~lPJrjto Santo, Já qUf: a BR-S e a blico e pelo meu dever de represen. 
Juarez Ttvora procura rever a con- BR-31 int-eressam tambe!U a outl'OS tante do Espírito Santo. Obtivera. eu, 

,duta do Govérno Federal. frente ao 'Estados, deponho, no mterêsse, no então, o compromisso da realização 
~istema preferencial de rodovias, e pat~lIJtls~O ; no cump~nepto ds.s de várias obras no meu Estado. Al~ 
quando parece dl:.posto a incrementar ! nO:Pl.es tateia .... 2 que se plOpo,s o sr~ gumas foram postas em execu~ão 

,é. C011dusáo d obr.JlS dessa nature a MInistro da Vlação, êSte ac.elo e ~st", mas suspensas, posteriormente, em 
,~ e, ' _ z , rog1'ltwa. salientando que O E.5Pll'Ito 

Iem rrglOês Tír _ll~En~e ll~ce.sslt~.l1s e 1 Santo 11'1,menta.rà, sob ê~te ponto de virtude do nôvo estado de co!&~ vL 
q~e podtln conco.r~l pala; o fO~;a!e·1 vlsta, a revQ1Ução, porque tôdas essas gente no pais. Essa paraliznção, Se .. 
Cllt1ent~ d~ eCOn0n11a naCIOnal, ~;ia- 0\)::'3,..<;' estavam em andamento, mais nhor Presidente, é perfeit..a.w~nte jus~ 
,~e pelmlhdo e.pelar para S. E~" a, do (lJue estugante, I~alopante, e.stan. tUicada; ocorre uma revolução e a 
f:.m de que se assegurem, atraves dI)' do ate programada para fins dêste tendência natural é {l. slL';pensáo de 

,nôvo plano preferenC1al, que, tenho ~ ano a inauguração da. :aR_31 pelo ex_ medidas e df! providência.~ decretadas 
,certeza, se encontra em eláboração I Pre;idetlte João Goulart, Cltcunstâ-n- pela. situaçno gDvernamental ante_ 
nestes a:as, r€cUt'2OS para a c~nclu-, via a uspiciosa que aqUi nQS fol TeVe- rior. 
lliá{)~ n():sl~te!I'.a <la BR-5, d.'l., pavunen-Ilada. pelO. eminente .senador J05é Fe. Mas, já decorridos trê.s m~es de,. 
:taçao co tl'c.::ho Campoo-D1VlW. lIClarlO com a conftnna~ao de. l1ustr~ episódio revolucionârio. o Govêrntj 

Lem~l'Q-tt~~, €\ennor Presi~ente, de I: Senado!' Filinto Mullel', pOt coincl- Federal, pelos novos quadros ndmi ... 
tiue, ha mUltos anos, estava- mten'orn- déncia honrosa" Líder do Govérno nistl'ativos, pode restabelecer o orde .. 
pída a constl'u9ãQ da: ~R-5, na. parte I nesta Casa, e a. quem tambêm trans· namento dê.s.sses órgãos. 
ide Campos ate a. dnn.sa do Esp1rito I mito o apêlo que ora é enVIado. PDl' 
t3anto, num Q,uant1tattvo de quilôme .. meu intermédiO, ao Govérno Federal Tive também o ensejo de tOl-ocar, 
trQ,<; de, ap'wxmlU-d.o3.ment~, :.;etent.'a. o pelo pOVO e pelo Govêrno do meu E5_ na Lei de Meios atual, verbas con.. I 
çonwndo-se, até, histórias e$cabr~a:5 ~ tado. sideráveis, para a implantação de: 
a respeito dessa prolongada S\?1l1Ç§.Q j De mOdo que, Sem a reVOlução, te- serviço de abastecimento ae água, em I 
~e continuidade. I riamo& essa obra. Mas, c<":,mo fiZemos varios munJcípios capixabas. 
, 'l'ã,o logo assumi ,meu mandato ue a :reVOlução, nós contlhuamOS a Entre as reivindicações q'Je fiz. quer 
Senador procurei exercer os meus' amú.~la mas de&ejando que ela coITes_ da tribuna desta. casa, q.uer em au_ 
~ons ofícios junto ao Departamento i panda a êste amor, n~o nos ddtep· diênclas com l\l1nistros ~ Diretores 
»lacLODal de Estradas de Rodag~m, e 1 ciOl13';ndo, tstQ. ,é, nao nos ;etlrandO de ServiÇo ou de Departamentoo, po&~ 
exerceu 0.5 seus, também, o ilt\~tre I a.q~e.es b~net1clOS que o Gú'vê1'no an_ so razer para êste PlenjJ'Y\ e. rela~ 
Deputado Arg'lano Dario. me uC.om~ t-enor ma, certamente, ~[}S dar, ção de providências por mim ~ntão 
pa..ubeil'o de repl'~ent3ção c.ap:xaba, \ apre.senta.n.do-nos,.tantbem, novo alen .. solicitadas. e .agora reiteradas. ao Go 
do COllO'res3o Nacional' a fim de que to para a econontla braSll~;ra. vêrno Federal, quanto ao Departa.
, . -" ~ I d' '<> I Ollt,ro assunto que jUstll1CG. 8. mi. menta Nacional de Obras ~ Sanes.. 
d GO\ emQ GoU art etern;m .. ,Sse ore. nha imc.rlção diz respeito a,o Depar- mento: o sistema de abastecimento 
eJ.1cet:H~ent:? daquelas oo.as de pavt-

I 
tamen~o Nacional de Obras e 5a.nell- de âgua. de Vitória, Vila Velha" O •• 

~enroçao, Isto e. 110 trecho Cl.unpos.. • to' 
EstadQ de Elo com a di','i.se. do E'lpl- meu . rlacica, Castelo, Gllaçuf, Cachoeiro 
rlt.o SR-nto. t Podemos dize\' q,ue, muito mais,lllL do ltapemil'hn e Guarapa.rl; sistema 

O Govêrno pasr2cto, que, j1.Mtiça lhe ponanteb do que qUalSq~er mmlsté· de esgõtos de Cachoeiro do ltapemi 
s~ja fe;ta ampl'C dedicou atenção I nos ind.lvld.ua.J.me~te consideradOS, do rim; o saneamento geral e obra.',i 
pflOTltaria ao sistema rodoviário naw que todos 00 ministér10s nç seu eon- complementares. Abra-se um parên .. 
c~m\l, aCUdiu, de logo, ao nosso apê- 1 junto, . temoS dots õrgllOS gov~r~a_ tese: tra.ta_se de drenagens em ter .. 
1,), e há POUC(}3 d;as rcstool-vl1m menos menta!S - o :ctepartamento NaCIo- renos alagadiços. pa.ra. o. agrICUltura, 
l'~c.:', à itltsii.gência e ao espírito pu .. Ina'l de Estradas de Rodagem e o ne.- isto é, canalização e irrigação para. 
tU trinta. quilómetros para serem pa .. par\:o9.mento NacIonal de Obras de S • e. agricultura. e desvios de cursos. de 
\':m~ntados. Com a RevoluçãO. eSS:l1 neamento. rios predatória, pelas "nundações 

, frequentes. 
l>~ .... in~rntarão fi~'JU in:e:ram2nte sus" Se O Gcvêmo Fedenl, a.través da 
J>en<n, técnico. apure.da, não dei."uw de pro· Nesse setor, as necesHldades mai!; 

',Fa:'D ~e <.Lu un,-il iõc.a de quanto é porcloual' recursos lad'gos ao p.N.E.R. pl'ement'€s a.vultam em Vit(lria. VH!t. 
llj.:,.ign.I.L ..... .ate para o C( ,ê:no Federale ao D . .N,O.ij .• ~ ~s ór~aos ~ Velh~ Cacll0eiro doltapemtrlrn l Oua .. 

Com esta. rogz.tiva e rl'iterand· 
aqUi. a sinceridade na. minha cor 
fiança no 'QovêrnQ Federal
pa.rticularmente, na .ação patliótie 
do nosso colega. de CongreSSo Na 
cional, o nobre Deputado Juarez T~ 
vora. - espero, Sr. presidente.. deIl 
tro de poucos dias, ocupar novamet 
te esta tribuna, não para. critir 
omissão do G-Ovêl'no Federal - q~ 
não é o meu deseio - mas pal 
anunciar à Casa e ao Espírità sar 
to a acolhida. o atendlmento e a ri 
ceptivida.de dispensados fi êste apê 
que ~mana do Govêrno e do pàvo G 
meu :m:;tado. Olfuit() beml Muil 
bem) I 

O SR. PRESIDENTE: 
(Nogueira, da Gama.) _ Tem a pl 

lavra. O nobre Senador Jefferst)n c 
Aguiar. (Pausa),' 

S. Exa. não está presente. 

Nao há. outros oradores lmm~ 
No eXPediente lido figura. a Mel 

sagem n9 133 (n9 85 no Senado). ( 
IÇo do corrente, em que o sr. Pres 
dente da República dá COnhecÍInenl 
ao Congresso Nacional do veto ql 
após no Projeto de Lei n9 1. 915-B, c 
1960, na Câmara e n9 74, de 1008. l 
senado, que inclui no Plano Rodovil 
rio Nacional a ligação entre RIo Vf~ 
de, no ID:;tado de Gojas (BR-19). 
ca.mpo Grande. no Estado de Ma 
Grosso (BR-l't3). 

A fm de conhecerem dêsse 'Ve 
C'Sta, presidêncIa cOnVOM as duas CI 
MlS do congresso Nacional para 
sessão conjunta a realizar-se no d 
2 de ju1ho, às 21 horas e ao minutc 
no Plenário da Câmara dos DePl 
tadcs. 

Para a." Comissão Mist,a que o di 
verá relatar designa os Sr8. Sem 
do!'es. 

JOSé Fellclano. 
Argemiro de FigueIredO. 

EUrico Rezef.tle. 
A presidência deferIu o Requer 

ment() n9 144-64. apresentado na M, 
são de 4 do corrent.e, pela qual 
sr. Senador Dinal"te Mariz. 501101 
111forma-cõe~ a ;:erem prestadas pe 
Ministério da v{açâo e Obras Púb1 
c<I.,\. 
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,em conformid«de com o Art. .272~A, 
do Regimento Interno, 

Vasconcellos Tôrres 
Gilberto Marinho 

Relações Exteriores e - de EducaçdO 
e Cultura. ONDEl\1 DO DIJ\ 

I O projeto irá à Câmara dos Depu
·~tão presentes 26 5:'s. Senadores. ,tados: 
ão há número .vara votação. I E' o seguinte O pl'ojeto aprova-

Ó SR. PRESIDENTE 

(NogueIra da Gama) - Fatà esgo
tada ao matér~a da Ordem Cio Dia. 

DiscusSão, em primeiro turno, dG 
p.rojeto de Lei do Senado n9 145, de 
1963 tde autorla do Sr. sena:ior Va.s
concews Tôrres). que exclui, para a 
COllces.:-ão de aposel1tadema ao traba
llutoo~', os limites (l.e idl'\.de previstos 
na Lel Ol'gânica da preVidência So
cial, tendo 

. Vot~ãO. em turno único {apre- dI): 
r ciaçao prelirmnar da const.tucw- Não há outros oradores in.5<:ritos. 

Nade ma:s havendo que katar, VDU 
encerrar a sessão designando para ao 
próx..ma a. .seguinte: 

1Ullzdade, nos têrmos do artigo 
265 aq Regzmento Interno), do 
Projetp de Lei da Câmara n9 86, 
de 1963 n'" 3.832-C. de 1958, na 
Casa de origem) que dispõe só· 
ore a jiscalizaçáo das estruaQ.s 
de rodagem, - jederWs, estaduais 
e mumcipais - e dá outras pro~ 
viacncias, tendo Parecer sal] 111).-
1u(;ro 143, de 1964. da l:o:m.issdo 
de Coustitulçáo e JUstr!f(L, petO 
arquitamento por inconstitucw
natidaàe. 

A ma tél'ia fica ad' ada pa!'tl, a pró
lma se.s}âo, por falta de número 
aia votáção. 

Discus,s.ão, em segundo tur1lo 
do projeto de Le~ do SenaUo nu~ 
mero 18, de 19:61. de auf.ona do 
Sr. Senador Guido Montttn, que 
àlspõe sôbr€ a 1taCi01ltlltdad~ de 
1nenQr estrangeiro resldente no 
patS. filho de pais estrungelros 
naturalizados brasiletros e uqUt 
àlJmlciliados (projeto aprovaao 
em, primeiro turno na sessão de 
3.6) 64.\. tendo parecer javorâvel, 
ooà nÇl 146. de 1964. - da Comis
"30 de Constituição e JustIÇ't. 

Em di..Scnssâe>. (Pausa). 
Nenhum dos 8r5. Senadores pedill

o a paJay:-a. encerro a discussão. 
Não tiendo havida emenOas nem 

XIuerilllento no sent:do de qUe o 
rOj~to seja submetido a votos, será 
>nsldel'.ado o projeto como defuutl
amente aprovado, indcpenden~emen
~ de ,-otação, como ora, o de!;Jaro. 
os terln06 do art. 274-A do Regl
lento, 

A maU~ria vai à C()mi~ão de Re
ação. 

E' O seguinte o prOjeto aprov3do: 

ROJEITO DE LEI DA CA~!ARA N' 
1 DE 1961 

4ltera a rectaçâo do § 4~ ao art. 
41 do Decreto-lei n9 1. 344, de 13 
de junho àe 1939, que mOà1j1C0l1 
a legislação sôbrc Bôlsa de Va
lores. 

O Co~gresso Nacional decretJ.: 
AI't. H' O § 49 do art 41 do De_ 

'eto-le; n\' 1.344. de 13 de junho de 
l39 &assa a ter a seguinte reaução: 
"§ 4'. A Assemblbl Geral, medl«n. 

~ próposta da Câmara Sindic.al, [l
irá anualmente os valores que, nas 
ajx8S Comuns de Garantia e Pre
.dêndH\ das BôJs.as Oficiais de VEdo
:.5, constituem o pecúlio dos Çorre
Ires '(previdência) e o fundo He ga
lnti~, computando-se neste. obr!ga
!rJamente. tôdas as quanths acumu
idas atualmente à conta da.s Caíxas 
lb qualquer título". 
Art... 2\1 Esta lei entrará em Vlg')l' 

ao dl.lta de S.ua publicação, rCY03'adas 
d:pposiçées em contrário. 

Discussão, em segundo turno, 
do Projeto de Lei do Senaao lIÜ
mero 124, de 1963. de auto"z:t ao 
Sr. Senador Vasconcelos rórres, 
que modifica o artlgO 16 do De_ 
e,rela-lei n{J 5.452. de 19 ele maio 
I/.e 1943 (Consolid.ação das Lel3 
do Tra1Jaillo) (1]rojeto avr::n:o.r!,') 
Com emelld.a, em 'Pl'ímetl'l) tur
no) , tendo parecer nfl 221. de 
1964, da COl!tlssão tJ.e Rec!!!çfl'.)~ 
com a redação do '!:cncidl), 

fi.'1Íl discussão o projeto, em "MIll1._ 
1 turno. (Pausa), 

O SR. PRESIDE:\'TE: 

Não havendo quem peça a pala.
ra" encerro a discussão 
:Nlio tendo hav!do emenrl.as nem 
~ql)?rjmentos no senedo de qUê O I 
roJeto ~e.)a suhmf't:do a .otO'l, é I 
p c~~~idel"ldo defLl1itl\'ame::nte Bpro
~$. IndeDendentement~ &e vvj'~'1('ãO, 

Redação Final do Projeto de 
Lei ao senado nQ 124, ele 196'3. 

!R.elato:; Sr, Walíl·e·do Gurgel. 

A CGm:s-são apresenta a redação fi
nal ao Pl'ojeto Q.;l. Lei do Seu<:tQU nlí
mero 124, de 19G~, que lllodlfiCa. o 
artigo 16 da. Con.sollaação Qas LeLS 
dO Trabalho, a.provada pelO Decl'eto
lei U\! 5.452, de 19 de mala de 19643. 

Sala. das Sessões, em 20 de Uld.:O 
de 1964. - Alltó1Uo Canos, Pl'e~l
dente. Waijredo Gurgel. Rel-á.Wr. 
Josaphat ltlarmho. 

ANEXO AO PARECER NO 221·64 

o Congresso Naciona.l decreta.: 

Art, 19 O art. 16 da Con.sOl,ooção 
das Lel$ dO Tmbalho, ap:ovada pelú 
Decl'eto~lel n<'> 5.452, de 1<,> de maIO 
de 1943, passa.rá a ter a seg\Uute re
daçao: 

"Art. 16, A carteira prof:.:,z[or:al, 
além do numero, série e c1ac;l <ia 
emissão, CQllterá maIS: 

, 1 - A respeita do po.rtador da car
teil'a: 

aJ fotQg.:'afla com menção aa data 
em que .houver sido t1:.'ad(L; 

b) ca~'acterist!cos fLSICOS e Impres
sões d.gitais; 

C) nome, filiação, data e lug1l!' de 
nasc.mento, estado ClvH, profis<;ão 
res;dênCla, grau de instruçâo e !:toSSI
natul'a; 

d) nome, ativida.de e locaiizaçãc 
dos c.:>ta[)eH~Clmentos e empresas em 
que exerc(:l' a pl'Ofl.sSàO ou a função 
ou a houver suc.zssivamente cxcrc,· 
do, com ao mdicaçáo da Detunô'Z.l dos 
servIços, salários, datas da adm.ssào 
e da saída; 

e) à·ata da Chegada 
da t3. do decreto d.e 
para (),:> que por êste 
rem a cldadallla; 

ao B:iu,Il e 
natuml:znç&o 
modo ontlve-

j) nome, idade, e estado .:iVil do,: 
pessoas que dependem económlca
mente do porvaàor da cartel~'a; 

g) nome do 51nd-wato a que estej« 
aseociado; 

h) situação do portador da cal'tei· 
ra em face do serviço ffillitar; 

i) dIscr:mmação dos documentos 
Jl.procentados. 

2 - A respeito das questões de tra· 
bt11ho: 

UJ .nst.'uções elementares sôbl'e 
prevençã.o de e.c:denes dQ trabalh,; 
a flm de dlvulg'ar os pl.'lnClplO'S hási· 
CQS da segurança industrial. 

b) Instruções elementares sôbl'C hl· 
giene geral e (M' trabalho. 

Pa.rágrafo illlico. pura Ot;' estran
geiros, além das anotações aClll1a. lll
d!cadas, as carte:ras conterão; 

a) data da chegada ao B:-asU: 
b) número, série e local de emis

são da cartel1'a de 'estrangeiro; 

e) nome da espôsa e, sendo esta 
brasileira, data e lugar do nasci-
mento; 

d) nome, data e lugar do nasci
mento dos filhos. 

ORDEllI DO DIA 

Sessão de 9 de junl» 
(Terça-feira) 

de 1964 .Pareceres sob n9s 242 e 243, de 100"-
das Comissões: • 

1 

Votação, em turno únjcO \aprecla .. 
-ção preüminar da constitucionalidade, 
nos têrmos do O,.rt. 265 do Reglmenw 
Interno), -cio Projeto de Lei lb Câ ... 

- de Constituição e Justiça, fa.vo
rável. com a apresentação de uma 
emenda; e - de Lcgl.:uação social. 

,pelo al·quivamento. 

4 
mara n!:' 86, de 1003 (n9 3.832-0, de Di;;;cu.ssão, em primelol.Q LumO ~t:orn 
lQõ8 na. ~~sa, de .or:gem) que dispõe apl'Sc:'ação p:relL lllll.r da jUl'idicidade-, 
sobre a Íl~callzaçao das estradas de. de acôrdo com o artIgo 265~A do Re .. 
rcdagem - federais, e.s.taduais e mu- I gimellto Interno). do Projeto à.e Lei 
nicipals - e dá outras prOVIdencias, , do Senado UI? 7, de 1964, de autoria. 
tend.o I do Sr. SenadOr Aarão St-einbruch, 

Pa.recer sob nl? 143, de 1964, da Co- que e~ten~e os benefícios doo Deere
missão de Conslilu?ção e Justiça, pelo to~ n·s ~~.872" de? 29 ... ~e junho de 
tll'qu.vamento por il1const.itucionali- 193~, art.Igo 49,.n 4,000, de 30 de 
dade. malO de 1942, al'Ílgo 19 e n\' 1.1506, de 

2 

Dlscuss:,o, em turno único, do Pl'O
jeto de Decreto Legl,~lativo n9 13, de 
1964, originário (:1. Càma.ra. do.s Depu
tados mil 17{)~B, de 1963, na Casa. de 
origem), '\le aprova. o Oonvênio de 
Intercâmbio Cultural entre os Estados 
Unidos do Bra~il e o Japão, a.~sinad.o 
no Rio de Janeiro. aos 23 de janeiro 
de 1961, tendo 

12 de julho de 1950, aos servidores de 
emprt'sas de navegação, empregados 
em estalel~·1)5. escritório.'!, armazen.s. 
trapiches e tráfego do Pôr to, que 
prestaram serV1ços durante a II 
Guena Mundial, de 1935 a 1944. 
t·e;ndo 

!,arecer sob n\! 22tl, de 1964, da co
illlssão de Constitu:ção e Justiça pela. 
injuridicide..de. ' . , 

Pareceres Favoráveís sob n1s' 256, 
257 e 258, de 1964, das Comit.5óe.s:; 

- de Constltuicân e .1ustiça~ - de 

Está encel'l'J.da a se,s.sw. 
(Levanta-se a sessão lU> 

e 40 minutos) 
15 har/l.3 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 23, DE 1954 

(N° 4.295-B/62 na. Casa. de Origem) 
PROJETO DE LEc DA CAMAR.A N' 23. DE 1964. QUE SE PUBLICA 

POR TER SIDO OMITIDO NO D.e.N. DE 21H-1964 _ PAG. 923. 

o Conzresso NaCional ctec:ret(l: 

DISPÕE SÓBRE A ORtiANIZAÇÃO DO MtNIs .. 

TtRIO DAS I\·lINAs .li; ENERGlA1 ]; DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, 

TITULO I 

De J).!ZniSlrc de Estcao das Mina! e Energzn 

Al't. 1° O MiListro de E.~tado das Minas e En2l'~ia e o l'esponsa~'el pela 
!ormn~açã'1. Ol.,eçün l el.eCUçãL da politica nacional no,:,. setõres referen_ 
tes a múl.?"s e energia. 

T!'IULO TI 

Do lI'1infSlêric: elas Minas e Energiú 

Art, ~\I O Mimstéril da.i M!na ... e Energia (MME). Cl'!2tl(! Dela artIgO' 
5Q de Lei n9 3.782, de 22 dt" jLl.'bl. de 1960, terá a. seu c"~l'go D estudo e a 
execução da política econômic'l e administrativa õo rrl)'oIêrno l'elaclOna.o.a 
com a. produçãO minera! e a e~!tl'gia, competindo-lh.::, nc~aCiamente, for· 
muiar, no âmbito do PCde~ [;'l{ec,n.:,.,o a politica llMional jus minas e ener
gia, estabelecr.r os plano.$ gerajs qut: deverão o~ientar as ,,~iv:{~ades <ia '!di ... 
rusté!'io, mt.erprete.r a legi.~lnçõ,u especifica. e fiscalizar ~eu cmno:tmeoto. 
visando seUlple ao ruaio~' desenvolVimento da política social e econômiea. 
10 Pais. 

TITULO m 
CAPiTULO I 

Art. 2.;t E' facult.etivo aos trabalha- Da organização 
dores que já: estejam m~u:iàos da car- Art. 31) O 't·1:inlstél10 dM Mmas e Energ-ia con,:;tlhli-~p nn.."I 1I&01111'1t .• 
telra proflssione.1. sollcltarf'ID sua 'l'g' o'" 
atuaUznção nos tê:IDOS dCE'td leI.. ,(,. a ~. 

!.rt 3(J Esta lei entrará em vigor 1 - G.3bi~ete ~o Min~tto (G.M.> 
na dâta de sua publicação, l.'eVQgd- II - CQns~!l1ton3. JurídIca .C,J.) 
das as disposições em contrárl0. 111 - Seçao de ~el?urança N,H'lonal (S.S:N.) .. 

W _. (A)nse!ho 1\aclonal de Áf{:...as e Energia EletnC:l. (C.N .\ E.E." 
V _ Conselho N6ciona] de :\:inas (C.N.M.) José G uiomard 

OScar Passos 
Moura Palha. 
Sebastião Al'cher 
Joaquim Parente 
Dlx-lIuit Rosado 
Walfredo Gurgel 
Jot·aplw.t Marinho 
Jefff>r!,on de Agllj::tr 
Raul Giubertl 
Am:áO Steinbruch 

vr - Conselho Nacional do Petróleo (C.N.P.) 
VII _ Centro de Planeja:l\cllto <C.P,) 
VIll - Departamento de Ati.1li:listraçáo (D.A,) 
IX - Departamento Naciona: de produção Mineral (D N ? ~,~ ) 
X - DepartClmento N8ciona~ Cf Ag·l1as e Energ'ia 10 N A E ) 
XI - Delegacias Reglcnais de l\1inas e Energia (D.H..l'.1 E.) 

.Art. 4,9'. Fícarfl sol; IJ. jnri,<'{jic:J.o do ::\TME as 'Segu:ntf.~ entl'LcêS: 
r - Contissãe NaC10mü di' E:-,prgia Nucleqr (C N'. E N.) 
Ir - ComjE~ão uo Plano do C:>.rvâo Nac:onal (C,P.C,N,) 

• 

• 
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III - COlll.Panhia Vale rlo .alo Doce S. A. ~ subsidiárias. 
rv - Petróleo Bra.::-il€'lro S. A. - petrobrás e sUb;=:idiárlas. 
V - ElIlprêsa. Centra!.s EleLrica.s Brasileiras S. A. - Eletrobrás e SUD

aidiál'ias. 
VI - Tôdas as 5vr.ieÕaóes de economia mista da- Uolão .2 ent:'dades 

auttl:rquicas ,que l;€nham por oOjeti'vo:
a) prod~ç.ão e tOlllêrcio de e."1ergia: 
bJ proouç§.o e comm:c10 dI" l:li.uero.1s. 

Art. 59 As entidades refrridas no artigo anterior deverão, no exerciclo 
de suas atividades. -obecerer as normas administrativas aprowadas pelo 
:M3.IE, bem como P!'E'stc1,.t tôda Colaboração que lhes fõr solícitl3.da. forne'cer 
B.$ .nf:rrmaÇÕes julgada::. neceSsári:!13 e atender os planos e programas gel'o.ls 
c.stab.::!ecidos pelo MME. 

Art. 69 Os' órgãos de m:rtrcs lWinIstérlOS, ou subordilll\dos diretamente 
à Presidência CO, Republica, e a~ entidades autárquicas aos quais ~ leis 
<lrçamentárias ,da União atribuin·m dotações destinadas à execuçao de 
serviços que se :i.nciJlam na.,<; Pt1v:da-à.:!B do MME, de'Vi!rão entros!'I-f. 0,s res~ 
pectivos pll1nos de ,aplicação e nlB!Üer c-ODr~enação com .0 MinlSténo daa 
Minas e Energia, atrav(;s " Cf'-ntro de FlancJamento, refendo no art. 16. 

C!,P'Íl"OLO r,.' 

Do Gabinete ão Ministm 

Parágra;fo 1ÍllÍCO. -o Mwiftro das Minas e Energia pod~rá ,ocnVC:.;lT. 
I pura reunióes'Ado. CN,l;l, .sem d.ir~itc a voto, até duas pessoas de notável, 
J saber e e.xpe!'le.."'lCla~ 

I Art. 14. O Con;seiho Nariona~ de Minas elegerá anualmente c S;eU Pre~ <: 
sidente, esco.lhido 'entrP Os ;:nemoros natos. 

I 
C.1FtxULO VA 

Do Corlselho Nac;onal do Petróleo (C. N. P.) 

A~t. 15. 09· N. P., subo:rc!inado diretamente ao Wa.istro de Estado, J 
o órgao co.:'lSti1t,n:~, • orIentado! -e ?,,!ntrolador da pollti-ca !U!clonal, tio P13> 

I 
tróleo e set;.s deu\ados, e sera reg,ao -pela legjs1açao vigente a1l1icá.vtU. 

Ar;. 
o 6rgão 
tério. 

tAPÍTuLO vrn 

liO centre do Planejamento (c. P.) 

16 O C: P., di:retamp:r,te S!loorrtinado ao Ministro de Estsdo ~ 
de plan~Jamelltú globat e coordenação dtJ.s atividaa~ do Muiís-

Art. !"t. O C. p, (~ompreenae: 

Art. 79 O O.M. tem por fin:alldade prestar ao Ministro de Estnrlo 85- t 
e1-stêncil:1. téCnlca, po1?ti~ e de :replesentação social. 
" Art. B() ,o G ,JV!, ser:S. d!ngid por Um ehefe do Gabinete de livre esco .. 

lha- dQ Mmlslr--e d Estado. 

I - Di':'i~ão de Plallf'jamento.<! e F...studas EconOmu:'Us, 
II - Dl~~ de Es::alistl-ca, Ar.-á1:&e e AvaJiação. 
lU - Di:vUiao de Dor;umentaçãc. 
,IV - Biblioteca. 

i'JI-ÍtULQ a. 

clú'TI'tILO In 

[)-!l Oi::'nc:ultoria Jurídíca 

Art. :9 fl • A C,J .• ~iletama..'1~e subordinada ao M1nIStro de Estado, tem, 
par fi'nalidaãe; 

I _ t!!'nitír pareceres Eô-bTe t"uestôes lIurít1icas submetidas ao seu exame 
pelo Ministro de Estado; 

II - C'olaborar con. o Min;stro de E5ta-do. quand.o solic.itac'o, na e~e:bD 
ra.-cão de enteprojeto-: ,ele 18'5, decretos e regulD.mentos. 

:lU - A~S"'..ssora,r (l M~n.tstro de Estado em todos OS assuntos de natu
reza jurídica ligados P-'s a~rviàrd'bs ao MME. 

CA'PÍTULO 1V 

Da Secão !LI! ,j-9fJ~'Dnça .1facionaz ljS.,:, .. ".~ 

Art. 10. A 5_ S N crmpf'tP.' o desempenho das atividades previstas na 
~gislação em vigor, relaUvsment~ à s~gurilnça. nacional, no tocante aOO 
a.ssunt03 do MME, 

Do Consellw Nacional de Açuas e Energia. Elétrica (CNAEE) 

- A:rt. 11. O CNAFE, su!wrdin,'!dr diretamen-te ao '~!Iin~o d-e E~tado, ê 
o órgão eonS'ultrvo. arie::.L!'.:tiol" e controla~or da utI!~Zaç~Q dos tecurso~ 
hi~;ri!llioo3 e da. energ~a ,elttr~a <f serA regIdo pela leglslaçao vigente apli
cável. 

CAPITULO Çl 

Da con~elno l\:(;cwnal de Mmas H ......... , 

Do Depc!rtament< de Administração (D. A~) 

A;,-t. 18. O D. ~". diretamr'nte subordinado ,ao Ministro de Esta'do. O
[) ?rg .... o ee~tr~ de acuIllu.:st.rsçào gt:ral do .M. M. E., tendo por finallda.d1 
PrIentar, flscallza:r e exe?uta. as atividades relativas li. ,Pessoal material, 
ur~a:ment~, -obras, CQmulllcaçõas. -organizações e métodos t'rllJl.:,-pÓrte.s e ad. 
0l1111straçao de edifíClCs. • 

Art. 19. O D. A. comp:ee.nde: 

I - D~visão do Pess-:)a"! <D'P). 
11 - Divisão do Mal,erial (DA']) '. 
lU - Di:visão 00 'Ürçamen-:'Q \DO~. 
IV - Divisão de ApJicaçgo e PíscaTIzação de Investlmentoa (DAFO I 

V - Serviço de OOmnnic.ao:ôe.s (SO). 
VI - 'ServIço de Ad.nlin..;,st.!.açãc da Sede <5A:S), 

('Al'fTtiLQ x: 
I Do DepartamentD "'acional da P1'oduç(J.r; mmeral (DNPM) . 

Art. ,20. p p. N. P. M .. .d.l.1'e.tamente .subordinado ..' 
Estado, e o Ol'ga-o incumbil30 de promo-ver o tomento ao MmLS~ dQ 
ue!al e -te-m por fJn&Jida<!e bU()ellnte.nder as e uis ~ -da: ex;~~araçao mJ .. 
. nns e teC~JlógiCas, bem como fiscalizar a exec~ ~ dOas Z;~i{blCa.s, ;nine
~\'>J.S subseqtientes ç Cóctl,20 de .Mi.oa.s c 

.Art. 2-1. O D N, ~:P, M. cUlnpreende' 

ir - Dri~~ã5l ele GeNog-L e MlneraJogl~ (DGM) 
IU - _ Z;:~~ ~~ fesquiSa., ~ F!,oduÇão Mineral (DPPM) 

a or ... o da Produçav MIneral <LFMJ. • 

Art. 12. <? CN~, SUb,01'.diL.2 j(.. d::r:etamente 1!..0 Minisnro de Est.2.do, é o CAPÍTULO XI 
órgão COILSultlllO, oI1en~.ador e ~ontrolad.or da pol1tJ.ca mineral do pais, com- .Do D.e-;Xi-rtamento Nacional d 

petinC!.o-Ihe: A t - e Aguas e Energta (DNAE) 

~: r - propor as medida<; "nece.s.:ál'las à coord€nação da política. -econ~ica I &taã?· é2~ .. Ó~gã~' in~~m"'tid:'de<1iretamente sUb::.rdinado ao Mirustro d .. e 
: do país no tocante ~ ullna::; energltõ e~'etr!{'ã. bem """'mo f13cal'PI'Omover e desenvolver a produção de 
'_ n - examinar e. Ulantt'r aLua.lizados as 'Planos Diretores para a explo- leis W~oc.i:1J'l.h'nt;plS. ::zar a -execuÇãIo do Cód,lgo ele Aguaõ, C 
I l'{J-Ção, fo~ento da pro.:ll::ção e eliportaç.ão de minérios, pedras preCIosas e A , 2" 

senll-preclOsa,,:;; r oJ. O P N. 1}, E. compreende: 
de Agua.s {DA). \ m - exan.iuar as 'q;::.estõ::.r:; relattvas -à utilização racional dos recUr r - Divü'ãc 

$OS rnínerais dç: p..1iE ,e -:r;'1'01=>Or .,as retpectivs.s -so.luções; II _ Div.l&Í-ô( 
, .IV - -propor as nJodH;caçôes neoeSQárias nos tributos que :inejdam sôbr~ TIr - D!v",f:$.t> 
~ Os -Rcursos m:.nel'ais; ~ 

de Ene.r-i~ül- (DE). 
de Taritas € conces,sões (DTC). 

V - opinar sõi,)re CJ.l1a1que1 cvmprn-misso internacional a ser a1lSUn1i 
do ..pelO Goremo e que se :r:ê!aclone -com as -atividades mmell'as. 

I Vl - promover a att.taliZ'1l.~;â{'> ,e a consoliaação dos dispositivos legJ\b 
'Bôbre minas' 
, VTI - ~~gerlr 20 GovtlrnQ a3 medidas qUe julgar necessárias pal9. 
jmelhor soluçau d(ts problemas C: .. ,garJ.ro.pagem e mineração, bem como a 
distribuição. dos fundos e.specia's. . 

CAPÍTULO xn 
Das Delegacias R--egtona.ts de Minas e Energia (DRllfE) 

p,..Ji, 21. /...-.. D.R,M E são os ór"'ão,g d, - <l 
part:an.ent.c r-;fldonaJ da. 'P:'OduÇão Ãnnerale ~o esc:-n..ralizadas do De
Nacl')r .. .a.. de p.rl.<as e Ene:r2ia tDNAE) e DN}'M} e do Departamento 
ntst:-ação e fisca-lizaçã( nl{ á:rea,. .. -de' ex~~tara() tOdos os .atos ,de adtn]... 
na. forma preYlsta pelo Art. 43. jurlsdlçao llue lliC6 forem atrll1ufdaD ~ VIU - opinar em todos os casos tr-le lhe forem encaminhados pejo Mi. 

l'listl''l de Estê.do e nos assuntQS que d;.gam r.espeito à fixação. da polftica 
pIineral do Gnvêl·no; Art. 25. Ficam -C.l'1lld..1.:> • te 

IX - aCQmpanha~ c ohsEn'ar as trabalhos das entidaàes jurisdiciona tO:d? f, Te."l'H6IlV Nae:Cnal; tts S'E'gmn s DelegacIas Regionais abra.o.zendQ 
das no que con-cerne às suas ativ:dades de mineiros. propondo as medida..;, 
que forem julgadas necessária" e convenientes. 

': X - elabol'ar seu Reglmento, ti. ser a-provado pelo Ministro das Minas -e 
Snergia. 

, Art, 13. O C('\t'!sdho ~;;;>.r:.ioriil de Mlntts será composoo dos seguintes 
,tnembros: 
I a) memhro,,, natos (J(·n u~to" Jttr!d:CQ do IDiE. Diretor -Gara] do DNPli 
PresIdente da C-cmpanhia Vale do Rio Doce, Pre.sideIlte dJ. Com!'isão do 
mano do Carvão t-:adc.no.~ ;!Jr ... 1 :::ente d.l Comi.ssão NaciQlla.l -de Ener..,ia 
N'uclea.r, Preticente da Pebobr2.3 - Petróleo Brasileiro S_ A,: I:t 

J b) membro.:; dE' r.:'pre.c:entaç:f\C\ com mandato de dois anos, irulic:::,.dos p-elo-~ 
respectivos órgãos; 7i.'sh!d,J·l\!3. i oi" dSG Fô:'ç.a.s Armadas (1), Ministério da 
l.<jazenda {U I reprnentantes indh~?dos pelos órgãos sindicais mãx:mO!'~ res
pectivamente das Cl1õSe5 'O.1t.rcnal (1) e operária (1) OOIn ativ:làa-dês no 
campo de mineração. ' 

I , 

~-- Amaz{"'nia Oclàenta:, cum SEde -em M aus 
II - Am:nônia Or"ien:al, oom sede em Bel~' . 

n! - ~c.r.<ieSl,": Oc~denial, C-..Jru sede em São LU~; 
IV, - l\Olde.~ orIenta!. t:om s€-àe em &:::cife. 

V - Leste, com sede rm S.a1vador. • 
VI - SU<1e.%e, com sede no Rio de Janeiro' 

VII - Centrl1 Leste. cem €sde e:n Belo flt)l'izonte 
Vil! - C,€n~rc Oeste. cam ,s;>de em CUiabá' 1 

IX - Cer.t.ro Sul, cc;n sede em São Pa.ulo: 
X - Sul com sede Em Cur:tlba; , 

XI - EXLl'E'mO Sul, cem S~dê em pôrto Al~t, 

, Art 26., O _ ~in!etl'O de I!!Ekdo tls.s Mm::J.s e En~r~a 2stabeleeerá 
áH'.M de jUflsdlçao daD D=l:::::a~as Reclonai,s e det:nnma à as de cada uma. o • a<.: etnbUICô.es 
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'lT1'11LO IV 
Do PesSOal 

Art. 27, Ficam crladoa no Quadro do .pessoal do i,linlstÚlo d .. Mi""" 
• En~gla OS seguintes. earg03 em comissão: 

1 ~ - Di"to'l:-oerru do Departamento de. Admlnistr>çáo 2-C. . 
I - Ditctor-GeraJ do Departamento I<ac!ona.! de Aguas e Energlll 2-C. 
1 - Diretor-Geral do Centa"o de Planejamento 2-C. 
g, - Diretor de Dlvi"ão 4-C. 

m
il'etor dó Pessoal, Diretor do Mat~rlal. Diretor do orçam.ento, tiiretor 

de plicação e F.16caIJzaçâo de Inv~.stim.entos, DiretO! ele :r'e.rifas e Con
ce:ss es, Di:retOT dI) Energia, Diretol de Documentaçao, Dlreror de Esta
tístIca, AnáJíse e Ava.1iaçã~, Diletor de Planejamento e Estudos EconômIcos. 

I - Diretor do ServiÇQ 5-C - Diretor de Comunicações. 
11 -; Uelega,do Regional de Minas e Enel'gla 5-C. 
Al't. 28 F:.cam igualmente criar.tos nas séries de classes respe-etJvas e 

inc!úfdos no Quadro do Pessoal da Ministério das Minas e Energia, os 
Ci:lJ'g.Ps abaixo especificad~: 

~ - AÚlloxar!!e. 
~ _. Anna~enista. 
15 - ArquJvlsta. , 
la - Asse.~r parJamentar. 
:6 - AooensQrista.~ , 
's - As-sessor Técnico. 
4 - assislenbe Juxi<lico. 
.. - Atendente. . . ' 
a - AUXiliar de. B!,~llotecárlo. 
2 - Auxiliar de Desenhlsta. 
a - auxiU... de. portarIa. 
2 - Bibliotecário. 
1 - C.Ileie ,de partru'la. 
1 - COl>SuJl<>r Jurldlco. 
3 - contador. 

'15 - Datllógrafo. 
6 - De.sClÚÚ8ta. 
2 - DQ<:umentarlsta. 

20 - EngeJlllell'O. 
10 - Geólogo. 
25 - Esorevente-dMllógralO. 
·l6 - Escritw-á.rio. 

3 • - Estatí.st1<:o. 
6 - Mensageiro. 

10 - Motorista. 
16 - OUdaI de AdminJstração 
1 - ~orteíro. 
2 - Redator. 

10 _. Ser'en~.· 
~ - TécnicQ de ,Administração. 
" -- Técnico Auxiliar de Mecall1~'\çl\.O. 
3 - Técnico de Contabilidade. 

".0 a,pllcn<lDs d. a.clÍrdó tOm pl..nos alJI'QvMoo pelo Ti'lUJ;", da Pasta e soD 
a f1sefllizaçâo direta do órgão competente do M!.n.mGério. 

Art. 36. l"ic. crIado o Filildo pa,r" o deaei:)vó!v4tientQ das pesqUIs .. 
geQfógicas. miueral.s e de en.erglE\, eonstituitjo dos créditos orçamentlários 
e adicionais destinadOS aO MME, para. aquele-s fins. . 

I I' O Mini.tério d. Fazenda, meqJan~.o;~c!tação d9 Jilmistro das 
Minas e Énergia, dJepositará no Banco do Brasll S. A .• a crédito do Fundo; 
OS recursos p!ey).stos no Qrçamento para aquelas tinalida<les. dLStrllJ.uidos. 
etn .pt::celas. trímestrais, no início de cada tl'ime.:JtIe. 

§ 29 A aplicação dos ·recursos do FundO será tetta de .acOrdo cOm o 
programa eJaborado anualment·e pl'lOS I)epartam-entOs, da Produçã'O Mine .. 
ral e Aguas e Energia e pt'loc órgãos especializados, após aprovação pelo 
Min.U;tro de Estado das Minas e Energia. 

§ 39 Os saldos orça,Illent5.dos sl-l'ão transf-erLdos para o exercicio se .. 
guilrbe e mantid~s no d'CDó.:itO ce que trata. o § 19. 

§ 4Q OS \recurscs ,atribuido<; ao Fundo cOn.Sidernm-s~ automàticamente 
r~..;Strad~ e dtstribuido.s. 
. A~t. 31. O Mmistro. de Es·.ado apttsentar,á. a-a exa,rÍle. do Tr1bunal de 
contas, até o dia 30 (trinta) de abril subseqúe:Q,te-. as contas ,~o eXlerct.clo 
anterior, referentes a aplicação dos reCU'l'::06 de que tl"ata o artlgo antenor. 

TiTULO VI 

DislJôsir;ões Gerais 

. Art. 38. O MME. óerá.,.repl~:Scntante no COnselho da SllperintendêncLá. 
d,:l. Moeda e etc: Çl;~qit-Q, .rui Carteir:t de comérCio Exterior <lo B!\nco do 
BrMil 5 .. A., nq, C?~elho de p.olitica Aduaneira, no· Conselho Naciunal. de 
OeQgralla, nQ ·CO~~lliQ. ,NacjÇ)nal (ie Pesquisas, na Comissão de Enql1adra. 
menta SindIcal e no Conselho Nacional de Estatistica. 

Art. 39 .. i~ IViUii,stro.de ~ta<i(j da. Ülll<l.'l e En"gj.;. ca~r' inJr<>., o 
representantB do dovêrpQ às ,As.;;embléia.s, G:er~s das ElltJ.il.aaeS de Econo

! m.I2. MIsta sob a Jur~dição do MME e das suas subsid\ârias. 

Art. 40. Câbe ao ~\iE, por lnoicação .do ~1:trilS:WO de Estade> 1\' re~ 
prege.ptação qu.e Q~ <re1?,arttções. incorporada;:; ,.ou incIuida.s na jUl';Ls(h~ao do 
MME man.Wm Juntq ,a~ ,órgãos del1bera·C1vOS, consultivos ou hscalS das 
entldades /!Ob a junsdição &0 MME. 

Art. 41. à MME poderá tal'efar ou empr.e1ta,r Os serviços e.sp~clãJ.izacios 
uec~io.s. ao ~e.yempenho, ~'e nt.1v1dad~-.s tec-nicas e cientiflcas ba.ro.. cujá 
e~ecuqao D:ao d:stJul?lel'. ~c sel'~jdor~s. habIlitados 0.1-1 sempre que veritlcar ser' 
êlse sistema de. ex~cuCa.Q ma.zs ,efICiente e econômico para o goVêrno, cal. 
culanào o.s. vaJores pdo mercadO de trabalho. 

.:, Ar:, 42. ,~$. cnÚqa.des so~ jurlsct:ÇãO. do,. ~ LÁ~tigo 49 da presente 
lel . Só pÇld~l:ao. nàmltIr funcwDár1os, em cargos de carrelra, cu c!-e oron': 
mento i.sO:ado, median:e concurso públJeo de tit·u..\.OO e prova,;. 

2 - Ta.quigrato~ I 
3; - T-ele!onista.. r 

TITULO vn 
6 - Tlabl\.lhador. t Dt·SpOSIÇÕe.s TransUórias 
:2 - Z~lador. ". 1 Ar~. 43, A organização, com~OSição e f'<lrU}.a~ão do 6'" ~ - ,. ; 
Art. 29, Serão apro1J1eitados, no Quadro do Mintstério <ias MIna.! : no artIgO 3° desta Lei serão deflllidas noa 1teglmento~ ~:r~~.')ad~"Cpolonad~ 

lf!nergia.. re.speita.d-o.o direito de opção, os functollárlos e os servIdores u...s do poder Executivo. r e. 
6ut.;rqLtias e sOciedades d~ econ-Qmi~ mista req:wsitados para o Ml:lllSténo I Art 4{ Até l.lbU fi d . 
em Brasília, até a publicação da. presente lei. , ' nl1arão' cOm suas aafuais ~t~'igUlÇ~s~eg!menbcS, os órgãos extstentes contl!._ 

Art 30 O preen~Qjmento dos cargos crlados pela presente !ei será Art 45 'fi It . ti j . _ . 
feito cóm r) aproveitamento preferencial dos fun.cionáno.; e ç1o:s serv1dor.'Vj gíd. Nu~leal: e ~ ~~ . :U-isd1çao cta Md· ME a pornilssão NaclO'l1:l1 de En'fT .. 
das autarquias.e EPcLedad~s de economia mist~ que exerçam ou tenham mIBSaQ do PIano o Carv8.o N8P,lOnaJ. ' 
f'xercid> função nq Mjnistério das Millt\lS"e Energia. observandO-se, para Art. 46, Ficam extintos o Ocnselho Nacional de Mmas e Meta!ur i' 
f':'Se fh.u .. o temp? ,~e serviço, mlnimo de um (1) anos prestado em BrasIHa,_ e a. Com:~sno de. E:s::t>Ottação de MaterIais Estratégicos. incor.porl\dQS ga~ 
HO referIdo Mluw.el'iO. ~lr..lStério das Mmas e EnergIa pelO artigo 79, itens UI e V da Lei nú .. 

parágrafO único. O preench1mento dos cargos ~e carrel\'a ou trolados I z:: -en 3.782, de 22-7-196Q. 
'do Ministério das Minas e Energia,. s.erá. felto mediante conclU'SO publ.1co Art. 47. FIca ~egurada ~ COntag-enl, para fins do dit}JO.Sto n.J arti .. 
lle títulos e provas. g.o I8() e seus .paJ'agra.fos, da Lei nO 1. 711, de 28 de outubl'O ~àe 1952 d-() 

TITULO V t tempo de $n.vlç~ pl'I;s.tado. ao l\1inistérto das Mlp'as e Ener'!'(I E'm f'ln'çõ~ 
de Che.fia. QU D1l'f!caO, no per10d,o de vlgêncip. do Decreto n" 50.390, d~ 

Do Regtme Financeiro 129 de, março de 1961 • .as quais, para tais efeitos, se equiparam ao flIJl-;Õ'~ 
Art. 31, Fica criada, junoo ao Mlt1E, uma con!.aCorla Seccional dê!' gra.:iflcad~ c cargos em comissão. 

contadoria. Gexal da Rep~úblioOO, sujeH-a ~() regime previ.sto ha Lei n9 1.520 Art. 48, As atribuIções da Seçao de Ir!'l,ga(lã--o da Dlv1.'$50 dt> Ag-uas C:O 
cie 21 <1e dezembro de 19~1. e nos dema,lS atos complementares. Departamento Naclon~ rla Produção Mineral pa.'3sarãQ a s~r eXl~rcldas 

Art, 32. Os créditos ()rç:;unentã,rios e ad!cionsJs de,stUlados ao MMT pe.o Ministério da Agncultura. 
Eer11Ú depositados no B·anca· d9 Brasil S, A" â dLsp';Slção do referido 10.1 \ 'parágrafO úni<:o. O MME. de comum acôrdo com o Mln'Etério da 
nÜ:lério. de Bcôrdo com o critério que tôr estabelec!do anualmente pZ~' ,AgnculhU'Et e de modo a não p.l!ejudicar os serviços, prom'Jyerá (l trs,m_ 
Minil:tr de Estado das Minas e Energ1a. ferência dOs cargos com os respectivos ocupantes, a.<;s:m como I) acêrn,to 

§ 19 A co.."l1provação dêstes créditos serã feita, peranbe o Tribunal d, da. S::~,ã.o de Irrigação. ... , 
Contas da. União, até o dia 31 de março, na forma da leg~lação em V18'or i Art. 49. A estatística da produção nttneral, executada pelo 6r"'âo. ~e 
oU71üo prê\J"iamente o DeDartamentQ de Admínls:traçào. Estatística do Ministério da A'3flcU tura w-ssarã a ser reallzadn )):";ry <>Cen~"o 

§ ~9 Os créditos atribuídos ao MME consideram-se automâtlcamentf de Plane-j:uncnto, após a instalaçãO d~~ serviços na fln-fE e <tê a.cô!'dI ') 
regist.rado.s e di$tribuidos. com o Ministério da. Agricultura para qU/e não se Vel'1f'que ~o! '~a:> de 

Art. 33. As entidades, jncluJda.s na lurisdi<;ão do M.l.V1E que estive!lem ~~~~~~~r~I nas apurações e publ1caç.ôzs este.ttsttc-a,s "g,O setor da p~.o~ 
sujeitas ao contrôle dO l'I'lbunal de C-ontas da UniãO, d~verâ.o apresentar. ç . . 
anua!mente, as respect!vas prestações de contas, Q Um dê que, depoIs de 1 Art, 50. Fica o poder Executivo autoTizaO:'-'1 a a.brIr ftO JI{ln'"tp.r:o d,a~ 
~xam!n2das pelOS Ó!'gã"Os cC}mpetentes do MME, seJam en~amrnhadas àque1f I M'nas e Energia, o crédito e~,.?ectal d-e cr$ 20!l.ooo.oaorCo. (duzentos mllh1::rs 
Tr.ibuna.~. . de Cl'UZI,:lras) p2;fa coorrer àc:; des~~as '<ie qJ1{llquer na ureza dccorren,Es 

Art, 34. Os auxílios e .&l.lbvenções conSignados nO orçamento do Mims~ desta, r ... ~~. incl~1s-1ve cOm o _p9'!;'l~en,~o d&s funções gratlflcadas n~c:;.ssárlr.s 
térfo das Minas e EnergiQ, q.ue se deS,tlna.l'em a atiVidades rela-ciona.ctas ao fUnCh namrnto elos 6rgaOS cr.a·dus. 
com o citado Mlni.stér:o, te~ão, também, o mesmo reglme an:eriOr, Art, 51. Esta Lei entra,rá f'm vigor na data de sua publicação, r-evo .. 

gadas as di>p'w:ições em contrário. Art. ~5, Os IeCursos consignadOs ao MmlBtêrlo das Mmas e Energia 
O dc~ti.nad<>e ao obras e $erviçO$ dOS Estados, Terrltórics e Municlpl.OS, te- , As Oom1..<;,Sôes de Se1'viço Pilb1ico e de Fina.nças. 

o 
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DISCURSO PIlONUNClAno l.'ELO vo, o.. motivos que me p:ivnvam de 
S~:JlwC& DlNARTE l\_.n.:CZ Eàl tomar tal in-iclRl,.;.va, LoJo cru segui~ 
hESSAO D~ 29 DE MAIU DZ 19\)4 da tinha conhecilllUlto Q.ue, po~' ln
NO SEN.llã:JO FE:JERL!.., Q'JE SE termédJo dos Srs. JC.5ê Ap.l~C":(Oo e 
n::;:,pffi3,L1:CA POR 'I'Im. SAíD2 Geraldo Carneiro, esLava ele ."e tlpro .. 
cor\! iNCC ... 1R·':;;ÇóES r,o DCN Dl!. ximanti.o do preslt:.:nte JIl~cet1nc. 
Si) !}E: M:I.o.IO DE 1964. ~ Kubitschek. de ilúcio lV\o".1na.o hi.sto-

rinhas dO' partido que sel!,,"cc:l,.nava.. 
Sr. PreSidente, Sm. Sena.dores - a. UDN, pa..ra. chegar a fmalld'J.ôe que 

P'enmta o :;:,enado (ta lte-puu1Jt,;J. que não em outro senão to:nar-6e candi
petcona. Uln pouco a, hlSt.ürü\ pO.lL,.- dato '"'O PSD e do PTB por interfe
()J. nu.' mmna. pro .... íncia• doa _ )1.<...1.:0 üe rência direta do então president!;! e 
19S? ao esta <klta. Era. o então l ... VO· dO Viee .. Presidente da. República. 
iUC10I'..ário. jovem pertencent.e a ym.a Não foi difícil essa· prime.ra etapa. 
da.s Hl..rrlllJa5 ti·a.d;c~onaunente p~11tl~ Registrodo candidato pelo P'SD. PTB 
cus e aOIIl~nante.s. naqueLa epo;;:a, no e as fôrças comuniz.ante.s do Estado, 
R~o o:ande eto l\Ol'te~ o COUó:lo ... ltuClO- lançou-se na campanha mais ousaw 

na1i.svJ. ae i9::S~, que teve, como con- d:\. e mais g,gresslva jamais vlSta em 
scqu - ac'a da sua solld.lflertaae ao::. nrum província. Os gastos com 11 
paUl.':~a~, o pnVlWglO de ho.:.pe..!ar-sC,; sua campanha foram os lThlis .abu
no,) l"JHQ.::ia. Si:Ua da. capela; I.J ccn~ra~ losos. Ele, que ainda l1ão tinha res
revo.uCLQLlar10 de 1935, ~,;uvez o u,ru- gata do algWlS títulos com meu.:; <l.vá~s 
co civll 11.2"3te Pau. Que por bua CO~lta em div{;rsos bancas. COrw:,1i.t'a e.:n 

. propr .. <.l, cumpr.Jluo o .seu aerer de St-3u1da. como p~to de apoio po_ra a 
pal,.!lota cOUlal1uando wna. CO~l.J.llJl. de sua. campanha a nOIl1e~ção ao Ge~ 
bl'a.vos st"!r~anejos, co;nbateu e ae...r()~ ne.·al NOl'on1Ía. p':lfa C~m,Jn<.l.ar o 
tou cs comulllSloaS que hayw .. ul :,t' Exército sediado em No.lal, iJfl;-:la~ 
apodtl'ado do govêrno do i!o~:"-.l.tlv; .. ,1 que tQgo ao primeiro contato t,21l1l a 
conspl.rc.d'i); durante o 1011:20 pe\l~ .. ~ ",ua' pl".ncipaJ. ml..ssão no m .... u EstJ.~ 
da. a.tadur-a até a. su.a q~eua e.L1 - -.r .. ;J, do. qual fôsse a de propiclST, por to-

defensor das iuStltulçoes à~lllOl.n~~ d!)s cs m~s, a. vitória. ó,J c,m:nente 
~ cas em 19j4 qúando a:i:astarôl.;n Q\) M.J.rechal Teixeira,. Lott â Pr~';ldcn
Fo«.cr aqu0u:;$' que consttLuc.O:}.1.illl":'~l" cia da República. Para cc...'n'à~1dt!r o 
te r~9r,J..3cnLavam as nQ&.o"s i!l?t t~;- 169 RJ. era destacJ.do () Coronbl 
ç6:.s., liO 11 de N?vembro, ? hOJe ~,,:," Ulisses Cavalcanti (seu atual S"e1e~ 
)lsdt>r d,l. RC1Júbl1ca que vO", tal'.l n",ó:lo~ táril> de Segurança Pública), me'.l 
ta nOt"fl depo.s de p~rco."ter tãO lon.. .1dversá-:io polítiCO e illim!:;o ve~b-\)a1. 
ga cantinb.ada, p~·e.sente mais 4ffiQ. De como se desenrolaram as el~I~'ó-es 
vez ao chamnmento à" _ Pátru p"ll..l ::~pzra ainda poder dei»lr peran,e a 
in ..... 8:upse na Revoluçao saj\·.:"J~',"" h;,~~õ .. ."ia melhor- depoimento. Com o. 
à qu~l .se v;nculou cieEae os S~J.:i J.>~~ Iz~ultad{) das urnas, julgan,~o-~e 

I lliJ ... CJ..QS e cOm a qilal e.:.pera t.J~Ll.. ele to, continuou o Sr. AIU1Zio A!ve[ 
nu:tl" ldentlLcado na dClt'.:-t.l d-'3 s .... lL:) a. sue azressiva CamP3nhl, co::n 8. 
!ideais que siio os de varrel· do no~"o p;:ntIcipação d.reta- de todos os co~ 

I f\D'.O a anleC.;;a ccmurti.\>ta e afast.u·' m'.,mlstas do Estado, anuncíanJo que 
do Pcder Os que mRCularaltl .:JS s .. ~ 'só parr.ria.. Com a ~mlnha dep.."nçã~. 
\m..nà'3t~5 OU ê~ valero..'11 da co, ... a: pu" Provc:::OU desordem na .A&>ern1Jlé"a, 
Ib::.)'3, alimmtados :,ela C!.H'!'v:Jcao e ameaçando o seu ech,)mcnto: T~· 

\ ~" ~ Emanuel Ribas, tão Ccmant13.nte 
:pcla d&Qnestidr.de, tenho melho:, pod~'á. dar o u·ner<l.l 

I Pensava qu~ nao mau f~e nec~.. di) lV Exército que não só pôs Ct mi .. 
\SádO, depo..s (ie t<tntas .exp.:r,enc!a:; a e nh::l... dL<:>p:O.sicão 'um Cicial do E:--..ército 
ltalitiJ.- luta, recor:ler. n:U1S wna Ve,'Z riO UMa ser nômead0:-f.ecretãr:o d~ Se .. 
p:ccc:so l"evo:uclcna.r~O para cump r .:rul"anôa. pública, co o mandou o Che .. 
~ m~u dever C.1V.CO. Como tatius OS fe do seu Est9.do Malor. General 
(}u~rOJ; hr~.lell'?S, v~a . .., aeo;np'J...- Guimarz:.cs, para oÍlbrvar "h1 ~OCQ" 
tlhando 05 mC;U1ej,an~",s d1:.s v.vldos a situação criada. as jornais da. épo .. 
$\ti! 31 tl~ ~março. Hav.a, pare:e. uma ca.. not1chram, mlhuciosameme. l) 

vr~OCU'P\lÇ3.0 de df.-Srnon~ar,. p .... ça ?~r aconte:::inlento. r 
pe,,:l. o. mf.quina dCmCCI!ltlca qu~ ~eI" LoJO n:;os pr:meirc\" dias cO GD{êr~ 
tIl de ~as~ às no:::sa: mst~t.\uçoe~. no JQ,n'o Qundros (ofhcmem qUe tew 
];i..;.') hesiteI, com outros companhel .. o priviléqio de enga~ar e treir a Na~ 
Jlos d3.'>l.a Cas.a. e~ to;naT COflt~to çãG illtein'!.), )'J-ara- c·~ja. ele!ç.1o hav~a 
dc..m d~t.lC:Hi::-s fc.;m·as das ncs.: ~s dado m~u inbJrra} .a:,)o;O, conseguiu o 
glor;c:c,,:; fôrças ru.madas - K"ércl" Sr AIu 1.!.c- Al;es infí.' tfilr~~e no Cllbf .. 
t~, ~'ia:'i.tlha e AC:onâUt:~ - e c~~ net-e pr.sid::..adal ·1'0 inte.,:rnéd:o do 
ffí'.s CJrr.:rmo.s to.ct9s O;S tl~cos~na ~ u Sr Jc~é Aparecido. om a sua m('n~ 
vp_~uard3 da C.i'111zaçao criSta, q e tallchde do faroonte p!'OCUl'O.va, fazer 
e~p.~:o pC?'i!rm~ tran~feri~la às f~~: crer ao n6vo gOVê-rm> que.a m'nh::i 
r~ÇJas mau mQ~as, rccupeladoa e adlllirus.· tração tinha.. (rido des1:mesta e 
qlec1da. ~CnsC6U1U qUe fôsse l>ôsto à sua d'S" 

·Sr. Pre.;;jdente, SrS, Sen5.üo."e-s - posição o coronel E3teves Caldas .pa .. 
!:leito trJs vêzes cOnsect\tlVlls _ pela ra proceder Q uma dAva!:sa .nos c nco 
g4n-:rc.;.dade do..s meus conterra1U.O:', anos do meu gove:rnr -dos qun.:s em 
t'~ el~lções majorltâri~s - Sena.do!', mais .de quatro estiv am, êle e seus 
~tvernudor. novamente Scnaao! - fami1!/lres integrados Tive que :r à 
"'J::rceLldo D<J, minha tJrovinc!à. uma. Imprensa 'Vár:as vêzes refutar acusa
}) ~rrnça allm<..ntada pela cont,ança ções e injúrias Dep~ de cor-.stltuit 
o.aI mailJria de Sl.Ul gente, não po;so o Professor Mário p~, e o Dr Jo.
ü'rir tO ~eyer doe compa:~cer 'p~ran: sé cortez Pereira com meus advcga .. 
te I a Naçao p"a~a fl .. .lr os eB • ..lareCl (lOs para processá-lo p' 10 crime de ln .. 
m~nlR.S n~essanos tôda vez que ten- júr"a o que não pôdE:-T Fer conse .... uido 
t"~wme alCant;il.r cem calú:n:a.s e jn.. pel~ 'rato de centar ê~C()m ma~Qr~Q 
jL. f· ... s,. E' o que faço nesta hora, pe- na A<sembléla ~tadu 1 enderecei a. 
d.\ do aos nobres colegas um pO:.lCO ... < 0'1 " ~ i t 't, 
0." I p"c'ência para OUVlr uma hj~tO .. " O obo a ... e~u n e r Rei 
r.~~ I t,;nt~s vêzes repetida, até mesmo br~R~~ ~9St.aneJ.r<i, 24 IJ novem~ 
d,~jt:l trIbuna. , 

l!l~ito GOvernador do EStado, o en~ Uustre amigo . Roberto Ma~ 
t-:' 0i D~putatlo pela legenda do .meu rinllo, 
pdt do \UDN) , S: .. AlulZ;lO ~Ives ~ 
p-:-, \)3\1 ao apel.ar a mmha ad:fUl~s# No di'a 27 de .Q tubro último, 
t~,l4i:o. tendo um dos seus lrmaOS o seu jonlal "O :o'bo" publicou 
cC'.:t .. ) meu aÚxJ~r. até o último ano nBl página dois, telegrlilmado 
C;.1 meu mandato, quando se c,:;boçfJoU Governador do Ri Grande do 
" p~vblema da minha sucessão Norte refutando ~qt[cia.s publica-

P~'cc:lrado por m>3.is de uma vez das no mesmo s~re a situação 
M a.lh# pinto nt-o Pre POlítICO"adminh~'VJ. do meu }K '] Sr.. ag fies . e "a di- Estado. vm' do _ êncl'o. tele-.sü:....:-)Jte Nacional da un:::-:l, que pe a .1:'".... """ 

m ~~a intervenção para fazer o Sr. gráficas e oonf" 9.S, em par-
Al1117"O Alves candIdato à minh·j}. SUA te, por mim. Re rmo que o 
Ces"Í'o, dei. pessoalmente e pm' car~ Tribunal de Justiç do Estado. 
ta, cuja cópia ainda em meu e.rqul-- por maiorIa absol ta de seus 

\ 

memb:os. admitiu encaminha!' :) 
Supremo pedido ê.e Intervenção 
Federal, com a finalid.3.de de 'Ver 
cumpridos Os Reus arest-os, siste· 

màticamente derespeita.dos pelo 
Governador, Na. lJubl:caçúo alu
dida, o seu autor conv~dada"Va 
um rep:esentante de "O Glooo" 
para testemunho'lr crimes que te
riam ocorrido no meu Govêrno. 
fI.-o mesmo t.:'mpo re~sD.ltando ti 
lhura de sua adm,nis.tr3ção. 

Venho faze!" tur .. C9.10J'80 apelo 
ao seu patriotlsmQ p-ara aceitar 
o convite, Será nwls um grande 
sen·Jf:o que "O Globo" terá cpor .. 
tunjd~ode de prestar ao pais e 
pnticulB.! mente ao meu Estado, 
hJje d?~:::''Jvernado por uma a{}
mini""I!'t"!"ão fnep~l, dcsol1e!-ta, 
crlminJ"-J. e d.:'m),1é~'.ca. 

Ac,<!~. Dr. Ro'nrt , o comdE'1 
mande um reprC's.·nt.:-nte clt. "O 
Glebo" p!l:a vC';illt~; o que Te
prf''ienta o trr.balho de LL'U ho
mem durante- cirw anos j::,~'1 
8':.'rvir à SU<l, terra e :' o se:J po-VO 
d:-senv<llvendo a e-ducaçi">o, !l 

a~ .. ic1J1tu.a e ~U.Ó1:r.(!J da fll~ i" 
pJblics', cOl).':tn\:I'd.:l, C'qUip30':" 
e fazendo funcion"'..·; do:~ mo~1f" 
l~rrs cnHrQ";. cd'~~n-on)i'l, r. ~,~ 

duas princ:pa:"" n· iÚ:'.5 rio F,eta.. 
do. além d:; d€~ena .. d~ po"tC'o;; de 
sPúde no jnte.·io~· -- (l"s~.:;;t':1ê(). 
eficien"cm::nt.c, 1"'12:S de um ter
co da ):c;>ultll":'o tnter:l"\rana 
D[,5p.proP!'i~d.o V1.::-..... ú,,}doS 
colonj7ando-c~, crj~ndo a F\tnu!1-
çlo Pio XII, p:ra C.Jntin\l3"flO 
do tral1~t1ho inic!o! énLl"f:6Ue à 

""-cr:mpet?>ncfa e fio pal:;')~I.!<.mo dQ 
-' 13\~;:J Aux!1ia-r DOJll I~ugênto ~a

le!>. 

I 

510 mJ.r.~..o<: QlIe o t~mpo não 
dê!tr:.ürá, tl'do no t.:abalho ~i': 
lr·nclO!'o, I'~m pD;l:l,'\and1. dctrla

gÓJica, como convám as adml .. 
nhtraç6e.s h'mest3s e cou-cien .. 
te'. 
P['~arei fedas 3$ <ie·l*s9.$ com 

a V~J ~tm do Feu !e?~C~eTltfmtl", 
qUi" deverá. examinar o quI"- .!'e 
('s/á praticando à mnn"í-.'In da lel 
no meu infê'l!c1tJdO F~tsdo em 
aoenas cez m~$;:Os de Cc!'·~-o .. 'êrno 
e de cr;mr.s". 

AutQr:?o-o .. d~d~ Já, a convi~ 
dar utr .. jurista rua ac~mp:!.nhar 
o fe'l rcp Cfer.tante r.o exr:~Tl? C:a 
minha adminl:.tn,Qr.o, p;1rDlc~:::
mente ao'lo. dez mêst'8 d'l atual 
admjnistmeão. t.sse patriótico 

sorv;ço poderá ser a....."OUlpanh::!d{) 
peles líderes da oposiç5Q e do Go~ 
vêrno. na A-~~embléia Estudurd. 

Comprometo-me pe. ante a 
NaCão encerrar minil.a. vida p.ú
blica rJ rôr compro-vada, qUlJ.lquer 
desonc"Udade durante minha 2d .. 
ministração; renunciare! da mes~ 
ma ma!Ileira à vida pública se, 
uma vez abertas os pertas das 
repartições e"'tadunis pn,.:."a. o de
vido ex:ur..e dcs AtO~ da aLual ad~ 
mln1stra-:;-ão, nÍ-o se PD"i q ~'11 
o nbuso- de auto.:·idade, o tU'O in~ 

devido doo dinhe:ros públ'cos, o 
desretpeito nagranta e C.:lntinJa .. 
do à, con!l.WtUição :0 E,.<:tado e à 
Rcpüblica .. Por tais -ê~ f' Os o 
atua.l Oov~rn_ tem p~ ~'C: à f1s~ 
calizaç"''1. Ao a::sUJ'l'1':' () poder 
anulou a crir'~ão do TribL10al de 
Contas" o q~ já. f-oi co:-riglão pe
lo S.T.:?, e. apesar do «\oercdic .. 
tum", seu f'lncionamento contl
nua obstaculado. E;;üngüiu o 
Conselho Rodoviário, órgão cn· 
carre-'Jado de planejar, fazer o-r~ 
çamento para con ... truç-ão de 
ob:as no seu ~etor (rodov..ário\ e 
arprOVAr as coneorrências púbU. 
caso Transferiu a sede do servi
ço Est.adual de E~tradas {te Ro
d3.f!€'m para uma cic1ade do in· 
tel'ior, limitrofe oom o Cea.rlí., 
sem qualquer con~içâ.() pera po,~ 

srbilitar o ftincicnamento' de iar:: 
imp-ortMlte órgão, com G p!c;6-
sito criminoso de provOCar ~ ru
.sência de enJenheiros. qua,E~ ~a.... 
dos profeSEõres da Escola de En-) 
genharia, da univer~idade do s~ .. 
tado, e, sob ê~se pretext-q." d:mi-

. tí-lo.s. Com lsso. abre-se o C:ltn
po para. a efetivação de emp:'d
tadas sem contrôle e· fj15:-3.11, ",
ção. como já está ocorl'eur:o, Cu" 
treganc10w se a firma<:. improvj.-',...!~ 
das e algumas ainda em f.:u:e (ia 
orgo.nl2..J-ção. com elemenf:cs de 
SUa grei. Assim irá cons;;mir. 
crimino.,amente. dinheiro p;l
blico. Dai o :povo do me~t E,IJ· 
do, inicia.lrr..ente lesado na "';)'30 
boa~fé, já o defille eomo o m~1.1 

nocivo de que d~o nO~lQi;J3 o ... 
anais de nO~i'a hist.ória ad,l1:o' ,
t; aU\"J .. 

DemHiu todos ().$ coletore· f.~~ 
t~6uais, pondo 2.. ul'recudaç,f..o l:n 
mão;:, de funr,i,una.-io!) o:.llr~ . p. v
p:c.ando quti o ti nhel:O ::!,J,:."C~
da-=!0 ..... eja ent:e3ue a elt :r.UI
tcs destacados qae lhe a,' {,1'3~ 
rJ.m n~ campanha, mn,.·r Q 

che'lu.e.s que ni:.o .epr ~p~, L 11 
mal ... do Que V.:l1lS, ccmforn)c cie
nuncia compro ... .l.da, feita n,..,' .. A"'" 
sembléta Estadual. Como t::llnL· 
ça..::=:em a. ser d('nunc~ados !;l' a 
da maior gra"Vidade, elL GO
cumentos de pa-J{l.m~nto, surr:·n~ 
pendeu o Te"oure~fo~Chefej."~',.n 
um motivo a alega.r a não ,ser <J 

de que SÓ êle poderia estar 10r ... 
l1i'cendo taL<; dados; como f e I.'. 

cciSa pública pudel>~ ser a:::mi .. 
ni~tr;lda em con~elho de f:m,
lia. N&o satisfeito, pr-orrog'C, 1 ~ 
insó!Ha punição por outro prh ... 
do p~ra conservar afastad'1- QM 
funções o probo funcioná~'iQ f: ts 
ca~o_', para só falar nêles, ÇtE'ft
nem Inapelàvelmente a farM. ad
ministratIva que B.'~'Sola o nJu 
Orandr do Norte. E mais: por 
um decreto anulou o o!"çamf:J:n 
em vigêncla no Estado, sob a 
alC,3aç-ão de não representar 1. 
real1da,dt>. porqua.nto a prev'<;") 
da B'l'recs'daç? o estaria m~li!..J 
acima das po<:s!bi1ldades de .1.;
t·ec'1da~&o. Em 10 m€hes de ro~ 
vêrno., entretanto, já arrecado:J 
,soma superior àQu~1a previsão. dJ. 
Lei ânua. Cem isto cometia 4o~ 
crime-s contra Rs Com:titu!o:,f.''' 
E..-.tadual e· Federal. Nem a p;ó ... 
pria Assembléia pC'd'?ria rnod.l!l~ 
car Q lei já em viS'or. por te tp
tur de LeI ânua. O seu objetl t'O 
foi, !lJ1 ulsndo o orç-Jmento \'1-
gente e revigorundo {} do ano r.n
terior, alegar falta de \o'erba· !'la.. 
ra pazar o a.umrllto dado IrO 
runcionaIi~mo no fim do meu 
Oovêrno, e 9proveita,· ltm" ve:ha 
de cem mnhõ~, comtante ~o 
mesmo, para suplementao:;!\o 1~ .... 
dependentemente da aprova('~() 
da ASSembléia e Rut-oriy.a('1!io -pà
ra. f~er f'mpréstimo. A A~.<;.erQ.-, 
bléia ren:e~entou EtO Procul".9:d(tr 
da R~públ1~a sóbre o aEsunto. _ 
Con<;eP.;ulr3J que a Mesa da A..<t .. 
sembléia, ad referendvrr do plfI~ 
nário, Cas!{LS~E' O Mandat:l ô''l 
q',ultro Deputado~. convoca.!'!':!' 1')9 

suplentes, entre êstes um seu ir
mão e un\ pl"Un<l, para em <:e-;uf,.. 
da confirmar o ato lle~31 da 
Me!'::!. O Tribunal de Ju~ti('2. .. €,-Q 
sentença. conced"u Mandado rl~ 
Seguranç03. lm'P~trado peJos int('
res~adcm. corrhindo. de,,!,q fcrmR, 
tão monstr\lC'~a l1eQ:alid!1df'. Mf's .. 
mo assim, em OOU('Os di1S. en .. 
quanto o Tribunal iulQR'Va o 
zr..andado. abtevf> t'!a Assemblélfl 
constitllfda ile("<'lm€ute, Que vo~ 
tas~e tArIa"! lE'k erro ntle pre
tendia governar. inclusive revo
gand-o a que tinha dado antnpnto 
ao runcion8.,li~m<l. A ASfremb1êta 
tambPM rE'prf\Spntou '\O prOCt\1"9,
dor· da Ri"públl('a no tnt.\l!to 6'8 
ser C11.;.aD1!nha-do ao Suprema. o 
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l'ecurso indicado para corriglr a 
1nconstituciOUlHda4e flagrante. 

No inicio dos trabarlhos da As· 
Ielllb!€ia, otra\'és de um seu lr
mão, Diretor do Banco do No!-

o deste, num processo de corrup
ção. tentou subornar deputados 
para assegurar maioria e eleger 

; a Mes.a. f:sse fat" 11 denuncia
do da tribunar da. Assembléia pe
lo liàer da. (Ipo<4çãO, cor ..... O teste
munho de deputados da. própria. 
bancada go-verniBta.. /' 

Demitiu g:'ande número de fun 
cionários, IrJas,' não têz uma só 
denússáo que ni: J fósse. em. te_ 
gut'dü. nomeado outro para r:.s 
me.sma~ funções; &'Crescendo. ho
je, -o quadro do funcionalismo 
por milhares de contratado:- > ~2:rr. 
pllblicaç~o dos respec~:i'OS con
trat.os no drgp.) oficial nu ' ~s
l'e.speit.o aos e'ltatutos uo funcio. 
nalirslll'o. Multos dê~E2~ contrQ.~ 
tados percebem vencimento.s su~ 
pertores aos; dJ'l; próprios chefes 
de serviç'o a qeu estão subordina
elos. O func;on3.1~smo estâ. .nor~ 
nndo de femz. Além de te.
ile~~n}ente. anulado o aumentó 
dado pel') me't Govêrno. p:-àtica~ 
mente t.ó vem pngando aas co-;)
tratado... e r '. a a.1~ X poucos .... 
O Tr!bunal de Just:ç."l, tem man
d,adc> ~ :inte~ra~ numerO:;;:cs demi
tidos, arguIlS cum M"i'l de ~D 
anos de 5[':1'iro público, ma~, 
.ape~a.:::' de o Diário OneiaI publi
Clr a !;U3 rcint:gração. f'·:...·' '"}. 
nário C'ontinm'. ~ .... ~l.,do das 
fUll('ÕP<: sem receber venchlleh

tas. A pe.r,::.nuj~.fio fi qna5? to
ta,lidade do funcionalLno é . e
voltante. Aquêles que não foi 
po:::s.iY:'l - litir. fcarr. t:-an~~~
rídos, r",:tos (ê'-~ ji per d!ye:
sas vêzes. 

O Ditrio Oficial não publica 
as; d(''''Oesas com J. c.oi<:a públ1cJ. 

rteferlndo-::>e apenas. a pr.(}~2S'S(}S. 
TodJS os cb"~~ ... clo~ Gove:;nc<, 

1)(1<>.<;a-::l('· ViV'C"fl!n às surto:: e7'pen-
1Sas. O atuDI criou por um D"'

ereto (como se esHvé.<lSemos nú
ma djL~duru \. ') ;::1'1',,:"') d "mor
domia", ~nt:-"!'r''''l ~ r"'''''~ r ... 
·de:1pe,o.~ do f'Jlêcio. e 56 no mê3 
de r:",:~tt mr-'ct1tl pa"'~:r. 1'- d::os
PP"It<: c1("n"" ' ... .,0::. m');~ dI' sete

.:'''nto" m;1 C'ruzeiros. Doi.::; crim<>c; 
- c"'ia,l' <"~r"l"o com· de,::'Pe"as â 
reve1is. da. A,"'<:"mblé~1'l e P'" ~:lr 
sem verba próurl:l. Pediu à A~
~e.nb)";!:'t cr-édito }'I'·m Jnoutantp 
dt~ cê-;-ca de '5 mnhõe~ de cru~ 
7~~ffi<;. n"rn {'::\·,t~ll'~~ f>~,~(\1nre'3 

Ngo t ... nd,~ COll'5fnlfdo n"nhurl"M: 
g~cola. con:::-n rios surgem for;... 
bre a tran<"2!'ã" ... 

Está. comprando. segundo an1!n
c!ou. dez mil má1uinr.l; de coslu· 
ra. Deixou de compr1.-1-:\s por 
seis mil eruze':ros a menos do que 
e'3tâ s~ndo p2 ~o. ' 

Em despaCho pubUoodo no 
Diárlc Ofi,.!al putorlzou à sec-e· 
tario. da F:1.7:mda a contrair em
pré':timo. S~m que . "l"- h~o tl
ves"'C' a dp,.id:,~ auOOri7C.r'so (1.., n~

fembl,éb. Fnla---se que um dês~es 
('!'!1'Pt'rstü!!'1 "et'i~ fritn a um 
R(l1~('0 n"r~-~"e:nt". no ('!ovP~~"" 

de Mim',s Gerais. Não quero acre 
dita:-. no;<; tenho lidO R<S grande", 
dif!culdadt'~ qUe êsse Est.ad<l 
atravf"~t;a. inclusive apelando 'Pa~ 
ra I\. Unfi'o no ~entldo de con<>e
guJr recur .... os para paaamento 
nté no seu funcionalis~o. Re
gL~tro o !'ato pa7a conheclmen. 
to do h:mrndó GQvel'nador' 'do 
tE~tJl.(10 de Minas Ora'raês. Co
tlenb:l-se no rr...eu E<.tado que 
essas tmn~cões podl\rão vir a 
ser utilizad~ rom oütl'O~ com
promL<:sos t6mad{'<;. em Banc<o<: 
pg,rtfeuIal'es, Sabe-se que Pleitein 
(J me.t;mo em S!ío Paulo. Conh!"co 
o lnterês~ que D eminente .00-
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vernador Canalha Pinto tem 
pelo Nordeste. No n·.c. F.sta-d-o 
€xiste a. Agência do Banco do 
Es:a,cto de São PaUlo, por inter
medio do qual poder-á o GoYêrno 
daquêle rico E"-tado estabelecer 
um 'plano para servir ao desen. 
V?IVlmenlo da, economia norte. 
rIOgrandense, direta. e eficiente. 
mente, o qUe não acontecerá se 
admitir corno intermediário o 
atual Govêrno. que s6 tem uma. 
preocupação: bt>neficlar grupos 
e familiares. 

Para se ter uma idéia. como 
e~tá funcionando a coisa pública 
em meu Estado. clto aqui um 
dos ~escânda1o!; mais recentes. O 
Governo re~OlVe\l patrocinar uma 
feira de gado. O seu irmão José 
Gobat Alves. Diretor do Banco 
do Nordeste, o mesmo que ten
tou Q cDrrup~ão na Assembléia., 
co!lSêguiu por interm(>dio daquê
le estabeletimento de crédito um 
financiamento de 30 milhões 
para Os criadores que qt'ises.sem 
adquirk reprO:iutores para. os 
6l'llS rebanhos. O seu secretário 
de Agricultura veio várias vêzes 
ao Sul tratar de compra de gado 
c\n nome da. Secreta.ria do Esta· 

do, recebendo e desp.achando. em 
nome daQuela Secretaria. Che
gando o gado ao Estado. foi para 
um estábulo do Govêrno, onde 
tódas as despesa,> correram por 
con~n do erério. De~ccberta a ne~ 
gociatil. D Stcretál' o da Agr:cul
tura aprc.''>ou-se a pub!icnt uma 
nota. escl~l'ecendo que o gado oer. 
tencal. a tU'l'ha "Azl'o·Pastorll 
Triângulo Y!ineiro Ltda." 

Como as COL"flS em meio pe
queno sáo veiculnd:-..s Cvnl celeri
d'l-de. o assunto pa~mu a domi
nar tôdas as rcd'l.s. inclusive com 
discursos na Assemblé;a pedindo 
explicações, e em segUida verW
co~~;;,e que, ao contn'l.rlo do que 
qUL<:.eram fazçr crêr fi. firma não 

era minE'fra e sim do nos;;o Es.
tado. Ent~'e se\lS compollentes. 
um pr:mo do Governaóor. A 
Junta Cc;nerC'03.l do F :.~'J.do fo':'~ 
necia uma certidão p c.'r~:endo 
qUJ. ~lpe~,ar do pedido de re-gis
U'o e.'lSe ainda n20 tir..ha sido 
rea~l7.edO ,pur falta d(> pa'!amen- , 
to de sê1cs e emoJUnlrn'o::;. A 
firma portanto n':o existi0. te ... 
galmente. Em janeiro havia 
contra o diretor dC"!sa firma.. 
pruno do Governador. na Jus· 
tlça. um pedido de falt'o.l1cia. Tu
do 1,,1.0 fOi denunciado da Ae.sE'm· 
btéia e exibidos t~dos os do
cumentos - d~pacho do gado 
etn nome da Secretaria, certidão 

da. Junta Compreis!. etc .. etc. 
Debalde o Poder LeJlslativo so· 
licitou informaÇÕes no Executi
vo. pois jamais são prestadas. 

Encaminhou, recentemente. o 
Govêrno. a sua propos ta orca~ 
m~ntária. representada pela maIs 
a.3rcs3iva. tonalidade totalitária. 
Uma previsão de receita de um 
bilhão e meio, apresentava um 
udeIic:t" da. ordem de S1l0 mí~ 
lhõrs sem dizer a sua. destina ... 
ção. Dotava 000 milhões para 
inn~stmentos sem um plano ou 

uma palavra sequer sõ'ol'e tais 
inve.sthn~ntos E~m '1m plano ou 

autorização para extornaI' ver .. 
bas o que significaria dizer re~ 
formul-sr tOda a estrutura orça .. 
melt.âria. 

Quando esurt'a sendo votado O 
orçamento, convocou uma reu~ 
nião dos sindicatos e apelou pa .. 
ra que êsses pressionassem o Le
gislO-tivo no sentido de nãD ser 
mOdificada a f'rovo~ta do Govêt~ 
no. Frust.rado o moyiment.o, t)oi.~ 
os lidel'es sindiCals em reuni§./) 
com OS Deputados da:. Oposi;:&.ei 

_ ti 

certo que ainda desta vez con ts. 
l'ei ooro o a.poio do eminent" 
amigo pAra publicação dcsta$. 
aguardando, pOr outra lado, seu: 
pronunc1amento Sôbre o apê!tO 
que en\'Olve o seu conteúdo. 

Com os protestos da mais altll. 
estima. e especial conSideração. 
subscrevowme, atencipsaulente. _ 
Dinante .Dlariz. ,I 

verificarem a jUsteza. da idéia 
por êles defeno.id;i, agora, lHUOO-
ça. vetar a lei de meiQ:;' dada pela 
Assembléia, Os "taques mais 
inomináveis têm sido prOferidos 
pelo próprio C; Jverna.dor ao Le
giSlativo e ao Jlld'ciário~ inclu 
.5i.ve com diSfarçadM amea~as 
AlUda recentemente, c Tri1Junal 
de Justiça oficlava ao Executi'/C 
pedindo para.- mandar consertaI 
o prédio que lhe serve de sede. 
atingido por 11m CDll'inháo QUe SR. PRES.IDENTE, SRS. SEN.A:. ... 
lhe derrubara pane do mu~. ~ORES - Tlve que l'ecorrer à lel da 
Merecia do Governador o ~~guln- .... .1.~prensa.. para me defender das injú._j 
te despacho; ·'Autoriz,.) fazer o na.,s contmuadas qUe me tjnham PÓ:: 
cons,el'to 1>.01' ton, já que não é alvo, at:avés da imprensa. nacional .. ' 
posslvel llmpar a 5ujeira por desde sao Paulo, pas.sando pela Gua_ I 
dentro". Em discursos :'ons~antes n.abara, Re'(üfe, até a. minha proviu_ I 

não só tem a.tacado o Trjb..mal ,ela., Aprcximavam~se a.s eleições pa-; 
com.o pronuncIado ameaças. ra o Senado e para a Câmara Fe-

Vlve, assim. o Rto Grande do deral e os m:Us amigos me CODVOCa... 1 

Norte, um períOdo anormal na vem para ocupar o meu lugar que; 
.sue: vida demoprátic.a. credor de_ não era outro senão a. Uderan~ con- I 

verla me COru;Jd~rar eu~ do Esta... tra, o estado de coisas que em hotQ,' 
do que governel durante t.odo o tão amarga. se instalam na minha ter .. 
~rl0d:<> do m3U tllJandato, vlvendo ra.. Foi o sufiCIente para. que se ~1nUJl_ ,: 

mmhas Cu.'Las, mantendo a ciasse ma~s uma vez a publicação (La. 
~rocuraàoria aqUi no Rio, nesses tal slndicâ-ncio, que a OPinião pú"'Uc:\' 
CInCo' anos, em três salas da mi~ já h i J " ~ , ' 

nha propried'lde pOr mim b· O-va batizado pelO conto do In_ 
liada, Sem On'!; para OS :~r~ qué;:ito" '. Achei por bem escrever I1Q, 
pÚblicos entao M'nistro da Guerra, Oenet2.1 

. Amaury Kruel, uma carta que fOI pu .. 
Durante o me-L~ mandc,~o go~ blicada no "Correio do povo", cUjo 

vernamental, dun.nuf o meu pa- teor é o ::legu~nte: 
trJmônio em atJt.IU- milhões de 
cruzeiros (único pt>r~'odo que isto 
acontece em t.ôda m:nha v~da dos 
22 an'os a esta d~taJ: 

Em d,:>z mees de martdato o 
ocupante do 'itual Gov~:,no do 
meu Estado. que até a. sua posse 
p:l.3"ava títulos em cart.ório apon
tad9S" pare. protesto.s, quar..d.o não 
eram pagos pelos avalistas comO 
ocorreu comigo, já adqu:rlu 'lma 
e<;tação de rádio por mais de se~ 
te milhões de cruzeirOs, sem fa
Jar em m.§.quinas para seu jornal 
e material que custará o duplo 
para. reforma. <la rádio. Para íSto 
4f!?Conmu t1Q Banco Nacional de 
Mmas GeralS, só com sua aS'3i
natura. três mUhões e meio de 
e~'uzeiros. Claro está que o -Jré· 
dito aí n~ã-O foi ao individuo, que 
nunca fez pata. merecê-lo mas 
ao Dc-up:mte do car!Jo d~ Gover-
nadar. . 

Merg-ulliou o Estado numa or
g~a. de gastos. que, para exemp:1-
fIcar aludlrel apenoJ.s a pvl1~a.s 
parce;as: reforma do prédio do 
Pa~clO - 25 milhões. Atente 
bem. não foi plra conqtrulr uIl1 
prédio para palácio. Ped.u ver
ba suplementar sup~rior a. qua
tro milhões de cruze.ll'~ pa.ra 
despE'.ffi.o; cpm hospedagem ofkial 

imp,0rtanc13 muito superior à 
qUe fOl gasta ne:;sa, ruo rica du~ 
rante Os cinco anos do meu' 00.
vêrno. Mais de vinte milhões pa.
ra ~asolil1a e cons~rtos de carros 
- lmport ância b~m maior do que 
a qm~ foi gasta. nesse setor d~mm. 
te tôda m'nha admini.st:-ação. Já. 
gastou nOS dez meses em vi'lgem 
e de~pesas pessoaIs mais de que 
os c~co anos do meu Q,ovêrno 
Deverla estar egecutgn,zo um or~ 
çamento. feito no meu Govêrno 
com uma previsão com superávit 
de ma.is de dUZ:ODtos milhões, de
vendo arrecadar, ainda R":ma 
.de'''k: previsãO, quantia nUnca 
inferior a d-lzentos mllhões O 
q~e si~nifica dizer. se a adml .. 
nlStraçao obedeces! e a um SiSt.f'~ 
ma honesto, aunoo. m?nos de 
quatrocentos ~1hÕf'$ deveriam 
estar disp-onivei::; nos cofres do 
Tesouro Estadual. 

Quanto às injúría~ com que 
me procurou atingir na referida 
publ~ooçãO. já, t~mf'J. por ora, .:toS 
medl~as cablvelS. Passe: pro. 
tUl'.açao 60 Prof, MáriQ Pessoa e 
aO. Dl'. José Cortez pereira para 
reSpO~sa.:bilizá.-IQ crimInalmente 

1:Iatntuado a acolhida r,enl}l"OSa 
"QUi sempre me dispensou, êStoU. 

Exmo. Sr, Ministro 
Kruel: 

Meus cumprimentos 

AmaUrr 

Venho perante V. Exa. H U'l' 

uma exposição .sôbre acontecimen ... 
tos que envolvem medidas ema.. 
nadas do seu M1nistério, pela. pre
sença. de oficJ.s.ls do Exército .N8I" 
eionaJ., em atoo correlatos com a. 
adminis:tração pública. dêste ·Es
tado. Há cêrca de doIs Rnos fol 
PÕ3tó à disl'0s!ção do GovêrnQ dG 
Rio Grande do Norte o Tenente. 
Coronel Alvaro Esteves Celdas 
que segundo notas divulgttdas 
peIa. Imprensa OnejaI trazia a ~l .. 
oolidade de fazer devassa e cone 
qUente inquérito no per iodO d~ 
minha ad."llini:;traçáo. 

A presença daquele ofic:.a.l -cem. 
a. publicidade régia.mente 'pa<J'a, 
em tôd.a a impre~a do paíS, r:..,o"].: 
S8r de não encontrar agasalht1 em 
nehum d:spo.sltivo Constituc,onr.l 
tinha O objetivo de incompntibi. 
lizar-me com o Govêrno Centrul 
e injuriar·me perante a opj.n!á.Q 
pública do meu pcís, notad"mcn .. 
te os riograndenses do norte:. 

Esperei pa-c1entemente que fOJ. 
se convocado, para. de PI~ d.n>, 

. verbel'ar a medida inconstiLc o.. 
nd Que procurava fazer d9 e:l>o 
mentos do nOSSo glorioso EX~;c.to, 
gu·:),rda pretoriana de um Go\êr .. 
no imaturo. e desonesto e co 
me,~mo tempo, apontar peTlmte ~ 
nação com documentos in:c!ut~ 
ve:s, os desonestos que enco.J.~ieI 
durs.nte o. minha admlui.sttuc;5.o 
que não são outros senão os bW!.lI$ 
ocupa.ntes d{) palácio do úo·;.(; .r:a. 

O expediente usado obed,c..::~ ~ 
métodos nazistas. Primeiro; coa.. 
VOCat'3.ID para tal mister func;().. 
nárics de outro Estada com o o)). 
j~ivo de Ílllpxes.sionar a OP,ll1aQ 
pública. Com-o o resulta.do t. Vt'S
se sido negetivo, recorreratm as 
fileiras do Exército, da AeJ,'unau. .. 
tíca e da MarJnha. Era o p aces-
60 de intimidação a1iado Q. \.l.';ãO 
mllitar, imediata. Um' capit::o da. 
Aeronautiea, em funções e.stnduaIa 
invadia as re.partições públlcas 
exibindo armas, amoo.çendQ sewi 
diretores e manda.va. elementos 
da policia, armados invadirem 
residências e sequestrár jipes que 
tinhe.m {;ido vendidos em hasta 
plibliea pelo Govêrn-o ~o, 
com tôda.s as ob$ervância.s d.a Lel 



c eu)" ptodu!<> havia sIão reco. metou teqll?r llJlJ. prest14;'() de 0011-
!hIdo lIOa cofres pllbllcos. tao 11 J\,Sst::nbJéia -,aduall 

Nessa. mesme. 6Q9oa~ um capi- (Continua a leÍt ra): 
tlo do Exérqltq, ae.ryindQ 80 00- Não existe t,U'tí to nem as ,-de ... 
vêrno do .Estado, ~en41a e açoi- cisões Judiciàtlia.s merecem res .. 
rte.va estudante&. pr9iblndo os tra- peIto pelo ~~Du,ivo. Resta. sa.-
dicionaiS' I<~tes d~ ca.).QU1'OS". só-. her até, quandO as cla.~ses a,l1tVJ, .. 
mente suprtmidO$ llOO paises onde QS3 e.;;tão dlSp"l~stas a dar cober ... 
não existe demQcracia. e,' con~e- tura a um Govê1'!lO que: contra .. 
quentemente" liQe~,da.4~. Fo~. ~xa- N 05 princlt~·:OS d.emOcl.:1tlc:os. 
tamente nessa. hora_ que anuncIÇlU- emeaçandQ a. ilóprla estr.b~1id • .td.e 
se á prese.p.ça. do t~nente-corone: do regime. e ~€ ao esta altura, ir-
Alv8.1I'o Esteves Caldas para botar l'Cllledià"eln:lml~ comprometido, 
na ca.d~ja Q8 lj1;ldrões 9,0 GDvêr. tais os desatinb camettd~s e as 

de~C::l(.3tidade.3 Sra.tlcadf!,s na ad-
no pas$-ado~~. Era a linguagem! ,m,;lür.r'.1,ção .P~' ]ica esU3d!lal. 
llSada ~ época pelo Governador a -:s~~ia, de r cebf'r do emmen-
e a impr.ensa Ofi,ciOsa. <:: :Millistro .0, 0:scl;:rec:.rnentc{) 

Passei prOCuração aO' Dr .. Má· que de.s.ej<;), n ,aUl4.ment3 quanto 
rio Pessoa, P.rofessor da OIllt'Cp e,o caro do ten~! te coronel Este .. 
sida.de dI? R,ecUe, e 80 Dr. COl'te'Lí VCS Calck1s, p6~ à. dlSpO.üção de 
Pereira para proce,;,sarem o Go. um govêrno de.s est.o e farsante 
v~rna.dor, por orime de caliinla. P~:."a presidir rue -inquélito numa 
1Pa.&Se..ram-te quase do1.s· ~nos, e, repartlçã,'O pÚbl,ca esta(iua1. Es-

+.< ·liião ·br n- pero, Ól" trlbunf: do SeIlaoo., po-
811t: bfJ:!e) ~ B.,.op! ,pu lca ao der -prestar- à n~ãO o d~poimento 
tomou eonqecLt:t;:nto J~as 10~1~1~. que o meu pa iotismo impõe, 
sõe& ,do. iQquérl'fJ ,e uv l'e a. Ql'lO aler,tando, OS, <Í\.e ainda. ~credi-
6d>t,esenf:ad9 apesar de pe!;tóçiica,.. tam na DemOQr~c[a.. br2,&i1eira, a 
~nte anuQQi~qa ,a .sua"díyul~a., lutar. em pela sU SObreViVê. no1a. 
~O,f í>e§c9hhe~ oS"r~ulame1.1.t:s Mesmo não e contro.sse, co::,n'o 
millts:res, .. ~"W ~e! dlJ pl'eqcupaçllU lee.lmente e-ncon :1'0" mMivos pa-
que existe entr~ .~. ~~.\,LS ch,~!~" .ç1~ tdótic08 p~a o d(':poJ,mento que 
maior responsabilidade, para eVi· 'Oro. subm~to à c,preci-e.ção de V. 
ta>- Qlle a fo.rda vestlda por t,n· 1l;X ••• ..mda a$lD)I b\woarla. ,numa 
tos heróis, seja posta. a servlço hflnl<Mgem,.i. :femóI!" de S!-
de Inlerêsses· .s)l)l\\Jternos de poli· queira CampcJ4. ':'.;0 idealismo pura 
tioos ou governantes. de Eduard'O ~es> e no patrio-

.GostarÍJ1 que o: emtn~nte Mi- tiolMo de JU.~!~:I Ti vQrlt, Nelson 
\ nistlio,.se M-sitn o permite o te- Q~ I b!te1oj LandJ.'l, Sales" Jura.cy 

gu1am.~nto.d(}nosso glori~o Exér- Mo.galh~ e tan~s ou:.ros com_ 
l ci14. lntert~.rJ.s,se para se~ ~publ~- panheiros de 19f{J, a' motivação 
i ctU)Q O .relatótio ~dE:. qwme. dOLS pru-e. p ,CUIUPl'imefto àê§te dever.-
I a,ngs, !t\~, ,,!ie!s.s&a.s feitas sob a . cord. Lalmente, inurte de Me-
, i'r~id~llci~ 4e ll.W 8~. supalterno. cleiros Mariz. 

??&mbépl p.?l'a.'l)1e~or rrfifnlardo Fi2j,.~ccrn.IX\:Uhar elta c;lrt9. Ullla 
49 J;lpll'l,ln,om~ çlo Esta..dç. c\lmula- t'd- bl" d 1 <1 
tlva'"'"'. en.~,com_.,n.;: 1 vencim~nto: ç:.er 1 aQ. d,~ AS&em e,a" Esta Ud 9-

~, t ff'< tnon.st.t:én,dG que a~ equela data não 
do Exérci ,o enente-COIonel Es- ~vi~,.cheg.ado" àtiuel,aIGa.~ LegiS~~tl-
teves Caldas. t l f . , '" V']",.qulilquer 'pl,"~$ a~ão de cpr~as r.e e-

Assistt,. uM faz· mUitlO, ,nn de- feno te aO gpvêrao (to ,s~ ... Alt1I~o :'\;.vz.s, 
1- bate publJaco, pe.1o r-á(lo, entr~ como preyê ;lo ccn.stit ição do ,Esto.do 
\: um capitão do Ex,ército, Manoel .8ft. J;;R.Es,lD-'ENTE E:t:a um a,pêlo 
\ Leão FilhO, S~cretá.rió, do atuaJ 4# ,quem, dePQ1s de l,is anos de !~-

Gov,êrno. Q.;q d'e"put-flào j federa~ iú,J;ia,s,.repctid:as, d~ej'r.va que a UPI

'l':p-ci$l~ "M!Jl~, .. O l\S?1llltÇ) era nião pública de sua tfa tôsse eScla~ 
I \!Ill\\, Gbr~ ,\aç\\~e) ,coll,Sp'u\do, sob r"o!ã. a, Qportun.idade elhO. r não po
i a.. ~respo~a,~liQílde.,~ ,su?- Secreta· çter~ h~vcr •. quando maioria dos 
: 3;ia. Da di.s.lJAf.SãO. ~e \!olor~a re- m~Us cc:Q.tçr:rânços t~.l.'Ja de esçalher. 
,.p?rC\ll~SIW.-,. fiC{)u, }.ti..-'e<iuJvoct\.me~. para,os ~tQ,s, de $ua~ representação 
I te Pl:o,vad,O. tun tq~svlo çle .dinhel.. aQu,êles que deveriam ~erecer o vere-
1 ros públicos, s\'\perl(1l' a ·df:Z roi.. d:cW popmar-JI e entre outros se en
Ilbões. cl~ cru~eÍf.os. P próprIo ca, ccntreva. o meu nome, aspirante a 
\ tdíio ,confessou ,wa, estranneza uma redeira no SenfJ.d. " 
\ e prometeu, de público, a a,b':;l- Eleito e, em.possaq,Q,1 Cllmpl't o meu 
(,tura, de um inquér.~to- iPs,r>l- apu- IJl'nne1ro dever, o de d€!nunciar à Na
,rar o ·a1C[l..ll(te denun-cb,Gi), Esta foi ção a ~éJ;'le de crimes !lue baVla tes
f.,&. únlc,a saída. encontrada }){!lO temunheda ~tarenl sel?do prat:cadJS 
iGOvêrn,o mu:a ,Jl.menl"(;ar o escin. p':-l9. desOllesta e calam(to.:a adro nIs· 
l<Ialo, ,A -verdaÇle é que- já,.<;~ {)'.s-. t.ração do Sr,. Altüzla AUves... LOgo em 
1~araPl do14 m?Se~. e até. hrje, ne-l ."eguida repetiu-se o "c~lnto .dO ltHJué
inb~nH~ provwênc;la foi tcmadc,\ nto". ·Mandava. o Sr. Alu~zio luves 
'p~a c:nCIaUzef o l!uunclSdo in- strllvés da impreJ:l.$a dq País" pago 
[quer:t-o hmo. tam\>~U1 alJ1da con .. oelos cofres.do Estado,~Elnun(úa.r que 
It,inua na S&c1:eteria {} capitão ~{;'rja. enca-m'nhado' a ~sta Casa. um 
)Manoel Leão Filho, oed:do de !icenC'a para. que eu !ó,se 

Airo- aqUi outró parênt:se. Sr. Pre- cnminalmen,t.e :proce.c:~a~? Imediata: 
dd-:.ure e, Srs, Senador€s. ~ra dizer mente ocupei esta. .iribl~na para\ pc 
qu~,I, at-é hOje •. êste inquérito nã-o 101 ~apte, ~ Senado. abnr rolOS de m,n~a.:: 
abert.'3. Foi anunciado' apenas c<lmo lmnu\<J3de'ií 1J;arlnltlr-nt!:ires, se. m 
mQu~d'J de salvação :p.a hora em que ('Iu3TrrtlPr éPOca de m~u Y;9udatQ aqu; 
tOd~, o Esbdo tomava conh~C"irn::nto C'~nflS!~ al'{um Oed)d':\ n3JrU;I~ ~:~-
00"" tle.son~stidlde.!l comprovadas a~ra- t,(I,-O. PO'S des~jrava. sem~re Que fo.:::: ... e 
vé~ :~QS n~bates qu-e se travavoam. C'hem!ldo a re~pondcr Pl'ran.~'O' as le~s 

"" • do meu Pais. o f:!zer eoMQ slmn;e." Cl--
(q,ntinua a leítura:) df\.não. SI', Pre.')jdn··~ e1 nobres cOle-

Vive esta. provfnc~a uma ver- ~as - c tem.p, pastou e ~CCIl1,? das ou
dadeira 'ditadura. O G(}vêrn-o tros vêzes, flCOU apenas 1)0 conto do 

~
ntrar.iandO di~slt1VOS el{pres~ inquérito". Cher;am-03 ~1S:Qr9- a. uma 
-5 na Dons. tituição. recuo S'a-se a f~se revolucioruírta .~m C1'i~ o~. Al\1>

f:,star Contas ao Po-d~r V:gisl.a- no AlvPS que d~ve:l:!a es\1.r ,:c- t-a ho
ivo confCTme docu~n'nto cuja rn f'm cornpanhIR d'.<;: Sr .. l\c'!ut"l A:r

<\e~ ddao .Qmo a llberda,ae de anc- rses e seixas D1ri-? :~i.s! Q seu crime 
x,nr PO:'m1 as.se~Ul'ar. ê bem lmnis grave 
I: , ,. ~ontra os interêS"'.."l da. ~ãtr'a do que 

Nli<4 abro um parént-ese par{l, aflr-: o de outro o1,l"11qnp.1'. J L:vrendo-se. 
In.:'r 1tiu~ est3 c~rta fOj acompanhada tezrl'pa-rAr:amente. da e-;p',n.C?O dcs 
de ulma çertidão pela qual ~~ veri- feu.'! peced{l1.. acbO\l tiO~ bf'm voltal' 
flcav, que, durant-e aproxlme.cl,:tmt fiO "C9ntQ dn inquprito".' Ma.c;, ST. 
ta t* anos. o Govtl'tlI3.dor nao l"e- Presidente, Srs. se1p)d • nessa al-

tura. como tivesse o a"l'I'ernador de .. 
mlt1do um tunciollárlo Ef"té"'e1i basea~. 
~ na. tal devassa, e {'ate impetrado 
menda..d() de segm'ança, eontra o a to 
arbitl'árf9, t\cl1ou o Tribllnal de re .. 
quisiter o tal processo parA poder pro .. 
ferir o .seu julgamento. Quis o Sr_ 
Aluizio ,Alve.s, julgando .. u livre da ea~ 
deia, logo após a reVOlução, retirar o 
"inquéllto" que faz\1 parte do pro~ 
cesso Q. se,r jul!nldO. 1-9.nçando mão 
de elementos do~ EXérCito que se 
acham à su ad~posição, para. esw. 
tentati~a. Na realidade o que êle não 
desejava é que viesse a ser apreciado. 
pela Ju.s:iça a ch3.nte.gelU de trê~ 
anos, utilizada. para me injuriar. Ne
gando·se. como não poder .. adeJxar de 
accnt~cer, o T1'ibunal de deVOlVEr a 
prop-.z.ladó docamento. pois julgando o 
mandado de segurança teria qUe ana
lisar e apreciar {) seu mérito. Foi O 
que aconteceu, At-en9.e bem () SenadO 
- e .aq·ui chamo a e.tellção CO$- meus 
nobres oo!eg.as -: ,por qn~nlroi4.ade de 
vOfOs ,o Tribunal o conSid~t'Ou nUlO, e 
sem qualquer apo·o jurfQ.ko. ,pondo 
fim à chanta,gem contra. mJm. arquite
tadoa durante ê"'ses qua.s, CQuatro anos 
de sofrimentcp para.. o m~u ~tado. 

Mesmo assim, com o ç1nismo e a. 
dis.fal'çatez que são ~l'a.cterf'S-t,icos de 
sue- personalidade, !êz publ!ear, na 
lmpren..<:a, mais:, tuna. wo:ez. r8, ~n,eaça 
eom .o seu de,sptoralizado j~ repetido 
j(-cento do inquérito". 14.!\gora esten ... , 
dendo 80$ Deputad9$ Djal1ru~ ,Ma:rinho 
e T«reí~io Mnia. meUs companheJros 
de lides P"1rt'dár~\l-S, Tive, llov~m.ente 
que r.çço11·er à imprensa e entlerecar 
ao F;:n'lbaixaqol' João Portel~\ tx\ntas. 
Dir~t.çr,dD "Diár:o de Notícl:l.s·', a se
guInte carta: 

. Embfl.ixQ.dor J Qão Pnrtela Ri
beiro pantas, - Diretot' do '·Diá~ 
rio de Noticias"~ 

Nesta. 
$QUlente ,€ln Iilpreço à çp.ruao 

publica ~ ao ~nceito qUH lue me ... 
rece esse tradiClOp.al. e 'V. bran te 
órgão de nossa lmprenm\ é que 
volto a revídat o ·far"a.tlte e de .. 
sonestQ Goven1ado;r do meu Es
tado q1,1e mais uma-. vçz pro .. 
cura. me alcanç~ com mjúria.9 
e invectivas., divulgadaa por 
êsse jorn\ll, edição. de 8, preté~ 
rite. 

Ao qssumir o gQvêrno QO Rio 
Grande do NOrte procurou o 8r. 
Alu:sio t\lv~s, atl,"~vés di} publi· 
cações t.nanciada.s peLos- cofres 
públicos. fazer crer que a. minha, 
admlnist!ação se processara sob 
o .signo da. improbidade. Utilizou 
todos os meios e métOdOS para 
Qbjetivar seu intento, iD'clu·sive so
lic:tando ao govêrno Jânio Qua
dros ~ PQs.ter,ormente ao, Sr. 
João Ooulart que pusesse à sua 
d ~6pasiç.âo o Tenente Coronel do 
Exército Alvaro Esteves oaldas 
para p:roceàer urna devassa no 

govêrno que sucedera. , 
O que pre' ... 2ndia. 11 a1qJente, o 

Sr. Aluisio !Jves era t1e~,viar a 
ntenç~o da -opiniê-o púb1ica e 

dis!:IIÇ3r, com outras roupagens. 
o. u:que que já- premeditara ao 
p:ltr!mônl0 do Estado. 

Em resposta às calún1as con· 
tr~ m r.1 assacadas, àqueln, ép:J

C3., publiquel, p~las C')ltulaB de 
"O Globo". edição de 24 de no
vembro de 1961. uma lon~:a ex, 
pos:ção em <fue, além de~cenun
ciar a seriarl!o de crime;;: já tão 
cometidO::;: pelo gove:nante ima· 
turo e huprobo, afirmava: !lCom
Ptometo..me perante "'. Nação 
encerr2r minha vida, públ~ca se 
fôr comp,'ovada. Q\1P,lquer desO
nestidade oc()trid~ no. minlta ad. 
m1n stl'E~cão; renunciarei de. meS· 
ma mane'ra à. vlda pública se, 

. umq vez abertas as port,as das 
rep~rticõe<; estaduais para o cte~ 
vido e;{Rme de A.utoric!ade, o uso 
i.ndevido d~ dinheiros públiCOS, 

t 

o· desrespeito jlagranf.e .e conU. 
nuadQ ê. O<>llstituição do lIstado 

.' 

e 11 d~ ,Repi\blica '. • I 
Permanece ele p~ a. minha afu1", ) 

J;J1aUva. E para. defend,~r--llle dCS 
ultra.jes, perante a esfera judi
ciária" constitUi o Dout9r ldárlO: 
Pessoa. PrOfessor Cat.edrátiéo c!Q 
PJ.culdaue de Direito da Uruver
sidad.e do Rec:re, e O Doutor José 
Cortez. Pereira, meus advoga-dos .. 
mediante procUr&ção outo~ada. 
110 oartório "':0 ZIP ofIcio da Xo
t~ em 13 de dezem-bro de 1961. 

9Pjet..vanêo, com isto, cll.amar à. 
re;sponaabJidade pena.l o meu in ... 
famador. • 

A ação' pJl' rçütn int~n'tada. 
(pI:ocesso por C:l1lle de injúria), 
n4o~ pôde pl o.:>~eguir e ainda. se 
enCQ;;J.tr,a sem tl'am!taç&o, de
pendente de préda auwr1zfl.Çáo 
da A:$Semb:Ü'ra u~gi.slqt~va, onde 

conta. Q OQvel'l1J-Oor COrn maioria, 
dos &eu::j! membros, ,obt,ic1a à. cUsta. 
de corruPção, e subprno., . 

Há qu~e. tr~ anos~ portanto, 
(lue o Governador me amea.çQ 
com,a,.publicação das .çone:UjSõe$ 
do ,inqll&lYo instnurru:iO co:p.tra 

a o;\~~, administraçá.o 'e o seUl 
encaminhamento à, Just~~a, sem 
que eu tenha. sidQ mQle-:;lt,ado, até 
hoje, par ,qualquer intimação ,pa.. 
ra. ~ender.me. ' , 

ClUl.Sa4o de tIlnto, e;perar pele. 
pl'ovià.ê.Dcia. govel1;lam,en tal (pU
blicação d~.s conclusões do in ... 

quérito), cheguei até Jl., epdere .. 
çe.r ,carta. 8.Q.. então Ministro da 
Gu~ra. General Am.!.\\lry, Kruel. 
da.tada de 23. t!a nQvemb~'o de 
1962, ,na qual j entre .optrfl.$, cois'SSt 
formulava Q segu::ote ,ab~lo: -.'l 

"GOlitaria qlU~ o eminentê Mi
ni-stto. se ~im o permitisse o 
regUlamento do Uos,st), glDrio.só 
Exército, mterfer:sse para ser 

publicado Q relatório de quase 
dois anos- de devassas feitas, sob 
& presidêllc~a de um seu subiU-
terno". . 

Ccmprovava-se, ass'm, à sacie
dade, que .1o.!rante esses c..;ês ,anbS 
e meses do seu maUadrulo go... 
vêmo O Sr., Alu.isio Alves vem. 
uwL~anê.o a ci.lan~územ. do "co-n .. 
ta':. do inquérito COIUO método de 
ameaça, e int'mação, Fo. 1WSiln 
no govêrno- do Sr. Jânio Qua. 
dros. depolli no do .Sr. João 
Goula-rt, ga.bando-se de ser, do 
último eX·Pl'esidente. o mais in
timo e~tre todos os GovetnadQ
res, 

oportuno aqui é relembrar 
trecho d'o d:scurso proferido pelo 
lider (.a ballcada da UDN na. 
Assemblé.t\ Legislatiyü, na. se~Cl 

são de 15. di) janeiro de 1961. p~ .. 
bJi!:ado na imprensa. de Nata1,. 
em' que reptava o Governaq,0t 
nos seau ntes e veementes tér
mos: "Já desaf,amo.s. diversas 
vêzes o Govt'rp~dor, AluiSio AI., 
ves a publicar o mquérlto instau .. 
rado 'Contra a administração dd 
81'. O:.rtartc ~Iariz. Já apela.
mos atê para as autorid3.des fe-, 
deri.3 e pa.ra o própriO Ministra 
da Guerra.. no sen tic;o de divuh 
gar -o calli:um:ço. E nada. O, 
Govérno ~1uer· fazer chantagem, 
com. o processo -e não j} divulga 
porqqe t~me o seu resu_tadq, 
po!s f:lbe 'lU eno ;nquárito, Q.uo 

já leu e releu, n'll,l hi ~ntra. 
a conduta holJr~da dll ex·GQ..', 
vernadol" Oi:nat'te NIlr:z. li: o 
atual Governador ;;e'll~ a ;t:St-l
ça. da a sUma, .-.abe dos seus' 
crimes e enos, e rece:a ser tra

-tado com G mesme,rigor. quando 
do seu cre:;:ú!cuto I::lem próximo. 
Renove nesta hOta, o desafio. 

publique, o trêfZ'10 Govert1R.dor 
o inquél'U-O faflW.sffi1- e ~ut-Orize, . 
a me!m1a. Comi5S:10 a procàC'er" 
um exam~ nas .'Oilt-::t,5 il;~tlettas 
de sua admi.nislr9.I;ão dC'Mm1'a
da, -e 1Ia.rp.::" ver p2.r~ que lado 
a balança pende, quem é Q cri •. 
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toeira, quem entrou. para o go .. 
vêrno e1db !1.da uma pobHza 
'franciscana. e hoje Új~~ta. uma 
f<;lrtuna de .:;ibarjt..'1 f! pJutocra~ 
ta. qual nOvO crê>:> red:tivJ1 a 
banhar em rjos de ouro 11 .m~ 
volup!a e o SéU egoismo. O Go
vernador na.Q l'eUlec.e u mq'\.1.'é-::íto 
à Justiça. pOl'q'Ue ten1.e Os ;1.i.lga. 
dos, porque nâ:) ihe f • .' s:i&te o ài
reita C a razão. pO;'que ql.'em 
ViV'c no crimo:!" não pccr~ o1.f1a.r ao 
clar.dade" . 

Apesar de to:::os os revtos feí .. 
tos.. em 1iven;as 0lJOItIUlIC&des e 
no. decur,'iO de.ssç, três aHQS e 
meseSf, o de.'wJr t\}~li.s.~,? Alves 
continua a ap!i~;l:r ~ "cont»" CO 
inquêrito. at7en.as para. efelto 
publicitário. ,A.,t..<;lm o fez na mo. 
.nha eleiçãO' pam 'J Seuad':l, mn 
publicações e ti scurso, e .ag(.lla 
le-pete B me~m:). cautil~na pe
,.ante a Rev<llu-;âo. J'i3.,,} sel'(Í po.
rém com o apadrlnl1a~neuta f.uS
pelto Co Tener~t~ ÇO':l\k~e, Ah'a
to Caldas que o Governador há 
de tugit de ,_'I?:~tal' contas (!vs 
crimes ciJm~:!n.:lo.s :J~{;t:~), ( elá.-
1'10 público, €l1riquettr.üo-:se, e 
aos . seus farniUart~. com IJS di-
11llell'03 do povo. Sa nào fpf1t'\Ju, 
durante .'i&.S(; quatro .HlQS do 
seu man nt.), os .';up I;l.d df51-
6Es que me hl1iJ\;tava tt'rlJ1}i J}

do. que .ale el~esse , .... e-nad-or, já 
hOJe s.~fla ertf<i:} o f!l'ímlut}S() :J.)ela 
omi3Sli,q Jt" 1;':10 ter. parmit}du fi 
apuraçao <:!a. fJ"erdad2. 'De ll..tda 
têm seI"ViCi.o QS meus <i..:~4. lS.o 
atravh da. in1J:mmsa e da. trlbu· 
na do Sena4c, de onde renunc'ei 

as mi~~as !~unidades para. 
com,? 5Jnlples cldadão, defender 
a IDmba. honra e a minha ô:gní~ 
dade. 

Eleito o Sr. Alu'sio Alves go-
'P~n.ador d? ~5tado. por fôrça 
da mterferencul. direta dos Se
nhores Juseelino Kl1lJir.sello:: e 
JOão croulart jtlt1to às secções 
~taduajs do PSD e do PTB,· e 
aInda cOm o' apo'o total do Par
tido Comunista., de cujas !í1t.>iras 
recrutotl auxiliares para 3 .<=-ua 
admil?istl'ação,' d z-se portaeor 
de pr:nofpio.s e insp 'rador de tP.na 
Nova- Ordem. Qual será? 

Hoje, a.n que sei, conta na Câ
mlU'a e no Senado com o a.poio 
de um único representante. e as 
suas mensagens de créditos t'S
J)eciais encaminhadas à Assem
bléia Legitila tiva, por serem con
sideradas su.:;pejtas, já não nle
recem a aprovação daquela Ca-

••• Conseguiu. atra-vés do Sr . .11'W
~eIino l{ub~tsche-k, nomear o seu 
irmãO José Gobat Alves par.!! 9 
Diretoria do lHmco co 'Nordeste, 
reconduzil1do-o nos governos dos 
SenhOres Jânio Quadros e JOã.'J 
Qou1ar~, obtendCl hotorledade na
quela.s funções pe10s fitlancia
mentt.ls Í1'H~%ctu?ulo-so5 a'P!) • .-r~nt.es 
e c<ri:'r~lig-i(:m4rios do GOVE>crna.
dor. tns3 ste agora. o Sen:hor 
JUuisio Alves, junto á Revolu· 
ção, reconduzir roa.is unm v:ez o 
;seu irmão -ao 'PClsto dir~c'onal 
daquele est.abelecímento bancá
rio oficial. 'E a.inda mantem, co
mo delegado do IAPF.!TO em Na-
tal, um seu cunhaco. . 

Locupletou-Se, no g()VêrIlO pas
sado, do que p-ôde, sendo, o EUo 
Grande do Norte, tJ,Jl. n.\'i.\t\'fi<ioa.
de do seu orçamento, () estado 
que mais recursos recebeu da 
União e àa A1Hmça para o I'ro~ 
gresso, sem que atê bOje tenh'3-
feito as dev'rdas Dtesta.~õ~ d~ 
contas. Ficou contra a l'evolUÇã,o 
até o .fim. E numa entrevU:.ta que 

concedeu a "A ordem", jQ'fua.1 
il-crtencente à. diocese de Natal, 
ediçáo de 2 de maio últitno, de
pois de pôr dúviüas quanto aos 
rumos políticOs do movirnentQ 
revolucionário vitorioso, p e 1 a. 

"heterogene:dade das fÔrças re
volucíonâ.rlas", d;5~e t<:xtttaIUlen
te: "Es.ta é ao O? ni3.f3 ee \Un b,o .. 
mer:n q,Ue não conspírou. que não 
foi cl1efe revo{ucíol1árío, que não 
pretende cobrar llenl1Uma pa.si
çãQ, nenhuma glória. porque não 
fiz nada pela. reroltJção". 

1 
Telegratou aO Sr, João Gou- i 

Iart, entre 31 de março e 19 de 
abti.t. encarecendo <\.ue rec'Cbes~e 
Em audiência Q Sr. AtistQ!anes 
Fernandes, seu 'Primo e depu
tado fed~nl, -pmt'ildO! Q'C uma 
mensagem p~:ssoat e s'gHosa.. 
Rea!mente. do Galeão rumou o 
parlamentar dfretamevte para o 
Palácio das Le.ranJeiras, senda 
retetlida imedi-atam:õ'nte pelo e))" 

tão Presidente. Minutos depois 

outra nom:. também inc<>lOr e (!ue se hQie e.stiveEse em nleU port~(' 
sib-il!IU?., fo-i divUlgad9- pejo sr. vllleria, aprc){imadatnentie, qui.nnento.s. 
Aluizio Ah'es. com:ubstanciada milhões de cruzeiros. E.m seguida paZ .. 
DOs segUjntes têrmo.s; "O gover- 50 a ler a relaçã.o dos bens de que m~ 
noador do ESt.aclo estA acoJUpa- de.spoJei, para que a. N"ação tOda "?-JS" 
nhando. pelOs melo,s ao seu ru- se. conhecer e aquêles que t. verem jn~ 
cance, Os 6contecimento.s que se ~-er~sse poderem recorrer à fonte onde. 
desenrolam no Sul do Pais a par_ te encontram as prcvas da 1J1jnh.a Mlt
tir da « ... ise gue tão profunda ... ma.tiva: 
mente e.ting'l.u a, d sclplina d'l. Rtl8, 
Marinha e entem, o. guarnição do O Apa!tame~t~6 ui? ~'}J fo.';,e e$-
Exército, em Minas Gerais. Pe- Paula F'l'eü% n· ):) - r\,). de No
de ao povo que se conserve caI-) crltura lavrada no '24 O ~t\~ livro 
nlo. eVitando atos Cu rr..~l1tfe.si.U. .. I tas., SOb n.Q 9 :14.2 e ~~~c~~a 5~~emb.rQ 
ções que aprofundem as dh'Sões 843, f1s. 18 v. - e 
nesta hJ"ra em que todo;; 05 es- de 19.61. to nQ' 4-01 _ Rua 
fCTç03 devem ser fe1to3 paro $: '1.) A:9a~t.runri~ 606 com e.scritut.a 
resoo.U1'ação ~a paz e preservação raul~a.Fr~~ta~49 'OficJ; de Notas. 5.00 
da Demf){:~'acla.. zi;'V!'1~1. transcritl{ l}a llt.l1'o 853, no5 .. ' 2 

TOdo o ES~do e~tá em ordem _ em 14 de fevexelto àe 19J"tl'1. 
e espera o governador que a,SS'lrt I 3) .Apartamento nQ 4-04 -. Rua. 
se mantenha, no resguardo da. I paulã FreitilS uI} 6~. - Com esCtl~m:<l
ttenqtii:i.dade de nOSSas famílias i Ievrada no 24Q OilC10 õe No~S, llVà~ 
ql!e deve pa.:rar aClme. das pai~ )79'2, fls. la v. - ero. 19 de )\l.Uhü . 

. o Sr. Abelardo Jurema anun~ 
clava da Rádio Mayrjuv Veiga. 
ouvid9 em toclo o pais, o apoio 
que o Sr. Aluís:o A1ves acabava 
de- emprestar ao Sr. .1Dão Gou
Jart, por :ntermédio do seu emis
Sário, deputado Aristofanes Fer
naudes. 

Estive em Uecife. há. poucos 
dias. e fui infOrmado pelo depu
ta<!o Pelí.-pe Co~lho. 'Pl.'eSente3 
<mtr-ns pada!hentare5. terem ou
vido do deputado Ferreira. U
ma, 'à.t't,l'qlm:~nt'C- -preso, e emis
aár~o do Sl'. Miguel Arrae.s jun" 
to aOs governadores do NbrOe~t-e, 
flo <!ia d.a r~volu.ção, que () $r, 

AlulSlO A1ve!i responaeu a,[} 9pê~ 
lo. af rmando estar sollõárlo 
Com o SI', JOão Cou1l.'lrt.. U e cujo 
Govêrno, '.rinha ret~bendo tota) 
apoiQ e d~ sua. 9.tituô'a i?'~tava 
t!ando ciência. diretamente, .ao 
{1res\den~. De\x'4V'at, e\"'l,,'t~tantc 
de assinar o rnnn:festo qu~ !he 
tõra g.'Pr~entadQ \)or considerar 
Mru 'litarrnenw tra.co" e a sua 
Publicação traria, fatatn1ente 
complícacóes preiud~ ais ao aro: 
prío govêrno. 

A Neta OfIcial divulg\l-da pela 
Sr. AluIzl0 Alves. à.s 18 nora...:; do 
dia 1.'1 de a.bril, quando já não 
padecia quai-:quer dúvidas sô.bre 
Os resultados do movimento re
voluc'on:ir'o democráticO., é bem 
Uma demonstração e um. a.testj\~ 
do de dullfectade de e.Utudes' do 
govern6dor -potiguar, quan(io 
dlZ: "o gavernaciCl' do Rio Gral1~ 
de do Norte. AGORA inforrnl'dc 
da.s razões e objetiveIS do movI. 
mento ontem deflagrado sob- a 
lideranca do governador lIf.a.ga~ 
lhães P:into-, qUer manifestar o 
seu apo'o 00s JdCêl.<;: àes.'*-! po.çl
ção que visà a 8-utlntic.a legali
dade democl'AtJca, realmente 
.ameaçada. por a.Utudes .. fe.,tos que 
não eram ainda do oonhecjm.ento 
Público. LAMEN'J"A que o presi~ 
dente .João G()Ula.-rt .A Q"O'EM 
Jl.ECONlIECE Il: SEMPJl.E: Há 
OE P!tOCLft.MÂR mES'l'lMA
VEIS SERvtÇO~ AO mO o. 
Do NO:aTE. no 'Plano do s~u df3" 
St'!n~oIvim~nto ec()nômic()..socfa.t 
atém de UIM. luoo. áspere. 'PQr 
tnod;f!car estrutul'as que precr-, 
sam .~er utgtnte e p1'ofundamen-' 
te reformadas para. atender A.oS 
anseiOr; do -progreSSo na.eionat 
não tenha podido fmped1r a t\t~ 
dica1iza.ção das pOSf~6es IdeoI6-
',llcas e peliticas, e-onduzfndcr () 
País Q um impa.!;;e intG-1erávpJ. 
qUe só pode ser 801ucJOnMo com 
o respeIto às tradiCões das tbr~ 
cas armadas, {) reste.beJec!menw 
da tranqüHidaàe e àa pdz, cujos 
enseJo.O( estãc sendo lhtérp1'8ta .. 
ào'Y veJ1t firme- e CD,ll1Jo.t:(t a..titu .. 
de do- SiOve.rnMo:r de Minas, O 
Q'lJvetnGdor do E"ta.õo pede ao 
novo que, fiqUe tranaiHc e cCn~ 
:fie Df) esfôrço aue fa.r!Í para res~ 
p'unrdar os melhores in~ês.<;e~ 
do ruo Grande do Nor~ e d8 
ôernocra:da. Palácio dI%. Espe:ran~ 
ça. N.t.l.l.' <lo ablil ~. 1964 
(a' Aluizio AlVu, GOVern.dor". 

',,,- ....... --'--~ 

xoe.s~ de pe~sea3 e de gtUp3S. A 11900. I' Q .. (l.A _ gua 
Naçao a.nseIa pela solução d~ {) Aprutamento n ~ ritu~ 
.seus problemas. peIas reforma.s saint R~man n\.:qM o'fi'ci~O~~ ~()tJ,as 
P~íflCa.s e de~()C::.itíCaG, pelO r~ 1a;rr 1,fi31n~ tivro 583, t~. 94 v.

f 

unrdtlde e re.'3pe.Ú) e..' fÔrças. ar..::; n 1 ã. me.í de 1957 
nHi <i6.3', "pela _ consolidaçãQ da ar... - em ~ Mt~mQn.~ n~ 205- _ !tua. 
deIl1 demccrat'ca, pela paz dO r~ R.~m'a.~ u'? agQ _ com escritura 
pOvc>, pal'a o traÚillho e para o ~:Vr~n. !lO 1-2Q J1'jclo de NotM~ trans
prQgres$~. (a) Al!t,izio Alt;es". (jrit'3. no UV!\1 7'lO. fls. 62 v. _ em. 

Os d(J~ pr(munc~Qment:os do ~6 de maio de 1956. 
SI- AI~lZ-:O Alves fOOr-e tl l'eMlu- (;} Trê,;; salas situadas à RUa. ,Al. 
çttO, étcrrlla. trftl1!Jcr-Jto.s. retratam 'V0XO Al\'im nQ 48 _ coro escritUta 
b71lJ. a. sua per.sollaUàade e du- lssrada no lOQ 0f:cio de Not2::s, trs,Il$
b.edade <te atitudes, Alnda em crita no livro 1.696, fls, 2'1 v. -- ,em 
sua entl'ev~sta cDlJceà1da: a êSse 4 de setembro de lOO~. 
j~al, no dja B pJ'eterjto, .refe- 7) Apartamento 119 5Q2 - Rua 
rlU~se o pOvfl'n.aàor. com despu~ Pílula. Freitas nQ 66 _ Conforme es
d0ra?0 c!llisD'lO, As derrotas e!ei~ crituta lavrada no 24Q Ofício de :Nqta8 
t;or.aLS que me ~nfl1giu. Sou o tQo nQ 936, f\.S, 61 v. - em -4 de fe~ 
UrlJCO norte-rH)grtlndense, em tembro de 1963, 
tôda. a h'st6ria repUblicana, qUf' 8) Apartamento nQ '((fI - .ftua. Mi. 
lUerec~u do bra.vo povo potiguar guel Lemos nQ 'í _ Com escn ... \11'~ \a.~ 
o tni.V11ég:Q e a honr-a de ser elei~ vraóa no 24<;' OficiO de N'Uta.sJ livro 
t~ em três pleitos suc~Sivos, 278. fIs. 69 v, -- em 15 de deue:ro.bra 
<hsput.anào voto majorítár'o; Se-' de 1961, 
nad:or. Governador e senador g) Um terre-110 gronde situado ne. 
.sendo qUe a tUt!ma eleiçãO cear: Rua Pruõenw ::1e Mora.iS, em N:s.tJ.l. 
r:da há pCUCQ moais de um Qno venàidQ em 1958. . 
teve Como :presídente do 'Ple:to o "),0) Umz" peq~en~ pro-pnedade' Io
corrupto e d~sonesto gOvernador calizad& no Mun1cíplQ de Serra Negra 
do meu E-5~a(io. _ Estado do Rio Grande do N./)rte --

, vendida em 19M. 
CC'n!lo em Deus que o.s objeti~ 11) Tra.n.::f2réncH.\ de tôda.s', l,lS 

vos da revolução não sel'<to frus .. I Ações da B'x,PQrCadora Dlnarte :Mal.'lZ 
trados. Por isso tenhO lutado S. A. ao Qrupo LWz: Ribel1:o Cout!
dUl"an.te todOs QS longes anos de nho CUjo caÇJttfJl er9. de cmCo nu .. 
minha vlda pública. Os homeM Ihõe's em 1958, cujo J).ltrimônio }J.Oje 
que lnlpl-anw.rall\ no pais fi. l'es .. dev-e va:er- cêrca de !OU milhbts. {A 
taut>ayão d& rnoralitiade terão êsse resp-e~to já a.l~di) .. 
agora qUe vOltar as SU3,$ v-ist.as 12) MSlS de mU~ r.eze!:i ven:\l.da,s, 
pata a provínCia norte~l'iOgran~ se;-o :fa.lar na. p!odu<;aQ de algod.ao 
dense, CJ:lde o saque ofi.ci6lizadú ll1ulhas propneaades, 
ao pat:l-:rnônio do EstadO (l dl"a 81', Presulente, está ~ut 11 ae1aM 

P1da;ção dos dinheíto,s pdblico~ ; ç~O' dos btm13, úe I:).ue me despojel!r do 
a _ llnPr®!dade a.dntintstrativa dia em que tomei posse .aO GoVe~no 
"em se C:tmstitute:àú a norma nA <10 lCstado até hQje. 
um govêrno que faz da cOJ.'rupçã:~ . Désejo taIll!J~m. relatar ~ qu~ atiqu\-
a sua mt>te e o seu objeti 'I) 1'1. Quand(). delK(ll o G<>verno tio ,Es-

COln êst 1 1 v: • tado, te,ce1n dos meus companheIros 
bi:retor ... ':f esc arec men,tos, $!r, e c(}rrellgionúf~os (Ia ii.ia Grand~ do 

, ~'U go ter cumpndo me-u: N<lrte um automóvel ":peugoout'" que 
dever, re.sponàelido às celúnlo,'5' aillda' l"l0je pD.f,sUO. Comprei" maJ nm 
~nt1'8 m)D1 a.,.sSflcBdas PI'!!Q g"c-.. automóvel. ".A.ero~Willy"s··, finanCiado 

ern4dor do RJO (}r.'J~d~ do NQr.. pela Senado, que (',Stâ. sendo pago. ie" e ~pserj.c)~ no rl1) ,á,TJO de No ... Comprei o apartamento de minha re
imaS , edl~.aO do diB 8 Pl'bx1mo sidênciQ. no Rio, à Av. lluy .Ba.pOO'S,a, 

tlassado. nº 310. financiado em três alloS, CUjO 
C'Clrdtalrtlent.e, Di1Larte Marl~. pa.gamento ajnda ná", terminei., 

Senador. São estas 8.5 declaraç6et:" que Rch.ei 

!tenovo aqUI tudo quando afirmei 
n~ meus discursos e nas cartas p.u
bhcadas. Jamais Ia.nÇtarei mão das mi
nhas imunidB.de.s para. defender n roi. 
nha honra. Registro aqUi. embora crm 
certo- constrangimento, pols não me 
julgo Qlcan~ado por quem não merece 
o reslJeito público e devia, e. estas ho~ 
raso estar respondendo como réu De" 
los crimes cometidos, a mínha sítua~ 
çâo econôm1co-flnancelra do dia em 
que ssstuni c- govêrno do Estado a. es
t.n. d3-~a. Comerciante que aro., achei 
por bem deSfazer-me -daS" ações de 
UffiQ fírma que em SUa totaIidade per,. 
tenciam B. mim e aos meu;;- filhos, eu1D 
capits.I de cinco milhões de cruf:eiros 
""" represenoodo por um patrJmÓnlO 

por belll prestar. nesta hOl'a, perante 
o Senado, para. que todas tomem co~ 
nhecimento di!- vida de um hOmem tão 
Simples, mes tão cônsc10 do:; seus de· 
veres para. com o .seu .Estado e o seu 
Pais. 

o que está atQrmentando o atual 
Governador, Sr. Presidente, são os 
documentos que tempos, cO\'nprObató
rios de Sua conduta ant1:'s' fJ dür(lnte 
(I' mljl'Ünento revolucionário no' meu 
Estada, Aqui está o sell Jornal -
"Tribuna do ]o.,T01·te" - fazendo' apo· 
logia do sistema de entã,o ~m vâriJ5 
edit-orlai.s; O .sr-, Aloysio Alves, atra ... 
vés dOs editoriais da seu joma), ta .. 
zia a. apologia, do G-ovêrno paSsadO, 
~nte a mant:hete que aqUi .se· vê: 
uTrabelhadorea e e.st,utlantes vão lan .. 
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çat. hoje, a c.an·:!iclrtLLlfa. de JOão Gou .. 
documentos que L€mos, cO-D1probltõ~ 
lar,t a reeleição". 

$r. Presidente esta era a manchete 
Co dia 13 de março, dos últimoo d...as 
co glYvêrno passado. 

A seg"uir, dizia a Tribuna rlo Nol'
w"~ ainda a 13 de março~ 

(Lê) 

, A partir das 17 hOl:3.s je hOje, 
:na praço. Gent.H Fenel!a (Ale .. 
Icrim). o Cemando Estadual dos 
Tn1br..íhadores !,lromoverá a c-on~ 
Icentl'ação populs.r de npo1v 3C 
rteCl'2ta dl SUPRA e às ref()ima" 
!ie osse, a 'ser ass:nacto 1ll~&ma 
hc_'a, na Guanabara pelo Prest
dente GOU:8l't. Js.rtçando 'la oc;a-
41:10 sua candidatw'a 6. reeleição, 
(l.:ruvé,s de faixas, di5tioos, ~Al'La .. 
~e.:; e discursos. 

~ Da cc-n~çntl'ação partici~Ja:-ãO 
tv.~udantes, camponeses, .servídcre.':l 
lluohco5 e lideres políticos do Es~ 
tp.do. O Governador Aluizlo ALV~S 
e', Q Prefeito :.Jmlma Ma.ran1li'io 
não tomarão párte :la comlC"t'. O 
pr mtiro v.ajou praa o Aeci:"e na 
manhã de hoje. o seg'.mdo se eu. 
con:ra ali desde ontem, O .)r, 
Et'nane da SU·Jeira. Secretár!(} de 
].,,1:~óclos Internos e Jurídí,~os Qe 
P{0feitura. e candidato a Succ:isâJ 
nwn~cipal lambem não irá, ;Jois 
[:7' en:::ontra na capital ~ern!ljLIlJu~ 
cJtna, com o Prefe to. E' certa, 
n<:l eutant(l, a pl'es-ença do Senhor 
Moacir de Gó:s, Secretario Ci.e 
E4ucação do municipl..o e I~a.ndi~ 
dalto t.amb.ém, à sucessão 'JlUnlCl .. 
pa) e que deverá ser um do.s ora
tiores. 

Retransmissão 

4. concentração tio !UeOl'irt'l 
cúI),stará de duas j}al'tes: 11 rc
tra;nsmissão através de mlcrê-fo .. 
nes instaladOs em tôda a 'uea, 00 
disçurso do presidente Ja ij?PÜ~ 
b;iaa. na Guanabara e de o'lhos 
1id~res trabaIh stas pre.sentes f> 2) 
a partir das 2:> hora~, di.s'~urs>Js 
dos; líder::.'; das fôrças pGpUi~l!P:' 
de ;Na tal e do interior do '&t'iJ.lo 
enq'e ~les campon&;es, estmh-nr.p.s: 
op('~'árjos. Um discur~{) c.erto é o 
do pro Pa'llo Feitosa, Jirettr da 
Es;ttada de Ferro SampaiO Co!"
re:al. Outro quase .;erto: o do D-r, 
MQ~cir de Góis. 

Enql..to.nto isto, na mesma época o 
lDleu jorpal I'Correio do Povo', VUbli-' 
cava. entr~ muitos outrcs editori?is de 
Dlinha. .$emelhante, I) spguinte: 

IMPE~CHMENT .l 
A ,expressa0 é de NittJ: li de_ 

mocraCia se fêz, não foi encon
trada feita. 

fj>nt,i(:o, mas f"m ~entldc ir.ver .. 
80, o procseso da 10rlll.l\Lo QO 
dita ar. 

DIÁRIO DO \CONGRESSO NAClmJAL (S~ção 11) 

Ninguén1 na.sc t:rano, mas 
transfonn~e em tal. Modifica.. 
se, aos poueos, co forme c-.s frn
quejamentos dOS ~mocratas, que 
nem sen1.p!'e levam 11a deVid-:l con
ta a. mã·fé dos que ambicionam a 
exclusfvfdade do p er. 

&'. Presldente, e 3~ j)::o.sseguin 
mostrando c a.d-"ert1n~9~ para chegar 
ao final com as S2~'Uin ,ef; expre.s.sões: 
nê) \ 

Se tiw·r homens peb "!r"ntr 
que (} co:nbatam (cm dec\.;;ao f 
coraªem. -o caud 11,.0 .ffl'lll'a ou 
blvaqu~ de onde 'Iartiu, preser. 
vartd(;~.'ie o regtlllce demch;rfl~:co 
Do contrário, nin31ém o C()1ne
terá, 

Os exemplo.:; são \!onhe'!:.:.rt;S. 1 
i':oriano reCUOll '10 seu :riJryó_ 

&w de adiar as se;isôes 0::0 pal"w 
lamento NacJonal qJando com:. 
se·l p:ano se levaniOU G,lc,:'r~o, 
lideranüo a m:notia de jep1.ltaô0':' 
:nsuQm..sôcs, Igualrr,ente Be'·nar. 
des, por OCasiào da revisào cons
titu~!.onal. t~ve de, c['der dant:~ 
da oposi-.;áo chefiída por .t1~:. 
cuiano de Freitas. i 

HoU\-'e,'J.::;e o Conl!'$so 'le Ol:l.1~-U· 
do, e t,sses doís hor ens, q'.le se 
julgavam predestina os, r1<10 te. 
riam hedtad.o em d:.so!ver ç Lew 
g,~tatJvo e mplanLa a. t-ira!Ua, 

A hl..stórla .:ephe e. 
Acha-.se agora o arlan:enUtr 

entre a3 pontas de lU ,neXO:";l· 
vel duenla. Ou Os epu:.ado.c, se 
arl'egmu~ntam e laoç !TI ID.los nus 
annas qUe a. cons~ttiÇâO ..nes 
oferece, ou fi, demO(: aCia brasl
leira. perecerá, como es~paJ'cf'eu 
quando Getúlio ma ldDU fe:::har 
o Palácio Tiradentes., . 

A idéia do impe4chment ao 
Pre.'i~àente da RepÚblf.. a, no ca':.l) 
vale por uma frente eghnlf\ âe 
comoate. Legítima, ~·<!pet!mOL 
porque o impeachmerlt. e. 'J pro. 
cesso .COll.stiVlC~Onal p~ra re\ludiG 
do chefe da Naçoão ~Jue ~e não 
mantem à altura do ct'rgo, mde
penden:elnente are dt/ cOJ1taçâ-c 

sôbre eXIStência de cl'i·me de res w 

pon.sab1ll<1ade, 

Como '-,alienta EPítâtio Fe':;soa. 
"o impe,1.chn1ent não ~ LUn pro
cesso crittünal; e' um llroce~,'iJ de 
natUl'eza poil':olca, quel 7isa não 
a punrção de crimes. na.s .s~m
ple.snLlW~ afas.tar ;ia eierc~~>:.J ..te 
cargo o governante qu~ :lu) ~~l'e 
.a coisa públ ca". Ou \<-I.inda na. 
op.n:ão de Viveiros uJ: {;a.,u·o, 
uma prOVidênCia. ··e-qu valem::, a 
dem:,s.'ião. cujo princiP41 lU~tltuw 
to é afastar ias altos '~al.':;OS l'b 
funcionários -!ue se m{)~trarn in. 
capazes de exerce-los Aignamen .. 

te", T 
D.::m'e da mar~ha :<At'e1,:,rada 

para a u-hadll.:&. a qt ~,~~l~ 

mos, não pode o COngresso per .. 
der wn só mm'lta na- ar Ja'J.:za .. 
ção da resistência. 

Alnw-?s de medida.s de o5telUiL 
va demagcgia. o Sr. Janzo vou· 
lart, não .sóm~nte criou ~Il::n am .. 
b:.ente de mquH:!tação, lD,tS de 
a~:t{J.ção e 5u\wersâo em todo o 

t.erritório nacIonal. :E repJ.ra~se. 
a;ora. já sem qua;que ... · jl,sfarce, 
pa..:a, e~n nome do re::;in1e jen:o .. 
;;;rál;,:co, ~·up-rimir a D~h1'Je:·acia. 

O caso e de irnpeachffient ju ... -
gàme:lto político atra\o'é.s do qual 
(I J:larlJ.mento d.everá Cl):J...::lUll' 
q,ll-e o p,es:dente não pode CO':1. 

t~n!.l:J.'" na. cheGa do '50'" ~r 1'), em 
bcneflc:o da tra:nqül~ldad~ ca fa· 
milia br.a.:;Uei,ra e da p!'~p.: '~da~ 
de do País. 

NeSLlOl, hora. não há de se cogi
t.ar sób! e se as .[Iõ.·ças Af:YlUJa-S 
e~tarâo dlSpa:.taS. a l'e.,pi!l t·ar fi 
acci",1o do Pat'Lamen~o, ~cmo, 
certa \"'ez, aos mínistr(.~ 'i1o Su
p;'emo Tr~bunal F-ederal. ulsde 
RJy - "não impo!·ta sa:;)er se 
o'Jeus j·lI;ado.'3 serão ou uác' a3-a· 
tados pela fôrça, Sé. terão QU não 
execllção material, ant0 a a:lar~ 
quia ou U.s muEidõ~ revoV:1.aas. 
lJiante de vossos olhJS nlo" ex!s· 
te senão a letra da -LeI. !1;\ S'.la 
,'ontade expressa ou na <;Ua vem ... 
tade implícita., a lei n()s Sell; pre
ceitos, a lei no que ela t1" :m<ia, 
a lei no que ela exige .<10 q,ce e~a 
impõe" . 

O tirano não nS.sce tirano SãQ 
as atraçÕM do poder, ~ 501..)r{~tud'J 
as vacílações do que têm í)or ta .. 
reIa praticar a vigília d:Jmocrá
tica. que o mduzem a 'lvanç3.t. 
Se elas persistem. há a tr<1n~Jor. 
mação final: sUrge (I di~'1C,,)r~ 

Na hQ1'a anirl~tiada e ü~fjcil 
que atravessamos, es~as lemb:"~-tn" 
ças da hist6ria e essas noçóó-s do 
direito const:tuclonal prf~ciD.l"1 
ser divulgadas, Para. ::tue seja.m 
compreendidas, Para (jue, l!um
preendidas, estejam em "Conj~~õ:?s 
de produzir seus cfeito.s Para 
que, enfim, defendida a Oe'TIO
eracIa subsista, e, através cela, 
haja govérno. do povo., p~lo PO\'O 
e sobretudo para -'l povo, 

Já a 1.'i de abril as.sinl se eXpl'e.5.Sl
v& a. "Tribuna do Norte: 

AS TR~S ARMAS DE PRONTIDAO 

Ministro da Guerra garante lega~ 
lidade e e.tonera, generais Que se 
rebelaram 

.. O Minist~o da Gue,:ra, Gem~·al 
Jair Dantas R beiro, em nota ofi ... 
eial divulgada às 23h 45m de- ho~ 
je, condamou o povo bra~,i1e l'O a 
agnardar com ca;ma e conLa."H;a 
O decen;'o:~lr dos aCJntec~n1"n~{ls 
"pJiS, m lfl'p ·~mo.'i a {);·dClll cu.~tc 

O QUe C:l5.al"' .. 

Junho de 1964 

A nota oficial do Ministro t\g 
Ouerra, que foi divulgada logo 

após 'importante reunião realiz.a. 
da no gabinete do sr. Jair Dan· 
tas R àe:ro, foi redig'lda do pró
pri.o punho do General e dactilo· 
graf~da por um dos seus ajudan. 
tes de o:'drm, que l pessoalmente: 
djs~ribuiu o cúrnunicado à iml 
pre:'lsa. 

lIIedicos 

o Ministro JaIr D.lntas R'belro 
anunciou, pouco antes de meia .. 
noite, que pe:·rnaneceria em vigf .. 
Ha. em seu gabinete mesmo con .. 
tra!':ando determ:naçõe~ dos médi .. 
cos que o acompa.nham desde sua 
saída <lo Hospital, à.s 19h. 

COD.3erva:Jdo-se cp.lmo e d~ienuQ' 
que âS Fôrças Armad1s garant~rão 
as instituições democráticas, o Mi
nistro da Guerra. não aeeitou con .. 
versar, diretamente com <l.;; jorna ... 
listas, IDas, at:'avés de seus asses ... 
sores, oflcial:zcl1 a exoneração dos 
Genel'a1s Guedes e Olimpio Mou" 
rão F lho, chefe do:; comandos de 
Minas Cl~le se l'ebrlaram contra. O 
Govêrno do Presldent-e JOão Gou .. 
lart. 

Mais adIante, ainda a. I/Tribuna da 
N"orte" de 1.0 de abril a-brie. man
chete: 

FORC.'.S ARMADAS DE PRON
TID.'lO AGUARD.1M MELHO
RES NOTíCIAS 

Exercito, Madnha e AeronãuU .. 
ca, estão em rigorosa pro:ltidão, 
desde as primeiras horas da noite 
de ontem. não c.onseguindo a re~ 
portagem, no entanto, nenhuma 
informação dos comandos das três 
armas, nesta cDp~ta!, em face dM 
poucas notícías receb:das do sul 
do paÍS. 

Sent'u a reportagem, porém, Que 
o.s componentes da guarnição mi~ 
litar de ~atal e as fôrças de Mar 
e Ar, ficarão cOm a legaUdarie e 
contra a tent,ativa de deposiçav da 
Presidente João Go-ular&. 

SR. PRESIDENTÊ. SRS. SENA· 
OORES - Terminando EiS mínha..! 
conSiderações, faço run caloroso apê-
10 aO em:nente Pres:dente Ce.ste!< 
Branco e a. êsse outro bravo milit.al 
que tão bem tem interpretado (}.!. 

ideais< revoluciOnar.o!, o Sr. Min1.str( 
da Guerra, Gene!·a! Costa e Sllva~ B 
fim de voltarem as suas v:stãs para I! 
R:o GI'Rnde do Norte, O mapa ideo
lÓglCD da revClução não poderá omi
tl::-, ",em ::nsve injust~9a, as fronteiras 
do men ~~tado, d~:J(and) a SUa, popu
I.\ó'ção ir l .... t"'3,1a nos SetlE anseios de re
'iovação, 

EUW1 E'~~a~ as P"lflvrl1s que eU de ... 
,>?java J:iJnu,1:ial'. (Muito beml Mui .. 
to be1n!) 
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COMISSõES PERMANENTES 

MESA 
presiClente - Moura Andrade fPSD. 

'Vlcc-Preizdente - Nogueira da üama. IPTl3). 

1'" SNa·etário - Dluarte Mariz ! UDNl ) 
2<,1 SecretárlD - Gilberto Marinho i PSO) { 
3v Secretário _ Adalberto Seua tl'TH) I 
4" Sec~tár1.O - Cattéte Pmheiro 'PTN) -I 
19 Suplente _ Joaquim parente (UDN) 
29 SUplente _ Guido Mondim (PSUI ) 
39 Suplente - Va.sconccUos rórres {P'TB) ! 
49 Suplente - Herlbaldo Viein 18. Jegenda. - BPIJ I 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
.E'ARTIDO SOCIAL DEMOCP.ATIC(... lf'SD) ~- 2~ representantes 

l. Jose GUlulllard. - Acre 
I. Lobão da Si1veua _ Parâ 
$. EugêniO SaJ'IOS - Martulllão 
t. Sebastião Archer - MJ:rannão 
G. Vitorino Freire - Maranhão 
$. Sigefredo pacheco - 'pl3Ul 
'1. Menezes Piment.el _ Cearâ 
8. WUson Gonca.JVes - Ceará 
9. Walfredo Gurgel - R G. Norte 

10. RU1 Carnelto - Paralb:il. 
U. Leite Neto _ Sergipe 

\
1.'::::. AntDruo ,tJa..OJno - t$arua. 
13. Jefferson ue Aguiar - E. santo. 
14. GUberto Marinho - Guanabara. 
15. Mou;s And.rade _ São Pauto 
16. AtUIQ Fontana. - Santa Catar1Da 
11. Guid'() Mondin - R. G. Sul. 
18 Bmedltc Valladares - 1\.1, (i~ra..I!i 
19. Filinto MüI1er - Mato Or.A.t:.C I 
:m. José f'euclsoo - Goiás 

1

'21. JuscelIno fWbt~chek _ Goiás 
22. Pedro LUdovico - Goiás 

FAR1'lDO tRABiU.HlSTA BRA3!.l. EIRO (PTBI - 11 representaat~ 

1. Adalberto Sena. - Acre lC, pe&So~ de Quell'oz - Pernambucc 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 
I 

BlOCo parZame'J ter l11depend'Jnte 

PSP I Senadores 
PTN I SeJlAdoreo 
PSB 1 senadO!' 

PlI ~ 1 SenadO!' 
MTR 1 SenadO<' 
POO 1 SenadO!' 

Sem Lfgencla t Senadores 

l.fder do Got:é1no; 
Fllinto .Müller 

16 Senadore3 

LIDERANÇAS 

Vice-Utteres: 
Daniel Krteget 
Mem de Sá 

Wilson Gonçalve" 

BLOCC PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
• 

Llder: Llno de Matos (PTIO Josapllat Marinho (sem legenda),' 

Vice-Líder: 
AuréUc V1anna (PSB) 

/I - PARTIDOS 
2. Oscat Passos - Acre 11. Jose Ermlrlo - Peruo.mbuco 
3. VivalCio ,,",una _ Amazona.. 12 Silvestre pér1Cles - Alagoae 

PARTIDO SOClAl OE!MO~'RdnCO 
IPSO} . 

PARl'JDO LlBERTAOOR IPU 
Ltd.,.: Mero <le Sé 4. EdmWldo LeVt - Ama2;onas 13. Va~cQnceJ.os rôrres - R. de Ja.--

6. Antônio Jucà _ Cea. à 14.. Nelson MaCulaD - Pa.ranâ 
6, Arth.O V1rg111o - Amazonas I neu'o. 

t. Dix HUlt Rosado _ R,a NvTU: 15. Mello Braga - paraná 
8 Argemil"D de Plgueire<io _ Paraíba /16. Nogueira da Oams - M Genlf 
9. Barros Carvalho - Pernambuco 17. Bezerra Net;,o - Mato GroSSo 
UNlAO DEMOCRA TICA NACIONAl (UON) _ 15 representantes 

1. Zacharia.s dt As5utnpç:âo - P~á 9. padJ e CaJBzans - S !?ault. 
a. JoaqUim parente _ Plaut 10. Adolpho Franco - paroná. 
a. José Cândldo - Pia-uI 11. lrlneu 80! uhausen -.s Catarfn.s 
• ' Dinatte MariZ _ R G do Norte 12. Antômo Carlos - S cata-r1na 
8. João Agrip1.no _ p<!ralba 13. DaDlel K.fleger - R a . ..10 SUl 
6. Rai palmerra _ AJsgoas 14. Milton ca.mpos - M;nas Gerai.-s 
'1. Eurico Rezende _ E Santo 15. Lope~ da Costa. _ Ma.to a!~ 
I. Afonso ArinOs - Guanaban 
,I FARl'lDO UBERTADOR {PLl - 2 representante, 

1, Aloysio de Carvalho _ Bahia I, Mem de Sá - R O. do SUl -

l'ARTIDO l'R..4. '3AUUSTA NAc.:IONAL tPrNl - 2 represent-ante5 

1. Cattete !?tnhe1ro _ Pari 2. Lino de Mntos - S. pa·ulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSrSTA (PSP) - 2 represen!4nteJ 

1. RaW Olubertl _ B. S.nto 2. M1guel Couf<l - R d. JaneirO 

PARTIDO SOClAL BRASILEIRO (PSBI - 1 representanto 

L' Aurélio Viana - Guanabara 

MOVIMENTO rRABAL!iIS'IA RENOVADOR IM'l'R1 1 representa.nte 
1.. Aa.rlo Stenbruc.b - RJo -ie Janeiro 

PARTIDO REl'UBLICAl\O IPRI _ 1 repr.sentalltl 

1. JUllO • t.elta - serglpe 

PARTIDO DEJvlOCRATA CR';S'IAO IPDC)._ 1 represDWlnta 

1, Arnon d. MelO - Alago.., 

BEM LEGENDA 
~. Josaphot Marinho - Bahia 3, Ber1l>aldo VIeira - Sm'glllt 

RESUMU 

partld-c 50CtaJ Democz:átIco (PSO) n 
Parti.(1o lTabalhlSta Na~naJ tPTB) 11 

Owã.o OemocrAtlca .Nac1oAaJ. IUDN) l' 
PllftlQO Llbertad.or (PL. a 

Partido rral>.JllJsta Nacional I!'TN) a 
Partido SociaJ ProgresaiSta tPSP) 2; 

Partido SOClaJ1st& 8rasU~'lIo I PS8) 1 
PartidO Republlcano tPRI 1 

parMo DemOCrata crutão IPDC} 1 
ldO'flmentu lTlUlalhLSta Renovs.d:or (M'"L'R> 1 

64 
I 

Llaer: FUinf<l MUU .. 

Vzce L1àerea; 

WUson GonçaJves 
Slgetredo PacheCO 
WaLfredo OW'geJ 

PAdTIDO fRABALHlS'TA 
BRASILEIRO "'TB} 

Llaer: Arthw vtrglUO 

Vtce-Ltàeres: 
Bezerra Ne-to 
Os<:a.r Pa.$sos 
Anlôruo Jucá 

Vtce-Ltde;r: AlOyslQ de C.a:vaJ),o 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSlfii'C4 
IP S F} , 

Lider: M'tguet COUt() 
V1ce·L!aer: RatU Gtubertl 

PARTlDO fRABALHISTA 
NACIONAL tPTN, 

Llder: L1rio de Matos 
Vtce-Lide!: Cattete Ptnhetr~ . 

lU - Partt.!at tt6 f''n só 
Repruentante 

MOVIMENTO fRABALHl8TA 
RENOV AIJOR (MTRJ 

<n><'lAO DEMOCRATJCA NACIONAl 
tU O N} 

Repreoenta.nte: Aarão Stelnbrucl 
PARTIDO DEMOCRATA CRIfiiI'AO 

IPDC) "f 

) 
) 
) 

Ltci'er: Dantel Krzeget 

Vtce-L.tacres: 
Eurico Rezende 
AdolphO Pra.nco 
Pa.dre Ca.lazans 
Lop .. d. Co.>ta 

Representante: ArnOD de Mello 

PARTIDO REJ-uHLICANO tPR) 
.RepreselJtaDte: JUlio Leite 

PARTIDO SOCIALlí;11\ 
BRASILEIRO I PS1:! I 

Representante: AurêUo Vianna 

ACRICUL TURP. 
?resldente _ Senador Jos! Ermll'lc IPTBI 
I'lco l'IeSlden~ -.\ien.dor EugêniO DatrOll (PSD) 

CO~OSIOAO 
'ntularea 

Rugênlo B&r1'OI 
JOSé l"eUciano 

Titular. 

José 1i!rm!r1o 
DIx-fIUlt R.o$~ 

TitUlare 

Lopes do Jostt 
Antônlo Carlos 

'TitUlare 

PSD 

ODN 

Supleot<ll 

1. Attfllo Fontana 
a, Benediçk> v.U.dares 

Suptenc.ea 

1. Melo Braga 
a, Argernlro de P'lgu,Il'e(\o 

Suplente. 

1. Daniel Krleg~ 
I. João Agrip1no 

Suplenl.e,s 

B r ,t. 
Júlio U,lto 'Raul mubertl IPSP) 

Se,:tetáno Jo!\! Ney o~nfAs. 
~.ljJúnli;l _ QUÍnt..'l.3.-te1raa, Q.E 10 ttoras. 
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CONS"'ITUIÇÃQ E JUStiÇA 
PresIdente _ MOnso Arines (UD~) 

Vlce Preruaellte - WUwn t.h;JnC8.J~'t'~ PSO) 

Titulares 

Jefferson de AglUM 
AntOnio Balbwo 
Wilson Gonçalves 
Ruy Carneiro 

COS1r' ''';,I(,'AO 

p;.:u 

Sup 

1 Meneze:;: PUI. 
2 lJelte :s elio 
3 JlJ'se k"eUclan 
4 FlllDto MulJ 

P'llJ 
" 

entes 

DCe! 

Edmundo Levi I A.:gemiro de Flguelsedo 
Bezerra Neto 2 Melo .l::!:raga 
Arthur VtrgUlo 3 Oscar Passos 

aoN 
Aloysia de Ca.rvalho \PU 1 Danlel ttneg 

Afonso ArinOoS 2 J_ ~:1p 

Milton Campos (*) 3. eunco t{ezen 

I:S t', .i. 

Jo~.aphat ~artnho Isem legenllaJ Aarão SefinbrUctll (MTR) 

SeCTetana: Marta Helena Bueno Bandao. 

Reun'óes - quarta.s-felra.s, àS 16 noras 

i DISTRrro FEDERAL 
~ Presidente _ A1...rélio yianna (PSB) 

IVice~pre.,~dente - Pedro Ludovico (PSD) 

COMPCJt:iJ ÇAO 

rltulares Sl1plet: 

I Pedrc Ludo.lca 

Fillnt.c M ·}.i.Jer 

Osrfll ~asso.s 

EdmunrhJ LeVl 

! 
\, A ·: ..... 110 Vtanna 

! SeC7 etàno 

EeUIHoe$ 

!'so 
1 José' fi'eJ.idano 

2 W doa redo Ourge 

PI" 
1 M~lo Braga 

2 AnCôruo JucA 

B l.L. I 
'PSBI Llno :le '40'&0. "'1NJ. 

Jul1eta Ribeiro dos Santos 1 

qUlntas felra.s, ~ 16 noras 1 

ECONOMIA \ 
Pl'fitaente - LeU,E; Neto ~SD) 

Vtce·presH'lente _ JG.5é E1 nJlna lPTB)' 

COMPosrC;AO i 
PSD I 

Titulara SUPlec* 
Jefferson de Agu 
51gefredo P'3clle 
Sebastlão Archer \ 

\Leite Neto 
!Att.l1t. fo' ~':1Hla 
IJosé f"e\1e~anD 
, , 
kosé ~mlrío 
Mdo Braga 

I 
4do1pho Franco 

1 
2. 
3 

PI'B 

2. Osca.r Passos 1. Bezerra Neto 'I' 
UDN 

I,' José CândLdo 

Jioopes da costa 
lflneu Bornnau.sen 

2. Zacharl~ de ASSu pção 

l1IIígueJ Couto (PSP, 
I 

3. Mem de Sã iPL) 

B.P.I. 
Aurélio Vianna IPSE 

Secretária - Aracy O'Re11l-, 
Reuniões - QuIntas·feiras. é.S 15.30 

EDUCAÇÃO E CULTURA ! 
Presidente - Menezes PImentel (psd) 

ViC6.Presutente - Padre Calazans tPTB). l\ 
qoMPOSIÇAO 

TItular .. 
Mimez.es PlmenteJ 
Walfredo G'lrgel 

PSD \ 
suplentes 

1 Bened1ck> vaJl.tHl.arecl 2. Stgef1"edo pach.eco \ 

{O) Licencia.dO. Substituído pelo Sr. Eurico Rezende 
I 

\ 

\ 

PeSSoa ~ Queiroz 
Antônio JUc.à 

Padre Ca.R?-a.ns 
Mem de Sa lPL. 

Pl'B 

I. EdmundO Le'1l 
2. Vivaldo Lima 

ODN 

\. AfODB<J MDC<! 
2. Mílton Camp,,-, 

B P.I. 

I Josaohat Marlnb .. 

I 
(Sem legenda) 

ser' árIa
l::teumões -

Uno de Mattos (.PTN)~ 
Vera Alvarenga. Maira 
Quartas-felrall. àS 16 hOras 

I , 

I 
FINANÇAS 

,.,.,,$id.ente _ AIgemiro de FliUelredo )P'I'B). 

Vlce-Pr4~laente - Daniel Krieger (UDN). 

Tltulares 
Vlc~..or\no Freue 
Looàtl aa SlIveU'a 
Slgetreoo ?acllew 
W l.:.f,On aonçaJves 
LeIte Neto 

Argemll'C de Flguelfedo 
Bezerra Neto 
pessoa ete QueuOQ' 
Antonic J'Jca 

Daniel K.~le-ger 

Irtn€U B(,)rnh~ .~n 

Eurico a,ezenae 

Mero de Sã 

Linc de MilHOS 'P'I'N) 
A1UéUI.- VIanna LPSB) 

COMPOSH,:AO 

PSIJ 
Suplento.o 

1. AtWlo Fontana 
2. Jcse GUlomard 
3. Eu.gênio, Barros 
4. Menezes l?unente1 
5. Pedro r...udo'VicIJ 

P'l'B 
L JOOé Errnlr!o 
2 Edmundo l"evi 
3. Melo Bra.'!a 

4 Oscar Passos 

UUN 
1. Milton campos 

:.I João A&,npUlo 
3. ActOlpho Franco 

PL. 
.Aloysio de Carvalho 

B P,L-

1 Julio Leite tPR) 
:I. Jooaphat M9.t'intlo lS. leffenô~) 

Secre tArlO __ Cid Brngger 
RE:'~!HõeS - Quartas·1etr&6 

iNDUSTRIA E CO~1JmClO 

..... : riE'nt.e - senado: .1clsé F'ellciano (PSD) 
Vic~~Presidentc - Se-natlDr Nelson Maculan (PTB) 

COMPOSIÇAO 

TitUlares 
JCsé Feliciano 
AtiUo Fontana 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
lrineu Bornhausen 

PSD 

PTa 

Suplenten 
Lobão da Silveira 
Sebastião Archer 

Vivaldo Lima 
Oscar Pa..«sos 

UDN 
Lopes da. casta 
Eurica Rtzende 

BI'I 
Aarão steinbruch Raul Giubert1 

Seaetária - Mana Helena. Bueno Brandã,.o 
ReuniãO - Quintas·feira.s, às 16.3Q horas 

LECISLAÇÃO SOCIAL 
Presidente - Vlvaldo Uma .PTB) 

VIce-Presidente - Wa.\fre>i.o G'.1rUp.1 IPRD) 

OOMPOSIc;AO 

'TItulares 

Ruy Carneiro 
Walfredo ourge.l 

ACtiUo FOntana 
EugênIo Barr()3 

Vivaldo Li1na 
An tõnio Jueé. 

EurlC'O Rezende 
An ~ônio Car)c.s 

Aurélio .vianna. (PSBl 
secretária 

Reunlõe, 

PSD 
Suplentea 

1 Leite Neto 
2. JOSé GUlOmard 
3 Stgefre-oo pacneco 
4. LobAo da S.lveira. 

PIB 
1 Edm undo r.,evl 
2. pe~sôa de Quell'OZ 

UDN 
1. Lopes da Costo 
2. Zacha,!'ias de ASS-,lnC§.O 

B 1'.1. 

Aarão S .. ~inbructl fMTR). 
Vera Alvarenga Marra 
Terças·fêuas, as 15 no.ra.s 



, 

.. ' Tirga.felra ~ 
~-rm á~ 

; MiI!II'M li JlNERGi,& 
poMPOSrQAO 

Tl~' 
'Btnedlcto Valla4arat I 
iérrerson <le Agtifu , 

. "o eup~t4I' 
1. P.llro LU<Iovloo 
2. Flllnto 'Müller 

l'TB 
, .. 6 Ermftfo' "'-.. 
,A.l'gemlro c!Q FliUeI:r.dO; 

; lb~O AgrIP~ .• ' 
I;ntônio cuIOI 

.1osaph,,~ Ma.r!llhO· 

1. Nel:I<>n MaCU!aD 
2. Antônio JUCt, 

. tJDN 
1. José CwdJdo 
2. Afonso Arlnot 

llPl 
JúUo Leite 

f.oLlQP~O DAS SeCAS _ 
l're>iden!4 - RU! ca.rnelro fl>SrTf 

:VICl6-P."e#4e1lte - Aurélio VJann& (PSB)J) 

-" T\Wl~ 
:ltU1 Carneiro 
iSeli""lllio Areher 

I ~ \ I \ 

I:>l>:-Ruit !\OSO.do , 
,:Argem!Io de !'~, 
I ' 
J~ Agrlplno 
J .. é C~dJ<Io 

I '. 

OOMPOS1ÇAO 

I5Uplen* 
1. Slgefredo 1'aAlh_ 
a. Leite Neto . 

FTB 
1. Ant61lf<l JucA 
2, Jo,é Ermjrlo 

tJDN 
, 1. Lopes da COS'-

2, AntOnio C8.1'los 

Jl,~.I. / 

Aurêllo V!.lllltI ,.....,. Julio Lelte (J'R). 
Seéretârla - ara"1 O'Re1ll1 , 

ReUlllOOa _ ~u.rtas-felr"', .. 16 1101'114 
PROJEn'OS DO EXEOUTI 

OOMISSAO ':DE PROJETOS DO ExEcUTiVO 
Presidente - 'Senador J~ Agripino <UONl; 
V'lÔe-Presidente _ Wilson Gonçalves (1'80l. . . " ., . 

TItulares 
J.,elte Neto . 
'1oú ~uiomar<l 

Mem de Sã 

I 
llru-ros O.rval)1a 
13ezexra. Neto 

D&n~el Krleger 

Llno de Ms-ttos 

OOMPOSrçAO 
PSD 

1'L 

FTB 

supl.n~ 
Walfredo Ourgel . 
José Feliolano . 
Ruy Camelro 

Aloysio de carvalhO 

Edmundo Levy 
Melo Braga 

UDN 
I Antonio Ca.rloa 

Adolltl1o Franco 
BPl , 

AtU'élfo VIanna. 

~EpAÇÂO 
Pre.!Íd ... te - OL,-Hull Msado (J'l'BJ], 

v,e •• pr..uient. - Antonio CarlOS \tJDN)" 

Tltulan.. 
Walfredo Gurg", 
Sebastião Archet 

mx·Rult MSado 

Antônio Carlos 

COMPOSIQAO 
PSO 

SUltlon,." 
t. Lob!o ia BllVelr& 
2, José Fellclano 

PTB 
Edmundo Lev! 

tJDN 
E'..trico &ezend-s 

ll,P.l. 
Júllo Leite fl>R)' Josal>~.at Mar!llho (Sem I.g.~.aa>, 

SecretAria - Barnb ,\br.lliIo 

RELAÇÕES f:XTERIORES 
Pr""detlte _ Benedito VaU.dar.. (1'SD) 
Vice-!'resIdente - P_ cI. Queiroz ,!'TIl) 

'oo~o,,-,çÁO' , 
Tltulu .. SuplentOl 

llenedJeto V1.Ilada.rq 
Flllnto MUUer" 
Me-neze$ pt·nent.el 

. JOOb Gu!omàr4 

Pe4SOa 4e Qu~ 
Vtva.ldo . L1m& 

O", .. Puoot 

PSO 

1. Ruy carneiro 
2 Lel!tAI Neto 
2, IT!etõr1ilo' i'relrt 
~. \ViIo(n\' GonçOl_ 

Fl'B' . i 

1, Ant<)Dlo Jue4 
2, ~ 00 B'tCIIe!r'odo' 

s: Melo ~~ 

/ 
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Antonio C8.1'IOS 
José CAndJdo 
RUI Palmeira 

= 
\JDN 

" I 1, padre Calazan& 
a, J~ AgrIpino , 
3. Mem de Sá Il'L) 

B p,r. 

Aarão Steinbruch <MTR) Llno de Mattos <!'TN) 
SecretáriO _ João Batista Cartelon Sranco. 

1Ieumé .. - qu1ntaa-Ie1raa • .., 16 nora •• 

SAüDE 

PTes!oente _ 8igefredo Pacheco 
Vice-Presidente - JOSé CândidO 

Titulare<! 

blgefredo Pach~ 
pedro Ludovico 

JOO" Cândido 

COMPosrçAO 

Suplentes 
Maioria 

UDN 

1. -V~lfret,... Gurge1 
2 Eugênio Barro. 

Antônio Juca 

Lopes da Cost. 
a P,I. 

aaul Clluberti <PSP) ~Iiguel COuto <P$P). 
Secretárto _ Eduardo Rui Barllo,sa. 

Reuniões - quintas- fe1ra.s, a., 15 hora" 

SJ;:CURA~ÇA NACIONA~ 

?residenr.e - z.achatia.s de ASS'-.lJllJ'Çào (UDNt 
VlCe-l're.ldente _ JOSé Oulomaró iPSO) 

TItulares 

J""é GUlomard 
Vietorlno Fre1re 

Sllvestre Pérlclu 
Oreal Pa.s.sos 

Irlneu Bornhausen 
Zachan.. d. ABsumpç~ 

RaUl Oluber14 11'$1') 

OOMI'CSIÇAO 

suplenteo 

PSD 

1- Ruy carneiro 
2, AttlllQ FQntana 

nB 
L JO'~ Erro!!io 
2. Dlx.~ult Rosado 

UDN 

1 Adolpho i'rBllAlO 
a, Eurlco Rezende 

B,P.I. 

Aurélio ITlanna 
Secretárto _ Alexan4l"e Ptaeude. 

1Ieun/óeo qutnWt telras, à! 17 horas. 

SERVIÇO POI'ILICO CIV)~ 
. . 

PresIdente _ Aloyalo de Carvalllo <PLl. 
Vlce-Pres!dente Le/t. Neto (PSD) 

Leite Neto 
Flllnoo MUner 

Dix· 'tul! Roa~O 
SU ... tré Pérlc! .. 

P&dn CalM1'D, 

/ 
i D 

PTB 

tJDN 

suplen,tes 

1. VlIltorlno ll'reIre ' 
2, Slgefredo I?o.eheco 

1. Melo Braga 
a, ~ Jd 

AnIOOlo carla. 

l"L 
Mem 4e • 

B,P.I. 
Aulo liltelnbrucll'~' 
's~«4rio"; .1006 jc"'- Danta, 

M1\!UeI Couto 

R""m~ .. _ 1Or~4.felr .... ~'15 bor ••. 
, • _ '" " .. ,~.~, i.I • .,11. _ . 

:::::x: , 

/ 
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;:lANSPORTES. COMUNICAÇõÉS E OI3RM PÚBLICAS 

CO.l.·POSIÇAO b 
Suplen ea. Titulares 

l'SD 

DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 

Para o estudo das Mens;;
gena do Poder Executivo re. 
ferentes li REFORMA AO. 
MINISTRATIVA I

E) Para .efetuar o levantamen- I H) 
to da PRODUÇÃO MINERAL 

SUtI industrialização Crlnda por !nlclatJva da Câme.ro 
r::u;?f.nlr. Rarros 

".lsun Gonçnh'es 
}. Jefferson de A mar 

2 José Oulomard 

j dos Deputados aprovada pelo Senê..dtl 
Crlada em virtude do R.equerl.DlOn-. em 1.12.1963. 

PTB 

Melo Braga 

lrtneu Bornl1a'lscn 

6' 1'.1. 

j,!.1J~!Jel Couto !P.sP) Raul Giuberti IPS'f 

to p~ 665-63. ,do Sr, Senador- \!08ê 
I Ertnlr10, aprov8..dO na. sess~ de 16 de 
setembro de 1963. 

1 Designada em 19 de setembl'Q de 
1963. 

I Prorrogada eDl virtude dD aeQlle~ 
I fl1!lenW n' 1.159-63. do Sr. Sen.JAor 
Muton Campos, ap-Tovado na sessão 
de 10 de de.embro de 1963. 

Membros 118) partldro 

Senadores! 
Wilson Gonçalves - PSD. 
LeIte Neto - PSD. 
Slgelredo Pacheco - PSD. 
Argem1to de Flguetredo _ P'fB, 
Edmundo LoVI - I"I'B, 
Adolpho Franco - OON 
João Agripiuo - UPN. 
AW"éUo Vianna _ PoSB. 
Jos.phat Marlnho - Sem legen6c .• 
Deputados: 

ti c> fár10 _ A,exandre ~faf:nner 

guartas-fptraS, ia 16 horas. 

Membros {9) - part1l1oa 

JOsé Fel1clano _ fiSD. 
Attlbo F'Ontana - FSD. 
EUgemo Sa.rros -. PSD. 
Jose I!!rmlr1o \Relator) _ 
Bezerra Neto _ PTB. 

pTB. 

M.elo Braga _ PTB. ! 
Gusta.vo Ca.panema. (Presidente) r., 

PSD. . 
Merbal Jurema ~ PSD. ' 

Laerte Vlc"ra - UDN (SUbStltul6-" 
pelo eputado Arnaldo NogueUa), 

f:) Para Revisão do Proieto que' C) Para o €·stud dos efeitos 
define e regula a PROTE-

I
' da INFLAÇAO • DA POLlTI-

I TOR , I SõBRE AS EM R~SAS PRI-
CnaQ;i. em virtude -do Requerlment.c I VAOAS 

tl • ~ü\l ü..l" do ::ir 8enaaOl ~litQD 
t:.tnJI.HJb, ap:uvado· ~m lO ae !ane.n.. Criada. em 'ltttude o Requeflmf'D. 
QL 1!.Hj2 t.O n" :l:$l-63 do 8r enador Gouvea 

Lopes da Costa - ODN 
Mllton 

UUN. 
Campos tPre.lde.:Jte/ 

JÚlio Lelte IVleePr.) - PRo 
SecretArlo: AUXiUar Leg1Sait1V() 

PL-10 Alexandre Marque3 óe AJou
querQue MeHo. 

aeunJ(}e.s: 5' te.tr8.6 àS 16 bor~. 

ÇAO AO DIREIlO DO AU- CA fRll3UTARlt E CAI\'31Al 

, 1 Vlel!"a aprovado na essão do 2 de 
\le~,gnaaa em 22 de nOvmbro de \ agOSto de 1963. F) 

• (~4 
• ~ Deslgnad~ em 8 de gôsto de 1963 

Ji'rorfugacta até 15 de dezembro de 

Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARiTI
MOS E FERROVIARIOS lS~a t!m ·n: t.uQe àtJ aeguerUllcn...c. ail .. 1 Prorrogada em vtrt'U e do Requeri. 

m~o jl)j tJ2 ap.-uvado em 12 'le ae- ment.o n<1 l 16L. de 1 63 do SenilOl.. 
l:.uhoro de .9ô:t. I Senndor AtUllo 1i'Qn ana, apNV8.:l0 

em 16 a~ dezembro d ·1963. 

19b1t cvw .:1 :Jt!s.gnaçao uu::, :leun';l es Membros (5) - part1do.s 
Q .. :nnp.etaaoli em 4 de lanel.!"o de \ 

.oetlaUuJes Vasconcelos lucres (: AttUlO Fontana _ Pres1tlente 
E041undo 1.<eVl PSD. 

Prurrvgi:l.na a~é 15 de deZembro Qe 
19b~ em VlrtUtJ~ da H,equecUllt:flOO !lU. 
me~o 1 J9lHi;;! dO !:Ir ~end.dot Mep(r 
ze.s .plmeQLeJ ap:,o\'ado em 15 .1e oe
zt...noro ete 1963. 

I:· Membros f7) _ Partldos 

G~lberto Ma.rlnno - P:::.D. 
i\J1eneze:.. I:"'lDlente1 - P.sU. 
~·;::n.ll<1lào Vlelra - U i..>N. 
f1..i~H.on Camp;Js - U u;o.., 

José FclIclano _ \(Vlce-Pr.) 
PdU. 

José Enntr10 - Rela P'l"'B, 

Ad'Ji.phO E're.nco - l N, , 
Aurello Vianna _ p O. 

Set;I'6tàrta: OtlmaJ t.egtslat1V'O 
PL-3, JulJet~ R!beu:o OE. santoe. 

Orlada em virtude do Requer:men~ 
to n'i 152-63, do Sr. Senad()l" JOSe 
Ermtrl0. aprovado na sessâc de 13 d.e 
novembro de 1965 . 

DeSi.gnada em 13 de Dovem..bro de 
1963. 

prorrogada até 16 de dezembro de 
1964. em virtude do lteQueruneotc 
Q' 1 162-63. do Sr, Serutdor J\Ult 
Lelte, aprovado em 10 do dez.erobrc 
d. 1962. 

Membros 15) - partidos 

AttilJo l+'Orlt,a.na - PSD. 
Slgetrt"Oo Pacheco _ PSD. 

JOSé Ermirlo _ nB. 
inneu BornhaUSen _ ODN. 

V à..5conce..o.s forreE _ P'l B. 
Edro undo LeV1 _ p'l'H 
A'Pysto de Carvallm - r'l".. 

3) !Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

D) Para estu:-:as\causas que 
dificultam a lRODUÇÃO 
AGRO PECUARI ,. e suas rll- Júllo Lelt~ - PRo 
percus~ões nega ivas na ex.. Secretário: AmUar 
r"""'Ij\tçao Pl.o-l0. Alexandre M. do 

LeglslaUv< 
A, Mello. 

Cdada em Virtude do Requ-enmen· 
to Q~ 561·63, do Sr Senador Jetter· 
LOn pe A.gwar. aprovado em 14 ele 
cgÔS~ de 1963. DesIgnada em 28 de 
agOsllO de 1963. . 

Orlada em .trtude dof.Requerunen. G) 
to n' 669-63 do Sr, enador J""e 
Ermt.rto. apruvadO na s ã.o da 20 de 
ag6s\O de 1963. 

Oeslgnado em 'l2 de a.;osto de 19'13 

Para o estudo da situação 
do CENTRO TÉCNICO DE 
AERONAUTICA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTICA, DE S JO
SÉ 005 CAMPOS 

PrórrogaC1a até 14 de marÇo de 1984 PrOrrogada t)Ol 1 anel em V1rtU'1e 
tOO t:tlas .I em virtude do Requerlmen .... do Requer1mento nO' 1. dYJ.63 40 So
to n(unero 1.160·63. do Sr. S'nano, Ilhor Senador Slgefre~o pacheco 
Irftetson de AgUia.r a.provado em 10 aprovado em 16 de tUOlbrO 1f' 
de d<\Zembro d. 1963. 1963. 

, 1\4 ... "'bras (7) - Pnrtldos Membros (5) _ P ItlàoS 

'i'~i,!.I,ersoQ de Agul ... U"reslde~to Jose FelJCJano _ 1'60 . 

W!I\;oIl G<lnça!ve3 _ !'SO. Sltlelredo Pacheeo 1 leePr.) 

CrIada em v1rtude cto R.equer1U1en
to D' 768,63. da Sr. SenadoI i'adr. 
CaJazam. apro~e.d.o ne sessão :le 1.3 
de novembro do 1963. 

Designada em 13 de novembIQ de 
1963. t'llD. I 

L.r$ur VlrgUlo - f'TB. !rl 'd' l"l'B Prorrogada até 15 de dezembro dt 
I Jooo Erm o tPresl en~r)' . 1964 em virtude de Requertmeot-o 1\Ü~ 

E<II1'undo LevJ - pTB. Lopes da C<>sta - 0011- mero I 158-63 do sr. senador AnUl-
Ado~pho Fl'anco - ODN. Aurélio Vianna IRelate) PSD. alo Jucá. a.provadc em 10 de .iezem· 

, brO de 1963. 
Eurico Rezende <VlceP''''''dente) Seoretarlo: Auxlllar \ Leglslatlv<>. 

1DPN. Pt.-l0, Ale"sndre MarqUer de Albu ... 
Josa;tJhat Marinho - S/legenGa. QuerQue Mello. 

Secretàrio: Ofic1aJ Legtslatl"9O-, Reun10e.,: 2"s e !"e' ,ira:\: U 1'11 
i'I..-D, ". B. CasteJolI Branco. 110r"" 

Membros (5) - Partidos 

JOSé FeliCjano - PS:O. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Ant. .lJnlo Jucá - PTB. 
Padre Ca]azaILS _ UDN. 

Heitor Dla.s - UDN. 

Doutel de Andrade - f'TB. 
Arn~ldo Cerdelra _ PSI'. 

Juarez Távora -POO. 
Ewaldo Pinto _ M'l'R.. 

COMISSõES ESPECliAliS 
PARA O ESTUDO DE 
Jl>ROJETOSDE EMEN· 
DAS A CONSTITmCÁO 

I) Projeto de Emenda li Cons
tituição nq 4;61 

IQUE OisP()E S()lIaE VENCIlIIllN-
TOS DOS lIlAGISTIIADOS) 

Eleita em 27 de JUllhO de 1961 

Prorrogada! 

- até la de de .. m~ro do 1962 poIQ 
Requerlmentc 609-61 a.pr. em 14 dO 
dezembro de 1961. 

- ate 15 de dezembro de 1963 pelQ 
aequ.:unento 779-62. apr. em 12 Ii<l 
zembro 9-8 1962.. 

- aI:<) 15 de dezembro de 19M pelo. 
Requenmento 1 138-63, apr .. em 10 de 
dezembro de 1963. 

COmpletada em 29 de outubro 4Q 
1962,. 15 de m.aio de 1963 e 23 do obrll 
de 1963. 

Membros U6) - partidOS 

JeHerSOD de Agu.tat - PSD. 
Lobão da SUvelra '23 de &brll dO 

19631 - PSO. 
Ruy CarneIrO - rSD. 
BenediCto vallaÓ1\re6 -

WUSOD G<lnça.lves 123 de 
19631 - E'SO. 

DMle! Kr!eger - UDN. 

PSD. 

~ i!:l 

Lopes 1la co.sta (29 de ootubro <la 
1962/ ....; T.JDN. • 

MiltoD camp"" <VIce-PresldenW\ 

Herll>8.ldo VIeira - UDN. 
RUI Palmeira _ T.JDN. 

Silvestre rérlcles 123 de 
19631 

Bezerra Neto 123 de abril 
- I"I'B. 

Afanso Celso - pre, 

do 1963) 

Noguelra da Gama - P'l'B. 
B1>ffOS Ca.rvall1o _ ?TE. 

AloysiO de Carvalho IPresidento>. 
- rI,. 

Mem de Sã - PI>. 
Jo.sapba.t Ma.rblho - S;legeIlda. 

{ 
:' 

j . 
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J) :Projeto de ,Emenda 11. Cons- l) Projeto de Emenda 11. Cons_ 
tituição nq 7 L61 tituição n9 9/61 Req. 1.143-63, aprovado em lo do Heribaldo Vlolra Vice-Presidente _ 

- atol lS d. dezemb .... do lIl64 pelo I MUto" Campos - ''ODN. ..,. 

(QUE DISPOE SOBRE AS MAT&
RIAS DA COMPETI!:NClA PRIVA
TIV A DO SENADO, INCLUINDO 
AS DE PROPOR A EXONERAÇÃO 
DOS CHEFES DE MolSSÃO DI
PLOMáTICA PERMANENTE E 
AJ.'ROVAR O EST4BELEC[~[EN
TO O RO.~lPIMENTO E O REA
TMIENTO DE RELAÇOES 01-
PLO~lATlCAS COM l'AISES ES· 
TRANGEIROS) , 

Elelta em 4 de outullr ode 1961. 
ProrrogaOa: 
- até 15 &e dezembro do 1962 pelo 

Requenmeuto 307~61. apr. em H àe 
Ci.ez~mbro de 1961; 

_ até 15 ão lIezombro ão 1963 \)010 

Req 1.139-63; apr. em 10 de dezem· 
bro,de 1963. . 

COmpletada em 29 de outu\)ro de 
1962 e 24 de abril ão 1962. 

Membros (6) - Paxtiãos 
1'4enez~ punentel - PSD. 
Wilson 'Gonçalves (23 de abril de 

1963) - presidente - PSD. 
Lobâ<> da Silveira - ·PSD. 
Ruy Oarne1ro '23 do abrll de 1963) 

- PSD. 
GUido Mo.nd1n (.. de outubro de 

1964) _ PSD. 
ÊUrlco Rezende (23 de abril de 

1963, - UDN. 
Daniel Kneger - UDN. 
Milton Campos (Vice-President.e) 

- 'UDN. 
llenbaldú Vieua - UUN. 
LOpes da Costa - ODN. 
Silvestre Pérlcles ••••••• .i - PTB 
fi lvaldo Llllla - PTB. 
Amaur::p SUva (24 de abrtl de !963) 

- PTB. 
Vaga do Senador Pinto Ferrelra 

(2.'1 de I\brU de 1963) - Relator 
P1'8. 

I\loys1o de OaxvaillO - PI... 
Llno de M.atos - PTN. 

K) Projeto de Emenda à C"ns
tituição nq 8/61 

(SÓBRE IlXONERAÇAO, POR 1'1'.0-
POSTA DO SENADO, DE CHEt'E 
DE ~nSSAO DlPLOMATlÇA DE 
CARATER PERMANENTE). 

Elelt. em 5 de outubro ele 1951. 
Prorrugada: 
- ate 10 de dezembro <le 1962. oelo 

Requerimento 608-61. aprovado em 14 
d~ )apelJ'o de 1961; 
'- até 15 de Janeiro de 1983, Pelo 

Requerimento 181-62, aprovado em 12 
de dezembro ao 1962; I 

- ate 15 de dezembro de 1964, pelo 
~eqUerimeDto 1.140·63 .aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

COmpletada em 80 de m.arçO de 
1962, 29 de outubro de 1962, :li! de 
abril de 1963. • 

Memnr06 f16) _ ParUd<>a 

Menezes Ptmentel - PSD. 
RUy Carnell'o c23 de abro de 1953) 

- PreSIdente _ PED. 
Lobá,o da SlJvetra - PSD. 
Jefferson de Aguiar (23 de a.bril de 

1963' - 1'80. 
GUldo Mond:1n (29 de outubro de 

1962, _ PSD. 
Dame; Krteger _ UDN. 
EuriCO Rezende (23 de abril de 

1963' - UDN. 
Mllton (}8.mpos - UDN. 

IQUll ~IODIFlCA O REGIME DE 
DISCRlMlNAÇAO DAS RENDAS> 

Eleita em 2Q de novembro ele 1961. 

Prorroga.da: 
- até 16 ele dezembro de 1962, pelo 

Requerimento 60j~61 aprovado em 1. 
de dezembro de HIBl; 

- até lá de dezembro de 1963, pelo 
Requerimento 'i82-62 aprovado em UI 
de dezembro de 1962; 

- até 15 de dezembro de 1964, peIc 
Requerimento 1.141-63 ,aprovado em 
10 de elezem~ro do 1963. 

Membros 116) - Paxtld"" 

Jefferson de Aguiar 123 d. abvil 
de 1963) - PSD. • 

Menezes Plmentel _ PSD. 
li'ilinto MulJer _ PSD. 
Guldo Mon& '29 de outubro d. 

1962) _ PSD. 
Ruy Carnelro (23 de a.bril de 1963 

- PSD. 

Daruel Kr1eger (Relator) - ODN. 
Eurico Rezende t23 de aJ)rl,1 de 

1963) _ UDN. 
MUton Campos - UDN. 
Heribaldu Vieira - UDN. 
RU1 Palmelra -UDN. 
Amaury Sllva - 23 de abril d. 

1963) _ PTa. 
Barros Carvalho - PTB. 
A~gemIro de ~ue!redo - P'I'B. 
Bezerra Neto \123 de abril de 1963 

_ PTB. 
A10l'6lo de Carvalho - Pl. 
Lino de Matos _ PN. 

M) Projeto de Emenda 11 Cons
tituição nq 10/61 

IAPLlOAÇAO DAS C07·AS DIl IM
POSTOS, DESTINADAS AOS !\lU
NJOIPIOS). 

Eleita em 28 de dezembro de lliH5l. 
E'rorogada.: 

- até 15 de dezembro de lU63 pelo 
Req. 183-63 aprovado em 12 de d ... 
zembro ele 1962, _ 

- I\té 16 de dezembro de 1964 pelo 
E\eq. 1.142-63 aprovado em 10 á. OU. 
tubro de 1963. 

Completada em 30 d:e março d.e 
1962, 29 de outubro de 1962 • 8 de 
abrU de 19~3. 

Memb=-<>s 116) - ,Partldoa 
Je!tersoD de Agula.r _ PSD. 
WlI.son Gonçalv.. 123 d. abt1l d. 

1963, - PSD. . 
Ruy Oaroell'O _ PSD. 
Lobão ela Silveira - fSD. 
GUido Mon& 129 de outnbro de 

1962) - PSD. 
Mtiton Campos - UDN. 
HeribaJdo Vieira - UDN 
Lopes da Costa - ODN, 
João AgripInO (23 de abI1l de 1983) 

- UON. 
~'Urloo Rezend. 123 de abvil de 

1963) - UDN. 
Silvestre Pértcles (23 de abril de 

1963) _ PTB. 
oNguetr8 ela Gama - P'I'B. 
Barros OarvaJro - PTB. 

dezembro de 1963. UON. ] 
Completada em 29 de QUtubro ae Meneze. Pimentel - PBD. ., 

1962, 23 de abril . de 1963 • :!li ~.e lU- EUrIOQ Rezenele 123 ãe abri Ide 
ilIO d. 1963. 1963) - Relator - IlDN. 

MembrOl _o Partidos Silvestre Péricles (23 de abrU _I 
1963) - Presidente _ PTB. 

Jefferson de Agu1a.r - PSD. Nogueira da Gama - P'l'B. 
Wilson GonçalVes <23 de a.brU de Barros Carvalho - PTB. 

1968) - PSD. Aloysio de carvalho - 1'1.0. 
Ruy carm!iro' - PSD. Lino de Matos - PTN. .", 

João AgrlPino <23 de abril àe 1963>1 
- UDN. Lobão da SH veira - PSD. 

GUldo Mondin t19 de outu!lro 
1962) - PSO. . 

de Damel Krieger _ UDN. 

Milton campos - UDN. 
Herlbaldo vielra - UDN. 
Lopes da co.sta - UDN. 
João Agripino '23 de abril de \963) 

- UDN 
EUrico Rezen~e (23 ele a.1x1l de 

1963) - UDN. 
Silvestre Pertcles (23 de abril de 

1963) .- PTB • 
Nogueira da Gama. - P'I'B, 
SarrOs Carvalho - PTB. 
Aloysio de CarvaIho - PL. 
Miguel Cou t-e #. PSP, 

Q) Proj€1o de Emenda à Cons. 
tituição n9 3/62 

,AUTQlUZA o TItIBUNAL SUPE
HIOR F.LEJ'rORAL A FIXAR DA
TA PARA A REALlZAÇAO DO) 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDIlNOA CONSTITUCIONAL N" 
4 - ATO ADICIONAL,. 

Elelta em 10 de Julho de 19$2, 

~ prorogação: 
Cattete Pinheuo t23 de abrU 

1963) - PTN. 
ae' 

l -ate 1p de dezembro de 1963 PE'!O 
Requerunento 187·62, aprovado t~m 1:1 
de dezembro de 1962. 

O) Projeto de Emenda à Censo -.'" 15 de dezembro de 1964 pejo 
tauicão n'? 1/62 ReQ:)enmento 1.146. aprO~do em LO 

.. de del'_emoro de 1963. 
(OBRIGA'l"ORIED.'D~ DE CONCUR. Completada ero 23 de ab,U <1B 

80 PARA INVESTIDURA EM, 1963. 
CARGO lNIt;lAL DE CARREIRA Membroo _ PartIdos 
E l'ROlBlÇáO DE NOMEAÇóES_ 
L"-I"TERl~AS}, . Jefterson de AgUiar - PS. 

1 de 9
l! WlLson Gonçalves (23 de &3l"11 da 

Eletta em 10 de ma o 1 ",2.. l.9631 _ PSU. 
Prorrogaaa: Ruy CpneiFO - PSD 

Lobão da Sllve1ra - PSD. 
Menezes PlIDente1 - PSD. 
Le!te l\eto 123 de abril ce 196J~ 

- até 15 de dezembro de 1962, pele· 
Req. 185-62 aprovada em 12 de :1(; 
zernbro de 19641 

- atê 15 Oe dezembro ele 1963 pe~{ 
Req. 1.144-63. aprovado em 10 de de
zenlbro de 1963. 

Completada em 23 de &bm de 19~, 

PSl.; 
MUtoo Carnpos - UDN. 
Hetlbaldo Vieira _ UUN. 
João Agrlptno (23 de abr~1 de ,968>; 

_ UON. 
Eutlco Rezende (23 de aorU âe 

19631 - ODN. Membros - Partidoa 

Jefferson de AgUiar _ PSU. 
Wu.on G<>nç~Jv" '23 ae abvil 

Damel ftr1eger _ UDN. 
de Srlvestre PêrlcJe.t 123 de ao.h OI 

1963'. - P'I'B. 191m - PSD. 
Ruy CaI'n~lro - PS. 
Menezes Pll1lentel - PSD 
Milton Oampos - UDN. 
Berlbaldo Vieira - O ON . 
Eurico Rezende (23 de abt1l dE" 

1963) - UDN. 
João AgrIpmo 1.23 de a.brU de U!53 

- Vlce-Presulente _ UDN. 
Daniel Kneger - UDN. 
SUvestre PencJes /23 de abrU àf. 

1963) - PTB. 
Nogueira da Gama _ P'I''B. 
Barros Canalho - P'I'B 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Aurélfo Vianna '23 de abril dE' 

19(3) - R ela tGT - t;JSB. 

P) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição nQ 2/62 

'INSTITUI NOV A n1SCRIMlNAÇAO 
DE RENDAS EM Ft\'\'OB DOf'j 
l\IUNICiPIO~l. 

EleIta em 23 Oe maio de 1962. 
Prorrogação: 

Nogueira da Gama _ PTB. 
Barros Carvalho - PTU. 
Mem de Sá - PL, 
Aarâo Stetnbruch _ M'l'R. 

R) Projeto de Emenda à 
tituição nq 5/62 

Cons-

IDIS(lÚR soaRE A l!:N'I'I:E(L" AOS 
lUUNltJlPJOS DE 31)% VA AJ!HE .. 
CADAÇAO 008 ES'1 AVOS OlJA.." .. 
DO EX~EDEi{ AS RENVr\S tUU .. 
NIt:lPr\I~I. 

Eleita em 13 ele setembro de ,~d2. 

Prorl'og-aaa: 

- até ltl de dezembro de ,t1>i3 pejO 
Requel'llllellLO n'" 1 141~ti:1 rt:.ll c!'. 'lúQ 
em 12 de dezembro de 196Z: 
. - a: te til de dezembro de 19HI) D~JO 
ftequertmento 1 147-0 3aprova.lh ..ta 
~ú Óf' d.ezembro de 1963. ' 

Compietda em 23 de abrU de u,fj:;j. 

Jusapha.t Marinho 123 de abrD de 
1963. _ S. leg 

Aloys:1o de carvalho - PL. 
LIno de Ma tos - PTN. 

- até 15 de dezembro de 1963 pejo 
R.eQuerunento 11:6 Ô~. IiprQvado em 1:; 
de dezembro Cle 196~; 

Memor{)lS - Partldll6 

JeUersot\ de AguIar - PSD. 
Ruy üal'DerO - PSD 

'Lobao Cla !::Hvera - pSD. 
Wil.s.un GoncaJ\'e.& !2::r. de abrtl do 

\963, - PSO 
l.Jeite Net<.. 23 4 63' - P::3D Henbaldo Vie1l"a IVtce~Pres1den~,e) 

- UDN. 
Lopes da COsta - ODN, N) à Cons· Projeto de -Emenda 

tituição nQ. 11/61 
IClUAÇ.\O DE NO\'OS 

MUNIl·'PIOS) 

- até 15 de dezembro de 1964 ,,"'lr 
Requertmento 1 1<\ã·6:i h.t)fovado em 
10 de dezembrc Oe ;96J 

Meneze~ P:n,ence.l _ Pre.-:.loente 
.\1::'uo uampo.s - UllN 

Vaga do senador Pinto FB'~"elr8 
'(23 de abri} de 1962 - RelatoI -
PTB 

Bezf'tra Neto (23 de a.brU de 1003) 
- ?TB 

Amaul'v Silva (23 de abril de 196a) 
- PTH 

Viv-aldc Lima _ PTB. 
AIOvs\o de Carvalho - Pt. 
Uno de MatQs - PTN, 

Eleita em 28 "-e março d.e 19'3'1. 
Prorrogacâo: 

- até 15 de de;"embl'o de- 1963 oeJo 
Req 794·6:l florovado em 12 ::1e .1t. J 
:tem bro de 19ê:il:. 

COmpletada em 23 de aorU dr 
1963. 

Membros _ Pa.rtidos 

Je~ferson Oe Aglliar _ P.50. 
Wilson Gonçalves '23 de a.bo:1.] CU 

1963) - PSD. 
Ruy Carneiro _ pSD 
Lobán da SlIvelra - PSD. 
Leite Neto 123 de abro de L9:;:3> 

• PSD. • 

HenbalClo I/Ielra - UUN 
I\.l.:,aphat Mannho _ ':l:j 4 (3) 

v,cf~·P;es:{'j~tHe - VDN 
DanH~ Kne.qer _ UUN 
Vaga dI) Senhor Pmr<l l"errelra 
&mc( Rezende 123 4 631 - UUN. 

26 '4 6:.í' - P'1'B 
NOg")f>:ra da GamA - P'l'B. 
Barro,_ Carva;ho _ PTB. 
Mf'm <:lf' '2:'1 - PL 
M.g:'.!e, Couto ,23 4 53;. - PSP • 

. -
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·~roJ=e=tO=d=e.6lIm';';';'On=d=a-ll=' ""0=0-':=:=. ===~=-I!llo"';;'I).~, d;;'O;;'P'l;;"I~r-:"I";';.Ir;"'0<!9"';';, -..;, =1?="='B='-";Y;';'J;';p;';'r;;';oj';;et';';o;;"d"'O~Em~on;"cl";Q.;;;ll=' "';CP'OI\~\j=.={]"".~=l7<l!I=::O ;.. i'IlD 

, •• I" Q "'/"'<') lI:urIco Rezende C!3.~.8l!1 = l1DN"" t't 'I" n9 /lIGa Wilson GOU901v<Il - PI!D ;i ",tu Q"O n "."6 llIllloD call1i>Ol _ UDN I UI."O " , .Bezerra Neto _ pT]3 
I '(IlUlllENTAl'iUtA QUhTllO O Nl). Daniel Krleaer - tJPN \:J>lfl1'6!l SOBRE O n1POSTO DE Edmundo ""vi - PTl3 

llIGRO DE REl'RESElcrAN'tES Josa,phat Marlnho - sem ~ VII!NDAS E CONSlúNaçOES ilSnemlro Figueiredo - J?TB 

autlho dI> 1964 

lDOS ESTAVOS R DO DiSTRITO AloysIO de Car 'alho - 1'1. Melo Bl'aaa - J?TB 
FEDERAL NO SENADOI, i> •• lgnada em 81.5.83 Eurico Rezondó 123;~.83) - JJDN 

!J:lelta em 13.9,63 
V) Projeto de menda 11. Cone. Prorrogada ate 15.12.f4 pelo Re- AloysIO de Carvalho - tJPN 

tltulção n 9 /63 querlInento, !/timero 1.1ó4-B3. enro- r.~~gat~tnho ~N aelatát 
Prorrogada! vado em 10,12.63 Sem Legenda. 

i - .. tê 15.12.63 pelQ aequel1meJ!w (DIREITO DE 1l01'nmnADm Membros _ part.!dOll Aurélio VIanna _ PTil 
YOO-62. aprovado em 12.12,62: Designados em Júlio Lelt. - PR 

, _ até 15,12,64 pelo RequerImento Prorrogada: _ JeffersQlI da AguIar - PSD 
B.148-83. aprovado em 16,12.63 - até lõ,12,64 'telO aequonwonliO E,'1iãoc~eg8vw/~ PSD 

' Compl~tada em 23.4.63. ,1.151-63, aprovadt, em 10.12,63, WU$on Gon~,l.es _ PE-D 
Membros - Partidos I Membros· ParUdos I Menezes Ptmente.l - PSD 

Jefterson d. Aguiar _ PSD I JelIersoo de Ao.lar _ PSO I' Leite Ne:o - PSD 
" C I PSO Il'" Amaury SÍJv A - PTB , n-uy arne ro -: Uy~ ""arnetrç - (resid.ente - f";:;-O Bezerra Ne _ PT.B 

i Lobão da Sllvelra - .Relator Lobao da SilvelI - PSD . -o 'Z:rn ..... c •• to 
ifSD Wilson OonçoJ.e,:, _ PSD -.. Vaga do Senador ~--
, WilSOn Gonçol.... (23 4,63) Menezes ['lmentei' _ PSD Neder - PTB 
;PSD Heno'ldo Vieira _ V,ce-PresIOCU- Argemlro d. 1'Iguelredo _ PTl3 
; Menezes Pimentel ..;.. PSD te - PSP Eurico Rez(:nde - UDNI 
, Milton Campos -UDN t Amaury SUva _ \ PTB .M:ilton Campos _ UDN 
I Herlbaldo Vielra _ OU,:.1 - Be2:erra Neto, _ \ P'I1s Daniel Kt!eger _ UON 
:, Josap.hat Marinho - (23,,4 6JJ •.•.. Va..{Z'A de Se\la<tor Ptn",,~.. Aloys!o de Carvà1ho - J?L 
UDN feira _ tyl'B JO$aphat Marinho - Se mLe.!J"~ 
, Daniel Krleger - UDN SUvestre perleles ~_ PTS 
, Eurico Rezende - (23,4 ti3) - Vi.. ArtUr Vttgülo - PTN 

~::p~~~~ez:l; s-;;nWo: P!Dto Ferrelr. :J~~ ~!~~~: .::. iel~~~r _ ~N Z) Pro!e!o de Emen~a à Cens-
",3 4 63) - PresIdente - P'l'B Joao agripIno - rDN tltUlçao I1q 6/63 

., ~~fr'~,Ir~~.,g~m~ n::m =~~.td~'êi~~:l'; ~empLLegenáII I ,INELEOI/ULIDWIl) 
I Mem de Sá - PL' Oes'gnada em " 10,0' 
i Júlio Leite 1:23 4.6:3) - PR -- •• ~ 
I' . " à ProrrogadO até 15.12,64 pelo a.e-
, W) PrOjeto de Er,\onda Cons- <luerlmenl<! namero 1.156-6:1, aprova-
t) Projeto de Emenda à ~ons· tituição n9 3/t3 , ,dO em 10 12,63, 
i tituição n9 7/62 'DISPIIE SOBRE A ADMINIS'I,'lUI.- Membros - 'partldos 

I""VOGA A ~J\ruNrnA CO'NSTITU- ÇAO 1>0 mS'fRI' 'O FEDERAL E Jefferson de AgUlar - PSD 
... ~.l!o'" 1\1A'tSRlA DA COl\UlETftNClA RUY carneIro - FSD 
'CIONI\L N' 4, QUE INSTITUIV O P;UVA'fIVI\ DO lENADO), G Wilson Gonça'.es _ PSD 
, SISTEMA PARLAMEN't aR OE 
'GOVti:RNO E o .c\.R',t. 61 UA coss- Designa.da em 2 5; 63 t', José filel1cmno - PSD 
;:rITUIÇ"O FEDERAL. DE 18 DE Prorrogada .té I:> l~ 64 poli} ao- !,.ure\rdo dGurJitl ~ dPSO 
,SE'rEMBRO DE 194G). :j,uerilllent,c 1 152-6a aprovado om 10 ."1.\'gem o e ~ gue re o - PTB 

Bezerr. Cle\O - !'TB 
\Erel&.a em 6.12 62. je dezembro de 196111. Sllvestre Pl:r1cJes _ r'IB 

Membros - IPa.rt1~ Edmundo Levj _ PTa 
;Prorrogada: }./'fferson da AguU{r - .?S:C EUrico Rezende _ ODN 

_r" a.té 15 12:63 pelo Requeri.menw RIlY ca.roeiro - P m Milton Campos _ UDN! 
11~1~62. aprovadO em 12.12 62; Lub:io da SUvetfQ - P$D AlOySio de carvalho _ UDN 

~ 
aUl 15 12 64 pelo Requenmento Wilson GonçBjv~ PSD 

1 M,one'oo °lmente, PSD Afonso Arlnos - UDN. ,49.-63 aprov"lla em 10 12 63 . "_. J h • _. 6 ,. ndf, 
ropletada em ~l 4 5'3. Leíte Neto ~ PSD a''''uJ''P G',' bM"tJ'='O p-sp em ...... g:e 

Púnaury Silva _ 1 tl U er -
! Membros - partIdos Bezerra Neto _ José 'Leite - PR 
Jefferson de Ag1l1at .,.;.. ?SD .• , Vaga do senado' ~lntc Forretn 
:Ruy Carneiro - PSU - P'l'B , Z-1 ProJ'eto de ~menda à 
I'«lrc LOdov)co - PSD , ., Vaga <lei Sen.de Eduardo ~. . 
Wilson Gonçalves '23 I 63' "1110 IVlce-pr.Slden"f _ PTB ConstItuição n 9 7/63 PT '.. V.~a do Sen.do Ed!llU'do ~- (TRI\NSI'EIU;:N(;IA PARA A RE-
~c:n~~~o ~~~rid~~~ -pJJO s..~~&têo 7:"Dde _ P,t"r -t(:1t~ SERVIí DO ·t\l1Lt'lAR aa. A'tlVA 

"llton Campos, _ ~N QUE SE (;ANDlDATAR A CARUO 
!<1Ut"" Campo< - ODN, ". ELETIVO', 
UerlbalC10 Vieira _ ODN . Dan1e! Krieger - N Designada em 3.10 lJ3 . 
EuriCO Rezel1de 1234631 - ODN AlOYsio de oarva,1b

1
-· n, Prorrogada até 15,12.64 pelo Re. 

Damel Kr~er - UDN Josapnn.t MQrtnh,O Relntor - quertmento nQmero 1_166-63, apfOvn." 
J\lão .",!pino '23 4 63, - ODN Sem Legenda do em 10 la 63 
J\Jnau Silva <23.4 63> - P'l'B MeIDOr,," _ p4rtla", 
l-,'oguelIa <Ia Gama _ P'l'B X) Projeto d. Eme da 11 Cons- JeUerson de Agular- PSI) 
BarrQi Carvaiho - PTH tituição n9 4/6':' Ruy carneiro _ PSP 
}4em de Sà - Pl WUson Gonça:vea __ PSD 
Raul Glubertl - PSP (CONCEDE. lJ\iUNit ADES AOS Jose FeUclano .... PSD 

U) I Projeto de Emenda à Cons' 
'tituiçâo nQ 1/63 

t:'iMIM,HO !lE MUL:IllltES I!, ~1E 
; ,'pru;S ti: rKAUAI.HO EM iN 
i;lJSTIUl'lS INSALPHI;t.:S}. 

l)~sl'g-oada em 23 4,63 

? 1;,riMada ate 15 12 64 Pi!lO Rt-
011'; l1l!('nto l t50-63 ~pro,,'a-do em to 
tie 1í!lembrÓ de 1963_ 

~1.1'llt1ros _ ~artldQs 

J 1': ",rsvP de t..;!;'llar - PSD 't Uarnf'lrc - ?SlJ 
) ./ at. da SIIVelra - PSQ 

;', ~0n Gonçalves - R,ela'<n 
~ ~ IJ I 

... ; 'Se"p~ P:mentel - P8D 
v- .~ê: ,,;-"'<1 - PSD 
.' ,I.:: J~" 4lJva - I?TB 
ú",1{'\"t... N,eto _ Vlce~Pre.sldenLe 

E"I B . 
_ p,~~a de Senador Pinto Ferre1ra 

r.;j.l'Jt.str~ féflclfl - P'f"J 

I 

! 

VF.RllA!lOR ':SI Wal!redo Gurgel - PSD 
Oes1.~nada em 10 5 e 
prorrogaoa. at.é: 15 l' 64 nelo. a,e

~uel"ane.Grc nl'lmero 1 I 3 63 n.prova.. 
10 em 10 12 63 _ 

Membros - P",rtidos 
Jefferson de Ag'jla( t: PSD 
R~IY CarneltO - pSC 
Lobão da S1Jvetto. - PSO 
w;.;ron GanC8JVe:; - PSD 
:\'1enezt'." P:'t1f>n t ,el - PSD 

Ar~emtro de fi'iguetredo - PTB 
Bezerra Ne'o - PTB 
SlIvestre Pértçlea _ 1?'l'B 
Edmundo Levf - P'I-"B 
Eurtco Re7,pnde - OON 
MiltOn campns _ ODN 
AlOyS10 de Carvalho _ PL 
Alonso ArInos - UDN 
Josapha t Mar1nho _ sem Legende. 
JúUo Leite - r?R 

r.st"l t e Neto _ ?SD I. --

~"'f'''' fi'l.' _ PT Z-2 PrOjeto de Emenda 
U"7erra Neto - P'TH I ConstitL!i~ão n Q 8/63 
• VCf't8 do Sl'nadOI t tn~-o Peneira -

P'TR fAU';'Ol\'OJUA OCO r.::.::-.n:":l~ll~S, 
S!~Vei'o':.l'e P"r'i.rlE';" _ lyrB ~ eslgnad,3 em 22 10 63 
I\da'ot"rto ~pnf\ - ?'1',3 I Prorro::!lda até 15 12 64 celo &e· 
P."tr!('o Re7?!1df' 1'1'3 4 ~S.3\ _ ODN ;p,~r;mf'nto nUfl1prO 1 15-, G3. aj'Jlova 
"'I!,;~(}n [':1 ~joS - O" f."-t do em lQ 12 6:\ 
.J'"<fio 1\"'r:r>'n(' _ UO..l Mp.m!lros - PartldOf:c 
A;oV"lo <ir f'lH\'ll ho \ P"t . ( Jerterson de A!{'Jlar - PSD 
Josl=tpl1at ~lO!'lUhb - ?m Legenda Ruv CarOf'lro - ?SD 

'úMERO DE fuiOj':i!.:; Cl{§ '(l,IO 

CGfvJrr8SõES 
l!' ARlLAMEN'J!' ARlliIS ]:;3 

JlN Q Rh~RI['1l'O 
CRIADAS DE "CORDO C01ll1 CO 

}.ittl', !i3 tJil CONSt'I'i'UiÇ;lO 11 
O ART. 149, AL~NEk li. 00 :ii:
GIlIIENTO INTERNO. 

1~) Para apurar a aqllisiçiio, 
pelo. Oovêrno F aderal, dos 
acêrvos de éoncessionátias 
de serviços públicos e c 
importação de chapas do 
aço para a Cia Siderúr~ 
gica Nacional, 

Orlada pelo Resolu~ ntimero. ll, 
de 19sa, ass\IllIda pelo Sonhor Neloon 
Maculan c ma.is 28 S~nh61'es sena. .. 
dores (apresentada em 30 de mal<:. de 
1003) • 

DesIgnada em SI de maio d. 1963 
- Prazo - 120 dI.... até 28 do ""-
lembro dó 1963. • 

Prorr-ogada: 
- Por "'ais 121> dIM, em .lrlMe 

dB aprovação d.o Requertmento núu 
Illero 658-68, do Senhor Sen&aar JO~O 
AgripinO. 08 S~5ão de 18 dO w~ .... 
bro de 1963 '21 bar..". 

- por maIs um a.no ,em Vir~.lde :dt\ 
aprovação do Requer!mento. núm~"G 
1.173·63, do Senhor flen.a.dor r..e.tto 
Neto, na sessão de 12 de dezembro 
de 1963, 

Membros -' partldos 
Jefferson de, AgulP.f .- .Psrt 
Leite Neti) I Presldet1te, - ""D 
NelSOn Maé.waD ~ PTB 
João Agripino !Relaton - UDN 
Josaphat M.arlnho .:. Sem Legendo 

2~) Para apurar fatos apontá
dos da tribuna di> Senao!> 
o oútros, relacioliadbs éom 
Irregularidadell graves CJ 
corrupção no Departamen
to de Correios e TelégrafolJ 

Orlada pela' R ... luç~o llúmero ati 
de 1963, ásslnad. pelo senhar J'f~ 
terson de Agu1ár e mais 33 Senhoreb 
S~nadore~ ,apresent,!1da !la sessão dO 
36 de outubro ãe 1963'. 

Prazo _ até o fim da se..ss§.o legls" 
Ia-tjva de 1963. 

Prol'l"ogacão por 00 dIM ,até 16 de 
março de 19641 em ,irtude dó Re.J 
querlme-ntc númerO 1 Hi3-6:i do Se.' 
nbar Senador WHson GonçalVes: 
aprovado na sessão de la de de'loem ... 
bro de 1963 (21 30" 

DesIgnação em 6 de dezembro d3; 
1963, 

Membros (111 - partidos 
Jefferson de A-gulár - PSD 
Lelt~ Net:.o _ ?SD 
AC-j:1t p'rmt.ana - PSO 
W1J~on Go:'lçalveS - Pre<,!r{ente 

PSD 
Artur VtrgUio - P'fB 
Be1en-a NHo 8 11 63 - Vlce·pre .. 

' .... "n·e - PTti 
,\l"'.J(' tiraga - PTB 
J lS .... A-rnplno _ UUN 
Dar.tE'l Krll''!eT _ {JUN 
f1Urtoo Rezen'Cle 123 4 631 _ l1lJN 
A ut~llo Vianna - PS'B 
Q!"rTpt,órlO 11 'lXll'l'l r 1,!O,!;i-..laUVO, 

Plr-9. J Ney Passos Dantas. 
tJOb~o ® SUveirn _ PSD 
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UNftDOS DO 

ANO XIX - N° 103 CAP1TAL, FEDERAL QUARTA-FEInA, 10 DE JUNHO dr;; 19G~ 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDf:fIICIA 

o pre..'i!UCl/{~ u.,j O<=').1<\ .... u &C'U'IO.1l.'Y, uvó lt~rn(J5 ao art.. 'lU, § 3.'?, da COM-, DECRETO LEGISLATIVO N9 11, DE 1964 
l-lt~.~~tJ : ?O n/_!." 1.:, n,~_.lV, do- RC:'!c1!uento ?o:nuDl ~om'_o:a a8 dU~~ C.JS<lS Aprova o "C01~fjêllio àe Trá/ico Fronteiriço jirma.ao pelo iJ,'a~rl 
c;Io yd,~j.C!:i~O l. ... cdh;a! pc.rtl, em.se.-:; C.o COnjUlha a let..J~~ .. se r~O dIa 2 de BOI'da na cidade d(rLa Pa~ a 29 de marco de 19'B" 
Jlllüo (\0 ano -em curso, a.3 21 flores e 30 rnmutos, no Plenãrio da Oâ- e a .11). ~ -~ ~ D. 

,Jllara j:lS DEputados, conh€cerem do veto Pftsitienclal aO Projeto de ~ei Art. 19 ~ aplOHUlO o Convênio de Tráfi-co Fronteiriço iil'fia.do p:lo 
(n~'1 :J.915-B •. ~~/9GJ, ~a C~mar.a e ~,9 74; .de \9~3, no s.ma.d~) que incluí :10 I Bre,::;í1 e a .E-olívia, na cidade de La Paz, a 29 de DllTÇO de 1958: : 
l;'kno .H.odov"u.o Nac.ona. e. hga,?-,o tI1..te R.,o Vc;de, no E,Aüdo de OOlá5 j Art, 29 t.ste Decreto Le~islativo entrará em vigor na data de sua lr'.Ibli-
(BR-19), a Campo Grande, no E.::.t~-do de 1 ... 1:.'..1/} a.QSSO (BR~16), cação, J.·eí'oJ·ad-a.s as disposlções em contrário. 

Fa.l;O saber que o Con~res.:;o Naclo:J.al ap: ov~u, na-:; tênIlO-s do a-rt. 
llY r, ta. CCnt.:'jtlüÇ~O Federal e eu, Anro 1\lvt;ra. Aoo'ode, Pre.s1dl.'nte 
S~nado Federal, prclnul.:;:o o seguinte 

66, I' 
SenadQ :F'cder.l!, em 9 de ju::.ho de 1964. 

~" AURO MOURA AUDMDE ! 
I presidente do Senado Fe-del'a~ 

----------- -- - ----------'------.-, -

SENADO FEDERAL 
2~ SESS.,w LEGI~LATIVA ORIlNAHlA, DA 5~ LEtilSLATUHA 

ATA DA 66' Sr:SSiíO, EM 9: Gu:do Momilin 
Daniel Kr f'$W 
,Ment de Sã 

. to n.9 19, dE' 1964, elo Sr. ·sp.l1Wor VM~ 
concelos 'I'órres. DS JUiHJO DE lS64 

l'l';:r:,i~.').:...xGC VOD S-"l.8. nlOlJlL..\ 
il: .. U;'~E...Jb, N(;UD'.t!.::t~l JJA G!i~,:tH. 
E JCfiG,Ul:'.l PF..U:-:.l.';TE 

. As 14 11.s. e 30 minuLcs acham .. 
se pre.Jente.s os Srs. Senadore.t;: 

Go:d'Y~er santos 
O 3Cal' J?aE.SOs 
Edmundo LevI 
DrsH é Glld.Umy , 
Z:lch::tl'.ias de -kssllmnct~. 
C.:.tt~ ~3 P:nheiro 
El.!.3{~110 Barres 
Jo. Iplln Prrcnte 
l::!T':':!l.3 Pimentel 
V.:-.! (n lior~çr..:\'(3 

!i.x ::Jit R03~do-
D .. , ,,~2 l.iUL: 
\ ·:,.L~do Gu~;el 
Ar ;.:~:r-J ci~ r ~'Je!rcd{l 
S.i~ 1 0-" Can al110 
F~~'iC ~ oe Oll~.r02' 
Ecr.1tr.o êe :qCtJCS 
JÚlio LcJte 
Al~.'l :0 de C'::;',l!lho 
J:-:f':Jt • ..,~ J.' r 'r:ri~o 

1!.l'rjco R"'7.~ncJ • 
A'-1rr! O Vi·U1D".. 
K:'~t''''ir3. C-:::. (' ~ma. 
Vna de M:.tto.::; 
l'.Ioui:a AndrJde 
Jrx:,ó Felic::no 
Pedro Ludov:co 
FiJJnto MilJJor 
BE'zerrn Neto 
Ne-lEOn Mncula.n 
Mello Bra;-9 
Antônio Carlos 
Attilio Fontana 

o e.:!. r!~l'JLu'\';l\".1·E: 

(.1Ioura Aud. (.f.e) • 

A lhi.a de prt-~lnça ncu~a O crmpa .. 
ret.me~.lt.o d."! 30 sra. senadore'~', H3-
vc:nõo número :e:;al, d~cl-:lro aberta 11 
se::S!.1.D. 

Vai -ser lído. Q, ata. 

O sr. :'." Secretar10 prcccao à. 
Ic1.ur.). d:] rüü da I3c.::.'I1o nnterlol', 
q!.l.o é ::.p'Clac'.:,l .sf'Ul deJ:ntes. 

"o Sr. l.Q S?-cret~rio lê o =-e~u!nte 

Ofícios ns, 1.049 e 1.050, de 5 do 
\ m:";J em curso, do Sr. Primeiro Secre

tário da Cr.mara dos Deputoados, en
clhainhruldo à .rensão do Senado as 
seguintes prcpos:ções: 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 61, de 19G4 

Fixa. até 31' de julho de cada 
ano o pra-:o para o encaminha
mento fJ. Cdnw~""a dOs Deputados, 
-da pra:''Vsta oJ'c;a711entâria do Dis-
trito Federal. ' 

O CongreE .... o !\~tcional decreta: 
Art. 19 S2~·f>. enviado. à CmfJl'a de.: 

I urro:J:", .. 3m n.1) 86, (n.i! de or'.n;"'m Dep-ut.:t1cl, ut-é 31 de jnL'lo d~ cada 
li~Jj, 6-r fi do mês c:n l'ur<'O, do E-Ir. ~n" Co prQ:J'~~:" (";~···~'rltt'rIa da. Pre
'.:.~~:- 'i~l:,e (Ia r~e!,,';bJíc", de rE'stlí:.1_1- f::;t1.':-a do r.-'~. to .:rc·;e-~!=1. 
rã'>, r::~" c:nu-:-f.o, 6e c'ois de". autó""TJ'l- I 
'O·, r- t :-rr;:J;:::.3 !"'') Prol:,·:> t:e t·~! nS 
:.f'·Q<..J~"'? 11'" ("~mf'ro:'e n9115-'í3. De 
,":_~,.4 ... fl"2 ~1t:Jr~ o ~rt, 1,-> (Ia r.~j 
,... .. 2 .. ,'~, d~ 5 de ~etef"·d) .. o de.. "1~5, 

•• ' ;1~'11.1 o (\""''''D I:!(' Of'!"l !~_ 

j : .. ~""J do p.-·':'re~tJ e d<'! o·t r
- '!; 

'''''':.''1'''' r Iproj .... to C] '::! ';!' tr~n."f::)!' .. 
l""1f"J r'~ L~i n." 4,3?~, d'::! 5~~_196~). 

T!:', ' co:; a Pd:do;; de lnf"rn;~'c;fJc,: 

Enc!tfnii:hados Pelo Scncdo 

A'.'í.::.o n.r;> 43·AP·Dr, de 5 do G1Ú" e:m 
cur,:::>, (o Sr. Min:.stro da A,,:r:cultur!:'., 
COM rcf;:;téncin, ao Requerimento de 
[niorn .. açõcs n,'1 13-64, do Sr. ,sem:.Ucr 
V'rlS' oncetos Tôrre.s; 

Ofíc:o n,Q 1.0gB, de 5 do mês em 
cu.r.~o, do $r, Prefeito do Dj.strito Fe
Q.eral, COm referênCia ao Requerimen-

.A.rt, 29 EJ,'a lei C1. i_,,,: .'_ (".1. vl:,Ol' 
na tiab -G,:; ~UJ. ilUa~ l<-',.< iJ. l~ ·;03''':'llJ.', 
-:5 dis:r:':-.3içék,:; em c::>-n~.Lío. 

As Comi 'L.·~ de COi.\ W'J:".~,: 
e Ju.:)~lç'.'.. e t.J D'Z~,·L1.L .. lll::r~:j. 

(NQ 1,977,,11, r;:1 1::/", 1':.1 c.~n:.:~!..} 

Dis~r ... sóu,.! a Ca HKWiu;' Na
cional da lylc7'~>:z1(!." L' 'co..lar, 

O O::!.ngres"o Nac:onal decreta.: 
Art, 19 Ficn ezclulcta, da enwn:rn.. 

c:áo de entiClJ.d€$ const<:lnt;~ do inc\"o 
lI, do art, 16 da Lei Delegada nO 5, dz 

26 dI:! t'~tembro de 1962, a. camp('nh~ 
N.a.cicnal da Mcrend3- ~('dt.!l\ ó;·.:'~o 
integrante do Ministério da KI'..!cu* 
ç[~o e Cultura, nos têrmos do.:; lJ~'-.. C .. 
to! ns, 37,108, de 31 de m!1·rço Cio Hlá5-
e 45.583, de 18 de março do trs::" 

Art. 29 Etota lei: entrv.rá erp. v::]'1.r 
na da\..a d6 SUa pupiicaç.ãc, 1'e)':::.1:.0,"'5 
as disposições em conn'n.rio. . 

A comLssão de proj~c3 do 
ExeCutivo. 

Purscor n9 287, de m:;· 
Da comissão de Consa4J.i';I~o e: 

Justiça sôbre o prOjeto de. Lo n,~ 
50, ac 1963, fJ1'e concede up'; p,ri"" 
gc,ac.l sindicc.is. cIo direito, ela ia .. 
te.-ri/" l~t·/~m. ..... nte 1'...03 proc({" .'J'; -,11-
1919:lTi. ['nto na Ju..~tiçc, do '1'/ r '! .. 
l110 J::'l1 (;Wc:nc:as ~ eqvcri{'?, -}:IO 
T,-.pec~i'Oo C:n(icctO. , 

R~l~.t'.1'; sr. Wllfon Gcn~Jl1 1. 

D~ in::.-:cti', "\ do ihr.tre ~ '~~'Jr 
Vc.:c·_l;~cloJ l ... ·,·~·u, c projf;:j ~'1 '- .. 

rn~ Ü !l ~ ll10~2jr, n21l,.,3;:1.lç;O/f .. ; 1" 

b: !lC', 111'~ ,'\<;".''J, tll!O, a llc.::..O V'. 
g'e Ct,:.,v·:.'!') c llrl.;undo c<..t~·r!<l :' r!. 
n~:ur ~;;2 de '.CU nlou:J.cc e r; .,,: s 
cu,: .. _, ...... ~ j~.:!, tn::'lC~ 1191'1 • ';)3 
prc:~.:~.J.:' <uj~it']J a :-P\.:':!:.~.('::~· "ll
~:,nj(Oto (1 Jll:tl\:Lt. do TI:';.- Ir" 

t~~ J: Jn7:'!tio aa~ S~U,s- ~I.i l.~ 
o v, -í!c:"rwlna C!'lC une.! t') f 1 .. 
te ':: Ildk.l, d('vl±:":nen~e Cl'{ld~' 0. 
autrriz,!!!.Jo a- il1terviT Uvremr>" ~ .:Js, 
pro~('~~os em jul,'?f!n1ento na.·) J" -:-11, 
do Trfll,;:·]lho" e que poderão "&,cor' t·.} ... 
nh;>r o in~pc~r de trabalho p~!o C,i ... 
li'"'i'oc'a3 r~'>ll"'''~d~'3 pelO S!l1 <n'li ... 
ca+"''' • 

.. 
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/ Justificando a materia.l esc!:ve o 
Iiou aui"" • . 

?' de interêsSe 'P01'l1 a própria 
JU$tiça do Trabalho que os sIndi .. 
catos po.s6fUIl interVir no processo 
trabalhista.. pe.ra melhor defêndel" 
08 !trabaIhadores princlpa-,lnIente 
os de l'Ducas letras' e pos.'les, im .. 
pcssibilitad05 de Contretal' ativo
grados especIalizados no assunto" . 

Sem 'embargo do alto aprêço que 
bos merece o digno autor <la proposi .. 
çãe', SOI)lOS compelidos a confe.s.s~l', de 
1níc:o, o estado de petplexidn:le em 
que nO$ encontramos para a exata e 
tflel compreensão da matéria. que se 
pretende disc:plinar, face ao confr()u
t<l necep-sárlo entre os têrmcs da sua 
emental e o texto dos seus a.rtigos 1.9 
e 2.9. 

EXPEDHENTE 
DEPARTAMENTO DE- IMPRENSA NACIONAL , 

DIAE1'OR • GanA" 

ALEERTO De: BRITO PEREIRA 

CHdPE DO SIlRVIÇO glt. PUDL.ICAç:Ô«C CHEFE PA Sl!çÃO PE RIIOAÇXO 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Irr,presso nas oficinas 

SEÇÃO II 

ao Departamento de 

DR A SiLIA. 

Ims;rensa Nacional 

A.SSINATURAS 

REPARTIÇõtS t PAltncuLARES 

Capital e lnterlor 

Semestre ,~......... Cr$ 

FUNCIONARIOS 

Capita!.,. e Interior 

Semestre ........... Cr$ 

Parecer n° 288, de 1964 
Da COmissão de Constituição tl 

.rustiça, sóbre o Projeto de Lei do 
Senaào nO 8, de 1964, que fixa 
.sanções trog Chefes de órgãos do 
Sertiço Públtco Federal~ centra ... 
lizado OU àissentralizado~ Que cU ... 
ficultarC7n a concessão de bene ... 
fícios, manifestamente legal, aaa
.serVidores públicos. 

Relator: Sr. Edmundo Levi. 

. Determin/l. () artigo (l~) q~e.os 
cheies de órgãos do ServIÇo PUb~ICI) 
F'ederal, centralizados ou aytal'qUlCo."i 
que dificultarem Q concessao ~e be
neficioS manifestamente leGaIS, aos 
s~i."vbdo~es cujOS direitoo, [;.~o, reco
nhecidos pelo Poder JUdICIQl'lO, em 
face de mandado de segurança ou 
açã-O ordinária., ficam. pelo prazo de 

I cinco a.nos, in~bilita-dOS para o exer ... 
<.:ício das chefIas. 

No § 19 tio artigo se estabelece que 
a pena poderá ser reduzida à metf:l-de 
S. cr'.tél'lo da Comissão de lnquérl~o, 

Com efeito, pela. ement.a, tE-m-se a 
1Il1pre.s~ã{) de qUe a finalidade ao pr~
Jeto é ,tonceder acs dirige~tes sind~
cais o !dlreito de InterVir lIvremente, 
nos Pl'oces.sos em julgo.ment{) na Jus_ 
tiça dOI Trabalho, tão iÓ na fa.<:e .que 
diz res.peito às diligências re9uerld~ 
pelo ref:ipectivo sindicatc.' AqUl. a me
d',da teria um ralo de ação acentuada
mente restrito, habilítandO o dirigen
te sindj.cal a interfenr apenas numa 
fase dq processo trabalhista e Ilaque-
11lS cau..-sas em qUe o ~eu sind1cs Lu se-

Ano 
I 

, .............. . Cr$ 

Ixterior 

50,00 

96,00 
39,00 especialmente designada para tal fIm 

se ficar comprovado, Que o responsá~ 
Ano ••••• , •••••• ~.,. Cr$ 76,00 vel agiu dolrn;a,mente c, não, culposa ... 

Exterior mente, ~ 

j. par!Je. 
1\lo.s ' segundo o texto do proJetu, o 

seu al~nce é bem ma;s amp)), at.in
g'ndo tanto a esfera judiciália, cOmo 
a administrativa, porquanto, no r.rL 
1.9 permite que-' o dirigente sincJcal 
lntervt')lha livremente nos prnc~s.sos 
em jUJ~amellto na JUStiç,a do TrajJa
lho e, no art. 2.Q, autoflza o mes:oo 
dirigente a acompanhar « in'l!eLol de 
tTO.baülO nas' diligências requerIdas pe-
lo sh14cato. _ 

AntF~ ti. inegável e clara d:ver~ênc.ia 
entre 4l, parte enunciativa da prop.)
.slção FI C'- seu texto, lóg1ec ê qut;, s~ õê 
pr,walência. a êste último e sobre () 
S~1l Ia~oãvel entendimento Se off'reça 
(I resp~ct.ivO parecer. 

.. Outl~. dúvida, t:lmbém, nos .;).ssaltn 
o &piltito e provém da expre.::são ·'n(l:; 
~l1"cre."'.tos em' julgamento ria Justiça 
do Tr~balho". constante do mencjona~ 
da artr l.q. cabe indâgar, preliminar~ 
mente! tem a medIda caráta' transi
tório e alcança somente os processos 
que, atuaImente~ estão em julgamen· 
to na :Just:ça do Trabalho, ou, 8.0 
contrário, é nOrma permanente a ser 
introduzida na no.::sa legislaçãO social? 

Semi de qualquer lIlodo pretender
mos excluir ou invadir a esfera de 
cOnlpetênc':a. especff~c-a da ilustrada 
Comis~ãc de Legislação Social. enten
demo~ que o preceito conti,do no art. 
86, letra "a", n,~ 6, do Regimento In
terno, nos faculta apreciar outros as
pectos da questãO, al€m daqueles Il!'e
Vistos !na letra "c" do m~m(\ art. 00. 

E' o que tentaremos fazer, no pres .. 
sup~~o de wn· comportamento legi
timo. " 

. Alega a justificação que ~ neva atri .. 
buieM conferida: ao dirigente alndi .. 
eal ~ coUme. o Objetivo de assegurar ao 
trabalhador pobre e lletrada o exer
ele'-') pleno da defesa. dos Re:1S ctirei .. 
tos. ~ntl'etanto, o art. 1.\ como está 

.... rec.~gido, não condiciona a ê.::ses pres .. 
:mpostos a intervençã-o do l'epl"~Sen
tantt' 'do sindioato. neu\ a faz. depen
der, s.equer, da solicitação- prévia do 
lnten$sado. Pelo contrárlo, concede 
uma ~tu.ação autônoma, prô-r'Tia, eon
fes.sadamente lIvre. a qlIaI. em certos 
caso."",< poderá bel" exercitada até mes
mo contra os interês&!s 10 trebo.U.1(\" 
dor t~óricamente. protegído. 

Temos Q convicção de que a vigente 
legisl4.ç.ão trabalhista já ampara, f"U
fic1entemente, a situação d~ fato an .. 
tev!stla- na justificação do projeto, per
mitíntia que o trabalhador, qUe e 
queira, ou por defiCiência própria. ou 
por qualquer outro motlvo. recorra ao 
seu &ind;cat.o \)ara. que &te, em. StU 
nome: e no ~u prcveit{). interfira na 

Estabelece também a propo.~içao. 
Ano Cr· 136,00 Ano •• , •••• , ••• , •• ,. Cr$ 108,00 em seu artigo 2Q, que o servidor pú .. 

• "' .............. , ~ bUco, de qualquer nivelou quadro. 

- Excetuadas as para o e:turiorl que serão sempre anuais, as 
assinaturas poder"lse~ão tOiuar, em qualquer epoca, po~ seis mesetl 
ou um ano. 

que seja diplomado ou venha a se 
diplomar por escolas técnicM ou fa
culdades superiores, terã 3s!iegura da. 
"a sua promoção ao quadro. da cax:
reira a que fizer jús _seu título un: .. 
versitário ou técnico ou de e.specHlh .. 
zaçf:ú", devendo (al't. 39 ) a nomea .. 
cão ser determinada ao DASP peIdo 

! âutol'idade competente. 

r No artigo 49, dlspõe~se que o ser" 
- Os suplem.entes às edIções dos órgãOS ofícíais serão fornecidos ! vidor de qualquer Minist-ério ou ~u-

d· I·· - I tarou:a. redator do serviço pübllco. 

- A fim de possi.bilitar a remessa de -valores acompanhados de 
esclarecimentos quanto 'à sua tlplicação, solicitamos dêem preferência 
à rem~~sa por meio de cheque ou vat'S postal, tmitidol5. a favor dI,) 
Tdsonr~iro do Depal'tamento de Imprensa Nacional. 

aos assinantes somente Jlle lante 80 ICltaçao. terA" direito a requerer sua trar.sfe-
- O custo do número atraJ3ado ser! acrescido de Cr$ O,tO o, .por rência "ex officio", para qualquer ou" 

o:zercÍcío decorrido. cobrar_se-ão mais Cr$ 0,50.. i tro Ministério ou A~t.arqUia,. ~ 
, - - _ ______ ! O ilustre Autor da prop-oslçao, na 

- --' ~ . ..' justificaUva q\l~ faz, da. mesma, e,nu" 
relação processual traoolh.sta. E' o I chamana a si, por ato propr~~, e.lU mera uma. serie de mot:vos que 1lem 
que estabelece o § l.Q do art .. 791 da qualquer oportumdade, e a exerC1tar!!1. falam de Setl.o; nobres propósitos de 
Con~olidação das Leh1 do Trabalho, talvez, nã-o raras vêzes, contra a Orl'" melhorar QS serviçQG públicos no Bta-
textualmente: I entação e a e,xpectatlva dQquel~ que sil. 

. ., • .'. de.sejas--;e em JuizO. a reparaçao de Reconhecendo, embora., essa b03i 
('Nos dlSSldlOS mdlv;:dua15 os e-n:- UIna injustiça. intenção de S .. Exa .• somos- obriga" 

pregcu!os e em.,pregndores ,poder~o No que se retere ao art, !t9. conce~ dos. da '/;enia, Q discordar da maneira. 
fa. zer- se .T~resentar por mterme- bido me têl'mos imprecisos, não rá, como o problema foi encaminhado. 
dtO M slrntlcato, RdvOg~d~o, ~Oljcl.. na. justif:cação, uma pa!ayra. que a éle Inidalmente. não vemos como aco .. 
ta.dor Cu provis.onado ln"Cl'ÜO, ~a.- se reporte, pera esclarecê-lo, dB:r-n~e lher a di.spos'ção do art!gO l° do l?ro
Ordem dos Advogado,:; do Brasll. O exato alcance e situar a sua fmal1- jeto, poiS não consegUlmos COnflgU" 

Completando a prOVidencia, a Con- de.-de especifico.. Pela. legislação em l'ar a hipótese em que uma dec.is:l:<t 
solidaçã-o das Leis do· Traoolho, nO vigor, que coru:ultamos no estudo da judicial. favorável ao servidor pUb]l~ 

·t' d d· ·ct· . d' . dUQ:.s o e.tpêcie existe utn ca.mpo vasto de co, pudesse ter obstada a. SUQ exe-
capI llW os l.SSl lOS In IVl !, n "'tribul·ç'ões conferídas aos fiscais e cução e, F.e eSRS hipótese porventura seu art. 839, letra "a", assim precei- ~ ~ 
tua: i.l'lspetores de trabalho. Essas atribuí- se .verificasse. o- qU~. h~veria, no casO 

"A reclamação poderá ser 'al)Y'e- ções são, tôdas, da competência do s~rIa uma desobed·.encI~ a, .ato l~gf
Sentada: a) pelOs empregados e POder Público e, por ü:to, extravasanl tImo do~ Poder JUdiciáno, ja passlvel 
empregadores. pe."sCalmente, ou Os litn~tes c{)nh,ecl~os e especiali~~ad(S I de sançoes, ~ 
»OI' seus representaqtes, e pelos da açao dos .smdl~tg-s. O Go\.ern,o, No que tange ao § 10) _ o projeto 
stndicat.o.s de cIM.se". atre.vés dos seus orgam. e fu~clOnfl- contém ume inovação Que não pode, 

Pelo .s1.stema adotado na. referida 
CONíoliüação, que, neSSe passo, Obser
va, com fidelida.de, o prinCipio capi-
tal do interês~e legítimo qUe eoman-. 
da em proce.ssuaUstioo, a ihtervenção 
dsS partes nos p-rooe$S0s judiciais, e. 
propOBltUl'a das reclamações assUm e 
dois ~pectoo bem dlstintr.s: cabe, em 
regra, à parte interessada fi iniciatiVa. 
nos dissídios individuai,s e no sindi .. 
cato, nOs ~ídios COletivos. Nada 
mais certo e mais raZOável: no inte--
rêsse p~sCal, age o indiVíduo; na de .. 
fesa lia. cle.sse, interfere o órgãol que 
l\ re'Pr~nta; e, finalmente, quandO, 
no interêsse individual. o titular do 
direito .() solicite, agirá. em seu nome, 
I,) sindica.to a. que pertence. 

Aceitar a modalidade sugerIda nes
La. preposição seria. ao· nosso ver. 
quebrar a. Si.Stemática acei.ta. pela. 
Consolidação d"" .Leis do n·aoolho, 
ge:mndo a confu.são entre duas. esferas 
de ação distintas., !>Ondo por terre. o 
pOStulado do legitimo interêsse o re~ 
legando a. segundo ·plano o indiViduo, 
n!Q. obstante se tra.taSse de direito 
pessoal seu, cuja defesa () .sindicato 

rios, age segundo uma orlentaçao glO" I deixar de ser tun equíVOCo do seU' 
bal no exame dos problemas QUe lhe I eminente Autor. 
são afetos, sem o parc:eli:mo que, pe- Realmente, não se oompreenderia 
la sua própria tinEl1ictade, caractel·i.oo que os Chefes dê órgãos do pessoal do 
e estlIl).ula a atuação dos Sill-dica.t()$.· Serviço Público, a serem punido.'i, na
quer os de empregadcs, quer os de e01~ forma I>revista, fôs.sern punidos com 
pregadores, A adm!nistraçào pública pena menor, se ao invez de culposo. 
deve~se eolocar acima dêles, pl'QcUl'iln .. seu ato fêsse doloso, po·s 1.sto serJa 
do esta.belecer o equilíbrio e a harmo, subverter tôda a· teoria da re.spon.sa .. 
nie., _ bi.1idade pena1, 

Nezosa linha de considerações, che.. De outro lado. permitir que funcio .. ; 
ga.mos à conclu."ão de que, se é exa.tD nárl03 diplomndoo. ou que venham a. 
que o projeto em tela não feTe os -pl'e- d'}loma,r-~~, te'Jham assegurada "It. 
cenos cardiaJs d.g legíslação do tro- sua promoção ao quadro de Carreira 
balho, CQnstantes do art. 157 da CCrlS- a que fizer jús .seu título", é ferir 
tltfiição Federal, n!'m ~Wnge Q,s nor- frontalmente a Constituição, Que 
mas constitucionais que estruturam a (\Xi'6e (art. 185) concur~o para o In
Justiça do Trabalho, ~e no.s afi2:urG, gres~o em caq:w de carreira e em ou
nD entanto, InjuTíd'co. porque inflill- tros qUe a lei determinar. Impossi
ge l! afrcnt:t fi sistemát·ca da COnso- vel, portanto, fazer-se isso que o pr6_ 
11dação ds.s Leis do Trabalho. 1, prío Autm do p-rojeto <lenom\na "no .. 

Assim. o nos-~o parecer é pela sua meação - promoçáo". a qual-
rejeição. . a.cre.scel1t-e~se, sel'ia feita compUlsõ .. 

Sela doas COmit'sões. em 3 de JunhO l'iamente, independentemente de vaga 
de 19&\, - Afonso Arinos. Pres\dente; ()-. Que eqUivaleria i:t criação de em
Wil5'071 GOllqa:!veg. RelatcI': Bezerra pregos em serviços ex'st.entes _ fl1'l,_ 
Neto Edmundo Leni, .'ÇI~afJhat Ma~'I- féria dit· competência e:tc1w')iv:.1 do 
11hO,' ArOY3io d~ Cnrv<tHlo, Jefferson PrE.~idente. da 'F!:epública' (art. 67 f 
de AJltdar. 2(1 da Constituição). 
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,lFinaÍmente. cabe obs$'V8.!" outro 
,"ufVOOO exi$tente nq projeto; o ooos .. 
,~te do artigo 49; onde se dá ao ro-

~
r do serviço público <llre!to de 

ir sua transferência Uex officfo" 
unlà repartição par outra, o que, 

ido pon.to de vista do direito admmis
lliratlVO, constitUi evidente ilt?gicíd.a.de 
iM>1 a: tra.:n.sferência do servidor l'ex 
bfffcio" é feita.. à sua revelia, e no 
mterêsse. da administração. e jamais 
.. requerImento seu. 

Ante-. o expósto, opinamos pela. re~ 
jeição .do prOjeto, por lnconstltuc:o~ 
l1al e lnjuridito e COI,ltrârio à técnica 
legislativa. 

, Sala. das Com1.ssóes, em 3 de junho 
de 1954, A.fOnso Arino$. Presidente; 
BdmUndo Levt, Relator; Jefferson de 
Aguiar. - Bezerra Neto _ Aloysio de 
.Carvalho· _ Argemiro de Figueiredo 
- Josqphat Marinho - Wilson Gon
~11)e3. 

Parecer Il~ 289, de 1964 
i)a Comissão:te Constituição e 

JUStiça sôbre o Projeto d.e Lei do 
:;ena.ão n.9 28-64 _ Cria o Fundo 
de Assistência Veterinária e dá 
oulros prrn'idências. 

DIARIO DO CONGRESSO NMIONAL (Scção~I~I)=$=,,~~~.~===,J~u~n~h~o~d~e=1~9~64===1=5=4~5 = ::±b __ ± _ 

Opinam<lS: dessarte, pela -reje!C}Ao 
do ~.rojetoJ p-vr sua il1conE~ltuciona.}l. 
dadO, ' 

Sala das CÕmissõe.rs, em 3 de Júnho 
de 1964. - Aflonso Arinos. Presi
dente. _ 1\101131-0 de carvalhO. Re
lator. _ Bezerra Neto -=- Jel/ers011 
de Aguiar - Eàmund.o Levt - Jo· 
sa.p1t-at l\-!ari1tlto _ Wilson Gonçalves. 

Pareceres ns. 290 e 291, 
de 1964 

11' 290, DE 1964 

o p~QQ.l necessário ao f~nclon~~ 
mento do SNla. (rt. 69) Sel'a. requ:
sitedo dos 'Mlni$térioB e outros- ór~ 
gãos dependentes do Poder Exr~~
vo. padendo~ no entBJlto <§ l°) SeI' 
admitido servidores, na forma do s.r· 
tigo 23. da Lei n9 3.780 de 12 de jU
lho de 1960. e sendo, também, facul
tado ao Chefe do SNI prom;)'"(êl' (pa. 
rágrafo 29) a colaboração. gal.üuita 
Ou gra.tifiooda, de ciViS e militares, 
servidores publicQs ou não, em con
cilções de partcipRr de atividades e.5:" 
pectfic.as. ' 

A necessIdade de se criar êsse Ser
v:ço Gempre esteve nas cogitações dfl 
todos os patriotas. ma.s se 001'00\1 
mais aguda. nos últimos tempos, 
qwmdo os próprios destinos da. pá
tria estiveram à mercê das manobras 
dos inimigos da democracia, que vi
nham atuando em [avor de idé!as e 
interêsses estranhos nos nossos senA 
timento,s, às nossas 'tradições e aos 
nQSSQ.:! anseios. 

IV - Ind!scutível era, assim, a ne .. 
cessíoode de um Serviço Nacional, do 
[nformaçóes, c o presidente da Re-

Os serviços pre.st.ado.s ao SNI pelO pública. propondo-o, visa a 6upr:r 
ll~s.soal civil ou militar constitut.nl uma. laclUla exist.ente.-

ua C9mtssão· de projc~ ... " . --' '~rviço.s relevantes e título de mere· A mnneiru como está prevista a ar ... 
Poàer Executivo~ sõbre o Projeto cimento ao .ser cOll.6lderado em todos ganização do SNI é. igualmente sa
àe Lei da, Câmara n° 54, de 1964 Os a.tos da. vida funcional (art 7°). ~isfatória, pois procur;:;u-se dat ao 
(n9, 1 968 de 1964 no outra Casa e os militares e civis, nêle servindO, mesmo uma estrutura capaz de prcp:

. do P~rla~lentG), que cria o Ser- farão jús (l uma gratificação e~pecid ciaI'-lhe W11 p~Tfeito deSe!1Vorv:mento 
viço Nacional de lnfonnações. fixada. anualmente, pelo Pr.e~ldente de suas atividadozs: 

S D 'J K 'eger da Republlca, sendo qUe os CIV18, en-
Relator: r. an.e fi quanto exercerem funções no SNI, Foi tel o propooito p.residenc:al em 
Pelo presente projeto (art. 1~),' e são consideraC:o.s para todos os eiei- dar aO n?~o depa.rtamento uma alta 

.c.iado, como órgâ,o, da Pr.esldencia tos, em efetivo 'exercício nos respec- r~spcl1sab:lIdade, mtcgrando~o. supe
da República. o Servlç-o NaCIOnsl de tivos cargos, e, o.s militaroo, em co~ normente,. aos sistema gover,n~men~ 
Informações (SNI), o qual, para. OS mi~i1o milit.."u O§ 1<;1 29 e 30). !,tal, ~o paIS, qu~ o projeto SUjeIta a 
aê.SWlto.s atinentes à, segurança. ~a- No decurso do corl'ente f.no, a Se- prevl~ aprovaçao do S?nado a no
ciona.l. openll.·ã tambem em pr?Velto cretaria GemI do Conselho de Se~ rneaçao do Chefe do SNI. 
do CO~'êlho de Seguranç...l NaclOna1. gurança N.acion~l terão (art, 8°) a seu! Cabe, de p::lssagem, como, por s!~ 

A fina lide de do Serviço Nacional Co:1rgo apOIar, tmanCC1ramente, e em naI adverte a mensO(T{'m do Senhor 
de Informações será lart. 20) supe- recursOs . m,ateria~, o funcionamen .. \ Pre'sidente da República sa:~entar que 

REl;ltor: Sr. Aloysic de Can'alno !·iut.cndcr c coOl'deu:-.r, em t.odo ô t~l'- to da Agenc:a ReglOnal do SNI, com o SNI nada tem 3. ver"' com o o:gão 
nt6no ·llac.olial, as atr'o'idaàes .. ne lU- ~éde no Rio de Janeiro. pol:cial propooto, dent.ro da cstrutu_ 

O PrOjeto de Lei do Senado n9 28, fur'l1taçbç,s e ,;ol1tr;l-mforrnaçao, em ~inalment.e, o projeto. (art. 97), ou- :'a, do Depal't!lm~nto Federal de Sr .. 
c:-iandó o- Fundo de As..sistência Ve- particulàr as que interesJul11 a &z- torlZ:a. () Poder ExecuÜYo a abnd o gllnmQft. PúbJjca, pelo projeto nÇ> 25, 
terlnâ~ria (FAV). udestinado a alen- :?,uro.nça nac~vlla1. :rédlto de Cr$ 200.000.000,00, p~ra a de 1963, em tram:t.aç5.o nesta Ca,.53. 
der ao, financiamento de planos de .nstalaçãa da SNI e seu tunc:ona-
ideft"sa" pr~rteçâo e desenvolvimento Inc1.Unbe CO Serviço N'ociollal de mento em 1964. V _ Diante do expõsto, opinamos 
tklos ré),tlnhO:J. nao:onais, CSp2<:if:ca. Informações, de modo e.:.pecml (lltr. pela. aprovação do pl'ojeto. 

t 3').' "'''·~I''·<'sorar o Prcs:dente da Re· II - O p!'ojato é de inicia.tiva do meu e' quanto ao aspect() fitossaru- ......... - ,. Sal d"s C miss-e em ~ de 't uI <"-I . ' " ( pu"'ll.·'a lI" OJ'I'en'<>'<'o e co.orl.!enaç·üo Senhor Pre51ctent~ da Repúblloo~ que a,':. o o S',.:J 1,1 10 '~ .) d.a peCUar18 art. F'), e com- 'h..... ........... d 19 4 Joã A P d 
tituido pelo ';ProduLo da :lrre~ada.;-áQ das Rt~vü.lacre.s. de llliorttUJ.çao -e CUll- o justifica pela.s ~egLGntes principais I e . o . -:- ? gnpmo. reSI ~~1. 
~ 'ra-I'll','o·.·maçao a:et.-'I" a03 ! .. Ln~sté.. razões: te - Damel Kneger, Rlalator _ R ll-"e uma taxa. pelcentval oa fixa." ~ """o.> ..0;.... SOl GOnçalv IV llr do G !J I per Cabeça de gadO, dJS mU[3:douros das serviços ~!atr loS, a.u!ónomos e a) a gestão dos ncg ...... io.s do Esta- t ; es -, a e ur e _ 
ou frigoríficos (art. 2.9), ficando a entd(l.dfS ~arac"-'LataiG; e.st:lbel~cer e do requer informa.ções, oportunas e I Mem de Sa, t'cncuto - Bezerra Neto. 
cri~rjo do POder Executivo firmar, asseo'urnr, tendo em vista a compl~. <!onvellie-ntemente ana .. ' roas e ava-
anuo..lmente, na épo:::.. adeqUada, O melltação, do sJ..jtema nacional de liadR6, que s.i,n'am de base às deci~ 
quOrum da taxa, e ind,car, outrossim, mtQnnação c cont,ll-mtormação, 05 ..õÕes a tomar, inclusiv eno quadro da I 
a Operação de comcrcializaç5.o sôbl'e necessános entenúimentos e rgrçõ~ própl'~a segun:mça nacional; 'I 
que de"a mcidir a sua. CObrança (ar· com os govêrnos doS Estndoa. com b) exi5te, atualment.e, um Serviço 
tigo 3 9). não pode, mf-chzmente ter .!ntidactes pri ..... adas e, quando fóI' o Pederal de Informações e Contra-In. 
tramitação em vista de O. vedar caso com as admln!t>tl'3.f;ões mun:Cj- !'(,!:ma.;-ôe;5 que, [101' Circunstâncias 
expressnmente, o art.ig0 67, § 19 dà' p::tl.S~ proc-edêr, no Ola:s alto nível, à rãria.s, não satisfaz às necessidades 
Con.stitlüção Federal, assim enuncia_ COleta. e inte~ração das informa.ções, do pais; 
do: ",lU proveito ({as deciSÕes do Pre;i:· c) reconhecendc a necessidade de 

N° 291, DE 1964 

Da Comissão de Financas s6-
bre o projeto n9 54, de 1!W4 (n9 
L968-A~64. na Cdmara), que cria 
o Se~Jiço NaCional de Informa ... 
ções (SNI). 

Rela60r: SI'. WIlson Gonçalves 
""Cabe à Câmara do...o; Depu- -dente da Republioo e dos estudos e dotar o país de um órgão de infol'. 

lados e ao Presidente da. Repú· rec;Dlllendações do ConlSelho de &~ mações :lo <:ltura. dt:;,s interê.ops na
bli4a· a lniclatlvJ. da lei de fixa, ",1l'an~a NacÍonal, a:;sim como das CiOlla.iõ. fonun tomadas algumas iri1. 
çãa das fôrças armadas e de .!'"'·:daàe.s de planejamento a cargo ciativas~ como a do projeto 176-955, 
1õdas as &eis sôbrc matéria fi, .. 1<1, secretaria Geral desse Con.sell~o; todus vl.Sando a as:segurat· ma.iOr gráu 
na1iceira. " .\ final!llellre, pron:lOv:r no âmbito de autQnom:o. ao c.tudo Servlço de 

6,-','ernamen~l. a dttusao adequa.da Informações. 
Como Se vê, escapa :lQ $€lJJdO ~ 

lnicln,ti'va de leIS que versam mat~~ 
ria fiURl1<!iero. E' isdisfarçável que a 
prEsente propOSIção. está incluida 
nesse número. Iustitu:ndo, 10uvàvel
mente, um Fundo de Assisténc'a Ve~ 
terjnúria, é evidente que não lhe da~ 
ri mos a menor eficiência se não o. 
:fizéssemos repousar na cobrança de 
tributo" CC':110, exatamente. o estabe. 
lece o projeto. Pouco iml>Orta t.enha 
O projeto optado por uma taxa _ e 
nem podel'ia ser je outro modo, dado 
qUe o $el'viQo a. ser com êsse novo 
tributo cllstenno _ da ordem doo 
que autorizam e justificam a cobran
ça de taxa aO consumidor, In::.pôsto 
ou taxa, ê óbvjo. tudo se insere na 
cor:,,:ito de mate ria financeira, de 
cujr leis.sõ o Presidente da Repú
bPca e a Oârr.flra dos Deputaúos po
dE'm ter a iniciatIva, ex-vi do precel
to con$titucional. 

Dir.se-in que (!ÀcluÍda do ProjEt':J 
:'l obrij<>to!'ie,Clade- de Cobra!1Ç!l dessa 
taxa desapareceria a eiva de in
comtitv:,::'onalídade ap~mtada. Mas, 
entã.O_ b ll,1Je, em o;nm::.. de~pareceria 
era a própria medida, põsto q'le ni.o 
se. <"0tnp"ff>nde um Fundo de Assi~ 
tênch.' tal cr:mo o que se cria., sem 
o c:n'res~Ondente ~er,mS(l. buscando 
na. hípõlest", à hôl 'a, do nartiClIla.r, 
mil::: rep"!?<·"·lr'mjo. '''!ll ivid8. IJJn" 
jty>p- 'i...,;. ..... ~~ 03.tU.-::'-':!l hc;caI P!'Olbi 
da ao !Sena jo. ' , 

j;1.) infol'maçõas e das eJtjm.a~:l'.a.'i I .... 
JeeOr!'l~ntes, I d) ::s provldenclaS sugen<Ías peca.-

•• I ram, pore' , por timidez. se coruide. 
O SerVIço Naclonal de Il1forma~ 'radas a,s reai$ necessidacks da ela .. 

~ões compree~nd~ (art. 49 J wna ~h~~ boração da.s decisões de alto nivel, do 
na, uma AgenCIa pentro.l no -l?lSt.~I .. lllterêsse da administmção do P<3-is; c 
to Federal. a AgencJas Regwna./.S. e) a cl'lação do Serviço Nacional 
.:ien.do:lhe lD~orporado, (§. 19), c<>~o de !JnfOl'maçõ:es llnpõC-se, Unla vez 
AgenCIa. ,ReglOnal com sede no ~lO que virá à Presidência da. República~ 
de Janeu'o (GuaIlabaraJ I o SerVIço. Q<; elementos de que ela. necee.sita 
Federal _de Informações e Contra... dentro de suas atJ.'ibuições de zelar 
Informaçoes (SFIC~J que atualmente pela' guarda da .segurança nacional. 
Int.egra. Q. Secreta.rla~Geral do Con- 1lI - O órgão que se j,Jen.sa. cria-l' 
selho de. Seg~rança ~acionaJ.. - ()::m'esponde, em nosso entender, a 

O SerVIço e (§ 2°) Jsent.o de qUEis- um imperativo da defesa. nacional 
quer. pl"_eSCrições. que _determmem a E', sem dúvida, mu órgão de caráter 
PUb~lc~ç:ao ou dIvulgaçao de sua: or- tpolítico, ~omada,.a palaiTa político em 
gam./!a, çao, , flmc1onamento c efetJV06'I.seu sentlefo auten~lco. 

O Chefe do SNI, da confiança do . _ 
~;esldente da R:Pllbl:~a! tel:á (art. Efetivamente, contando com in .. 
:l') _ sua .n~mooçao sUjeIta a 6.pr~. fOrmações atinente aOs divcl'S(}& asa 
vaçao p,reVIa do Senado FederEI, f I- I pectos da vida brasileira, colhidas 
cando estabelecido (á~ 19~ 2.0 e 39) por um órgão de àmoito neciomtl, a 
que: IPre.'l.dência da República estará. me
a) as funçõ'2s de Chefe do SNI não. 'lhor equipada para o e,x~rcíciQ de 
podetr. ser desempenhadas cumulati. suas a1t~" rffiponsa~lllda~es, não 
vamente com as de qualquer outro :apenas PQ.ltlC~s,. mas! cOlIlbem, de 
car"'o' I natureza admuustr'3tlva, 

.,. • , Não procedem a nosso vêr, as crI-
b) aO CI~efe do S)l"I não devidas t:oo.s surgidas em cert,a llnp!8nSa, 

ts honraG e prel'rJgutivas de Minis-)con.dentudo a criação do SNI, e ta-n
tro de Estado; - 1 to nãc procedem que pail;;es de ele. 

c) o Ch,::'fe du SNI n,'l'cf'b?rá ven- hlda c:ttt.urn polit;ca e de L'1conte.s
,~Hl1e~,tos 19'1Wl.5 a(J f.X3(j'} pHJ'a os I tá"e1 f:Jr:l1açao demo::::'ática, ,c',:)mo Os 
"'r,t (e", ,de, GablU:::Le da t'l'e~:d.\,,~,,:ja :g'tado." Unidos e a Inglaterra, dis- I 
da Repl1büca., ~pôem de Serviço;; semell'lP-ntes. 

Através de men.sngem dirigida ao 
Congresso Nacional, o Sr. Pl'esidem,e 
da Repl1blica encarece a a.p,·ovação 
do pres~nte projeto de Lei, qu-e ins
titUi e organiZá em alto nível admí. 
nistrativo, o Serviço Nacional de In~ 
fCl'lllações. 

Dirigido por um Chefe, a quem Se. 
rão devidas as honras e prerrogat: .. 
vaIS de Ministro de Estado, o meneio ... 
nado serviço que COnst1tuil'á, um Ót
gã,o da Presidência da RepúbIic:l, tem. 
por finalidade superintender e coor_ 
denar, em todo o território naciolW:l~ 
as ativid~des de inf<lrmaçóes e c~mtrQ 
informaçoes, em paJ.'ticular os qUe 
intert'6.sam à. segurança naclonal, e ,a. 
êle, pelo art. 3° do Projeto, incumbe 
especialmente: 

I'a) asse.ssore.r o Presidente da 
República.. na orIentação e coar. 
denação das atividades de infOt_ 
maçá'\) e eontra-in1orrruição afe .. 
tas aos Ministérios, serviços es. 
tatais, awtonômo.s e entidadrç 
paraestatais; 

b) estabelecer ,e esseguror ten .. 
do em viste a complementação 
do si.stem.l. nacional de informa. 
ção. e. contra-infoqnação, OS ne ... 
ceSSárlQS ~ntendimentos e liga .. 
ções com os Governas de E';ta
dos, com entidades :Privad~l.s e. 
quando fÔl' o caso, com as :l:-m: ... 
nist.r.aç es munic:pajs; 

c) proceder, no mais l:tO ní_ 
,'eI, a coleta, avalia.ção e lnte .... 
graçãO das informaf'õe.s. em pro. 
veito das decis es d'l P e~id'n
te da República e dOS e.,f,Ujcs e 

.'. 

r -
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r~O;n~?qaçq~~ . HP ~0l1::'.emo de qumpr~, ainda, assinalar que, ,ta::e 2. Aos' mila~res da aUv.: jâ é {fi.-
~egura~ç.a NáC:o~lJ ~Sl.1l1 como ~-O estatUldo l~O ~ 2Q~ do art. ~Q. tlC8.!ll cultudo o direitO' de requer~ tndis-! 
~as nt.vl~ades e p}artejaPlento e lserttos de pub~lcaçao. ou ~ dllIUlgaQa:J- fel'ência pars. a reserva, com 25 apos 
cargo da ~ecretatla-G'f;'Ial q.ê se- as d~esas de .orgaUlzaçao! fUDClO" de efetivo serviço, e, no ~so de $er 
ConselhO; , -?al!lento e efe~lvos do 1Jl.en:.o1;lij..~Q êsse plil:tar ser ex,:,combat.ente dã. 

orgaD. g qU!. nltO QlJs.t.allte c.on.Ü'turf i~, alls sE:l: traus. fer~qQ ''Pa1'a. a' te-I 
d) pr<JntO'.'er, no ~mblto gover.. urna exceç~ d.e carater grave •. edá sq:vr • .será prêvi2mente prtlmovldq. 

namentãl, a dif~ãd adequa.da em harrnoma FQm a natureza e ripa .. aQ pôsto tm.cdiato. --
das lpfQrmaçpes e das ativ.dac.e3 lidnde du serv.~~ qlle ~e pretende Qr... - - ') 

" 293, DE !~S~ 
p'a Comi,são fie ~lu,açiÍQ e 

r.ultura qo ('rOj.to 4. Lei d. Cil· 
lnÇLt:f1 'nº' 3Z, 'ge l~!H,. -'0_ 'lie cJ.tera 
a Mnó1ninttÇ.up 4-0 lmcftuto de 
Pu<:riéultura 4a- Vnivets~a4e do 
Brasil, a que se relere a'-I1ecreto~ 
lei nO 98, de 23.12.Hl37, -' , 

de.::orp;:ntes". ganizar e, ta-ruJJfoJl1 é!'Jf1l o alto e:;ca... 3. Os ofic:ais do Exército, ao In:, 
lão ij..dminiStrativo elll que é co'o~.. gresserem no magj~tério roiltar, são 
do. transferdos pare. a reserVa e promo-, A. proPQsicão e.st-á .sufic:ent;mente 

· jwt f!cada e.- tal "co1Po r~P?heCEU a 
o C mara dos Dêp'ufl}.QCS,' v~sa 'à Cri'l" 

ção de urh se. viço "de illji cutivel 
ul..:1idade para as graves, inúmeras e 
variadas dec:sões de. aJta aunú1istra .. 
ção fedc:al, a.s' quaIs preciSam Ee~' 

1 calcadas €.~>l informações sgeuras, 
· exatas e criteriosas. -, 

No campo da competêpcia dlil CQ" 
o missão àe F'ihanças,' lJ1.er~~fU apre .. 
: c:ação especial as segu.intes d"I'':ls:,-

... 'ções: 

Demonstrando a superior c.:-mpre .. 
feridos os meios julgados indi::pensá .. 
ensão de que ao povêrpo sejam con .. 
veis ao estabelecmiento de -Uma ad
mlplstraçãa capaz,' proba, dfciepte e 
essep-cla1+nente patriótica, esta.' bo .. 
mi$são, nos llmites da sua esp.ec;,'a'" 
lidade e Pa conrotmfdade das éCmsl
derações acima aE"~envo1v1dgs, tn!1l'ü'" 
fe.;;ta-sé fávorável à ace:taçã.o do 
'Projeta erp. ea'QS9.., ' 

vidcs ao pêSto imediat'Ü, e. UlJl.a v~z 
no mag.stério, têm sua promoção re
gulada pela lei d1! Promoçóes QC-S Ofi
ciais do Exr,tcUQ, j::uja !;:xtigo 20 es
tab:2lece que tais oficiais "terão gro" 
dWtl ace~So na Reserva, até o posto 
de CQl"o:q.el, conforme o telllpo de sér
Vi~Q, sendo-Ules a.st.:~zurad.a· f'l'.::mo
çáQ aos PQ~tos de l.lajcl.', 'l'encnte Co
ronei e Coronel, quando conta.rem 15, 
20 e 25 anos de serviço". 

Re1!lt()r: Sr, Mero de Rã. 
o Projeto de Lei da Câ~trare n" 

32-1S.54, d. e auto!"ia QO pObre ;rep~tado 
Ron~o-q P.aéheM, a!,r~senta:do":tP. te
vel'ptro de 11130 e enVHi'c]Q" a est~ Casa 
em 13 àe P1a.io d,o 'c~rrente' ano, tem 
por oqjet1-vo -dar Q nome ..... do prof;:::5Sot 
M'ârtagão- Gêsteira . ao IIl.'5liitii~ de 
FUéticulturá da Universidade do Bra
sil. 

: a.\ do § 3Q do art. 5Q, q~ eqúla a. 
'05 vcnc'm·,mtos do Chefe do SNI aoS 
i de; Chcfe'3 de Gab:nete dà Presfdên .. 
;cir:, da ~epúJjlica; - . , 

b) do nrt. 6Q, que det::nn:n9 q':e 
'o pessoal civl1 e militar heces, ári-os 
ao fUllc·on.['ID.snto do Serviço ~e!"á 

· 'Prc~;cn'ente dos Min:stéric's e cut';'Q3 
,'órgãos depêndentes da FOGe: Exe .. 
: cuUyO medilmte requisIção diret:i; 

Sala das .comiss_ões, em 8 de Jij-
Foi êste co..'ls1lgrado mestre dê pe

qiatria. e puericultura o idealiZaC:or 
do prlmit:vo Instil,uto Nacionàl de 
Pueri cultura, criado e'Pl HI3-'1 e no 
C1esmo ~o ipco-J1)orndo; .J~Qr fôr~-:'\- do 
decreto-lel nQ 98. de '23 tle dezembro 
à Uniyersidhde dq Brasil. 

Ilho de 1964. _ 41n/emiro de FIGIVi- 4, POr outro lado, 05 membros do 
red_o, Presidente. _ Wilson Gcn.Ca~ ma.gistério mUita pD.SMUTI à 'situa. 
les, Relator. _ M~m de Sá" vcncídQ. Ç~Q de íjla~ivia.ade !:"omente quó.ndo 
_ Aurélio Vipn1la, vencido. O E,tl'l'" sap reíOrU1~Ci.cs. e. o d:e~to de r~~ot"
da delllocrát~co preciS3 defender~se., zpi3., a pêdldo, 05,0 _ .~:r.ste, .ao O!lcJ.al 
Mas Q Projeto. em siudo eui algUns' membro ~o. magllil...::rlQ IDJlltar que 
dos seus artiO'os é parág:'a'fos nã,') é ccnte mill,S ae 3<1 p no., de serv 90, dcs 
claro. _ D4nfel Krfeper. - 'João quais dez, no mínimo, de tempo de 
A(lripino, com restl'icõe"'. _ Bezerro, O1atr~stfrio militar; Teve êle em Martsgão áesteira não 
Neto, . .- EUrico Rez~w1.e. - José 5 S. o da propos'ç,'o sOmente o idealizador, mas o p~~fes~ 
Erm{rw. . e .apr vQ., ,a, , ,. , O <;or ameoIado, que foi sE!ll1 dúvida. 11m 

.' c) do § 19 do mesJl10 art. 6{J. que 
i pcrmirf:', alêlI). dos serVidore> nqutsi
~ tf'dcs na fo..:hl\l' do item anter:fJr, fi, 
: adrnj<1são de pU-:C.J.l de a:ô· da c:ll1 
,() f>1't. 2~ d~ Lei m- 3. 'Zsn, de 12 de 
~julho de lS6:l, a sabe-r: ' 
I • 

(lO Rerl/:I"o civil qo l?(.d~ EJ\.~~'Uti
: vo .será a te"ndido: 

I - quar.do se ttata de aKvi1~de 
"permanente da admin:Str~Cão, -por 
: fU.llc:Qná rios; 

11 - qUG-ndo .se trate de atividade 
· transitória ou ev~ntuaJ: 

Pueccr n9 2S::', de 1 ~f:4 
Da Comissão de Con;i'tituiçã-p e 

Just!ça, sóbre o Projeto de Lei 
da Cmara nQ 21, de 19S4 (mimera 
861-B-63, na outra Casa do Con ... 
greSu») , qUe assegura aos .eJ:
combatentes da FEB, que hajem 
zngressado no Magistério Mil~t4r, 
Os beneficios da Lei 119 3.90l}, ele 
19 de junho de 1961, que ãispõe 
sôbre apcsentadori« especial 'aos 

mt..ti1bro do rnJJ;isterIO mUltar, Que c;bs mais altos expoentes da med cina. 
fôr cx~ccmbat.:'nt~, ao ingressrr na brasil~ir&., CUjo renome tranSplh 20;. 
inat:'vidade t.pós 2S anos de ~erviço. frcnteir~ nrciona!.:i, . 
gozará do benefício de t~ê3 prOnto- . Justa é a. h:Jutenag,em que a pppo
ções: - uma, quando do mgretiSo no SlÇt..o co~,s\1bste.:nc1a 4ue terá e/dto 
magistério; cut1,'a, eIll ll-=cotrêIlcla d'~ salutar no c-"pirito das novas J::2ra~ 
SU2, condição de ex-combatehtc, e çõ~s de e'5tudantos e médicos, ptL as 
UfIlG terc-:i.:ra pCr fô!~o. do amparo n~('õc;5 de;'em honrar, com iniciat\as 
prévi$to na P:;'OpOSh,'dO em estudo, ao COlllO esla, Cs f 1h:J$ qUe lhe dl.!;=ufl .. 
passo que- Q$ dem.J.!s se.--vJdore.s, mili- ca;am os fOf;:;s de cultura, e a enp;:an .. 
tnres ou civl.<>, que int::>grnr.:m a F'tJ3, d~c:!r$Ul Q.clo tlcilba1ho e p.:Jla d~";lca
tp.rão dlf'2ito a aJ)~n&e5 uma promo- I !;ao. 
ç!!o; A- CamissQ,o de Educ!tção e Qultu-

I a") por p~soal temporárJo aem:'ti
do à conta de dctaçã,b global, re;;ur-

integrantes dq. FEB. 
6. E' verdade que os cfic1ais que ra da, por isto, parecer fa\'orfi.ycl à 

ül-gre::sam, voluntàricmente, no ma.. aptov;:J.ç~o do pl'ojeto de le~ ~q ~2, de 
. gistério militar, perdem o direito de 1~64:. ' 

pedir tro.ns!et"-êncla para à reS~itv.!\, S-nla das Comissões, em 2'1 de maio 
ao completarem 25 ap:os, mas, em d~ 1964. Menez~8 pimentel. Pre.s~den
compensaçãp, ao s-erem transferidos fi!.; lJlem de Sá, Rela.tor; Wayredo 
para a. reserva por haverem i:p.gres=- uurgel - Josaphat Mctritlh~. 

.. ,I $0 próprIo do serviço ou fundo espe
(daI criado em le!; " 
i, b) por pessoal de obras adro·ti,co 

I
para realização de obros publ1c-as, 
durante sua. e:secu&ão'~; , 

li) do § 20 do cit.ldo art. 60, que 
'facUlta a cOla'qoraçs.p,' gratuíta ou 
·gratificada. de cjvis cu miliwr~, ser-

Relator: Sr. Edmundo Lell1. 

Pelo presa1te projeto, 'ficam asse
guradOS aos ex-pomb.s:.tentes da Fôr
ça. Expedicionária Brasileira, partici
pantes das operações de guerra. na 
Itália, que hajalu ingressado no Ma
g1t>têrio Militar, os beneficios da Lei 
n" 3,096, de 19 de junho de 1961. 

I viq:ores pt\.bUcqs ou' nã-Q, 'em cand'-. 
'ções' de partiCipar de: atividades' es- 11. A citada Lei n9 3,906 é a se .. 
'pecíficas; - - ." gui~te: 

i d) do § 2P do art. 79, que considera Art. 19. Os flU1cion~rios f€óer~is 
'os militares requisitados para o Ser- e 03 empl'egados autárqUlcoS da Uumo 
'viçp' em cQmisr;-ão :militar; )que' paTt.i~iparam de operações de 
I, Q 'd '"'9 !guerra. na Fôrça Expedic10nária se-
o ,e) do § 3 do r~f~n o fl:r~, ~I , !'e ... t:ão. aO a,posentâr-se, promovidos ao 
,guD,do o qual os, Cly~S ~ mll!t~, es ~n.: cargo imedla.tamente stJpe~ior, e per
I s,e~r('~ no 8NI f:lfap jm a ,lIn1a g.a ceberão integralmente o respectIvos 
\tlL'.?3.~ao es:p"clcl flX".d:>, onuu'men.. '" . S 
i te, p~lo Pr-esió('nb de.: Reputnea; \·cnClme:p~os. 

1) do art. 8Q que defere C. f'e::re... Art. 2" Os flll1r!onário.9 e empregR-
)ta)"~1! G~rfll do C:m,"""lho 'rE' 8c .... ut1p .. d,?S, a ·que se r~fc.re o &!t. 1Q podei çe. Nrc!(\p'l), no dp~r't"re1' c'ê'tp allO, \rao re9uer~r a,p:se:ntador-le, se conta
o supo te finsn~i!'Q do fun::i 'VI"_ ,Tem 2.:> WU1te e Clnco) anos d~ eer

Im;o._to d~ P.-tl~eia Reg l oJ1.'11 -Cl) Sí'ii IViço. 
'no Rio de J,,-neiro, ~. f\ra1ment€', Art. 39. Esta lei e:nlrsrá em ~gOt 
I p) da r:-t, flQ que ·tluto·':Z'l a b:..er-Ina d'üa de sua pUlJl'c.uç2:o, revozadas 
I tu .~, p210 "ün'i:.tor;o da F '~en.:ra, do as dtsposições em contrário. 

.... - I cr~liito FP~~i"'} ele Cr 2G~._~~n. (~~t~') m Em conb.cto C"nl a All~::SSO-
d07.~!lt,os. rl]:lpn."!-'; de cn,lze'!'('I<"~ t'~:a , "':'-'1·'. d 1::ho '.-1'''' ~ l~ d R'. ' 

,~a iwi,l"J ...... <:') (I') ENl e !"::u fJ!nc!~n'1 .. ,rJ.~ ·l~J.ll~1' a n;.Sl~'<j~?~. a.. ~?U-
'InrntQ em 1B'}4, . I b.lCaj e._ta~ .a no. J P d ... o. CleH.z:,:J 
I , • seu prcnunc:sment:J sv1j;e a m:_t:rla, 
I Do e~pàSto. ver-fl ::a-~ qUJ, cl")mo Em d:JCutlcnto que inc:uiwl'"<; no pro-
I tC'do s'?rvir.o ino:tltníclo ?c"n'et~rã nc- 1Cr€S0. ' ' 
vos e~tC':ltros ao Tc~o\'l'O Nacion~':.l. os I ... . 
qual.'>. ent'et.··nt,o, pare~em reJllII1en- O ponto de VISta ?c l\~mlsté~lo, 1a 

I te' comp!'n<;adof'l se o. SNI 'CU'llprlr lantes exposto, t!lmbrm, Junt.o a Ca:~ 
: com elevaçc.o, lmtrlotl-~mo e f'X" GEio, à mara dOiS Deputadc .. , é contrário &0 
'i.'TtDO~ct{ITlt.e miM;§o que lhe ~ conf'R- 'projeto, pelas seguintes razões: 
da. n{) Pro,et,o em exame. lte·s'\·t ..... \ ". o 

I se, ainda, por ser de jil:;ti.ra, quI". l"a I ,1. Anel n 3:S03 faculbl nos fun
'composição.do "quadro de p~s:pen!l do _CIOIl,é.rios federaiS e,_!:oo empregados 
, órgão em apl'êço, houv~ 'ou"ãvel laut~ukOs da. umao~ que tenham 
I preacupacã-o d~ fpzê-lo dent~Q de- um 1partlclpado de op::raçoes de guerra, 
: e~l1ítito de efetiv~ e-c.onoml'l Çle que na FEB, o direlto de apo-zentar-se 

Sã{) exemplos. dp-ut."p. outros' as n'1r- iRas 25 anOs de serviço, cOm ptomo-
o mM constantes do .§ 1Q do 'a.rt. 19 e (~ão .ao cargo imediatamente 6upe-

dos a.rts. 6Q e ~ du l>tOleto \ r1{)1'~ 

sa.do p.o m~glstér.o citaPP. ~ão pro:, 
moviqos ao pôsto imediato e p~am Nº 294, DE 1964 
a' ter as promoções reglllada,s Rpr Da Comi são des saúde, ióbre o 
prazos pré~EstllbelecidO;i. PrOjeto de Léi da. C411lara. 'n,1> 3-2, 

de 1964 (1l" 1'. 58-3-B~60, na: Câ
mara), que altera a denOminacáo 
do Instttuto de Fueric'ultura ~ da 
Universida4e do Brasil, a qlLe se 
refere o LeCTeto-Lei n9 ga, de 23 

IV. O prQjeto, se aceito, implica
ria. aumento" Q.e despeoo.s 'Para 'o el'~-, 
rio, rpai'>, nem por :isto, ofenderia o 
disposto no artigo 59 do Ato Insti
tucional, visto que, e-utão, seria, 50· 
mente uma lei interpretativa. 

AcpnEece porém, que, COl1quanto 
nenhum óbice de natureza constitu~ 
cional se possa opôr à providência 
legal em tela" não deve elo merecer 
o P-CSSQ ampar<>, urn.a v~z q\l'~, do 
ponto d,e vista metr.mente jurídico, 
se nos afIgura inaceitável. 

Efetü'sm:mie, o pr::j::to fere Q ES" 
tru-tul·n lC3~J em que se b·.1SeÜl o ma
gist2.r:io miUtn, crirndo sltuaçtes d-ç 
f2vorechnento p~'ra det~rmina.dQs 
pro1cssôres. 

De out.ro L"do. a m"did" plettea-ua 
a tenw. co'ttrn o Sistema de pramó:' 
çces do e-xército, podendo eem ,muir .. 
.;e em. íont~ dG d 'sconi ent2.menLos e 
::0 reivindicações de novos favores. 

F;na1m"nte, a -prC;lOsjção cxm-ria um 
i)rivil~~io 2. rods, em ben:íicio do 
~:oIes.sor militar pracinha ,sem que 
nenhum motivo rel.:-vante justificas
~.~ êsse pri vi1&zlo. 

de dezembro de 1937" ' 
Re}ator Sr. Sigeiteti.o Pacheco. 
o presente :;>;ojeto, de autoria. do 

ih1stre D,::pt~tado Rondon PaCheco, 
visa a denominar Instituto de Pueri .. 
cultura e Pediat,ria "Martãgão Ges
t"ira", o Instituo Nacional de Fuerl
tmltUra. crIado pela Lei n9 378, de 
IC37. e inco:-porado à unlversida<Je do 
Brasl pelo Decreto-Lei n9 98, de 23 
d~ dezembro de 1{!3J. 

Sôbre o mér~to da matéria. eU) re;,t 
a>.:.t;::-cto e.-peci.ficc., lá s';!: proI+i!il:~cu 
3. douta C.::mis,:ro de EducaçãO': que 
jul~ou justa hcmenB.ge:lt que ela 
Objetiva, prestar ?.o imortal peá l

,;, a 
bU'''iIeiro e uma da':> -Olvis rcprçzn
tztivas fjgura.s do magistério Dl' ~:~
nnl. 

A iniciativa. se reveste de te.nl ') 
maior sign1ficado quanto sabemo$ (;ue 
o em:nc(\te médico pa.tricio fQi o 
grande id~aliz:ad'Cr daqIJ.e!e Institu~:l, 
hOje, um dos maiores patrimôntC)s <l", 

A§sim, opin:-mc<5 pela rejeição 
proJeto, por injuríd:co. 

do Universidade lo Brasil. 

Sala das Comissões, em 3 de junbo 
de 1.9,34. - Afonso ATtnos, Pnsid?n
te - ~dmundo Let.:i, Relator - Be
zerra Neto - Josaphat Marinho 
Aloysio de Carvalho - WtZson Gon
çaZ1Jes _ Argemir de Figueiredo _ 
Jejje'fson de Aguiar, 

Esta com.issão, concordanqo com 
os th'nios do pl'ojeto, recomenda -111::! 
a preposição pelo Senado ]federal, 

sala das Comissões, em 4 de junho 
de 1964.. - José Cândido Ferraz, Pre
sidente, - Sigefredo pacheco, ae!a
tQr. - Raul Giuberti - Pedro Lu
dovicQ - DW-Huit RosadQ-

~ 
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Parecer n' 295, de 1964 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sóbre o projeto de Lei 
n9 43. do SenadO~ e 1. 724·A, de 
1964. na Câmara~ que auto7'i;za o 
Poder Executivo d abrir ao poder 
Judiciário, - Justiça do Traba
lho - Tribunal Regional do Tra
balhe da ~ Região, O crédito es
pec~l de cr$ 23.418.880,00 (vin. 
te e três milhões, quatrocentos e 
dezoitb mil, oitocentos e oitenta 
cruzeiros), destinados à instala
ção e adaptação de sua sede. . 

!Relator: ,Sr. Argemiro de Figuei-
refIo. i • 

b p/ojeto de Lei n9 43, de 1964, 
é originário da Câm:.\.ra. dos De?'U
·ta.dos e visa a autorizar o poder Exe
cutivo a abrir ao Poder Judiciário -
Justiça do Tl'abalho - Tribunal R,€
giona), do TrabaJ.ho da 2"ao Região. o. 
~dito especial de ._, 0._ ......... . 
Cr$ 23.418.880,00 (vinte e ttês roi· 
lhões, quatrocentos e dezoito mil, oi
tocentos e :>itenta cruzeiros), para 
1n.stlação· de sua sede. 

Mesmo :revestido de caráter de au· 
torIzação, o Projeto dispõe s6bre au~ 
mento e criação de despesa: Tanto 
que· fica o Presidente da República 
COIll os poderes de a.brir o crédito es· 
pecial e realiZ8il" a detpesa a que se 
refere o projeto, sem mais audiência 
de congresso. 

E tudo po fôrça da. despesa fá 
criada. e a: torizada em lei A natu
reza. jinanceir{J. da preposição torna 
{!Sta, conflitante com, o Ato In: titucio
nal. parece-nos bem claro o artigO 5Q 

dê.s.se DiplOrr:l Constitucional quan
do dispõe- que a iniciativa dos proje
tas ele lei que criem ou aumentem a 
despesa plÍ,blica, é privativa do Presi
dente da ~epública. 

:t.s.s-e ponto de vista em que nos c0-
locamos não será estorvo à boa mal'
cha ,da AdmilÚStração, pOis o Che!e 
do Oovêrno, proverá.l tudo, com 
Mensagens ao Congresso, solicitando 
o c~' '.:lUa es~ccial reclamado pelo po. 
der Judiciário. 

A tramit<-l-ção s~á rapida nas duas 
C'6s~, pOr fôrça do próprio Ato Ins· 
titucional. ' 

1.:.:. J pêsto, somos compelidos a jul
gar inconstitl~cional o Pro:eto de Lei 
n~ 43, de 1964, opinando por SUL re~ 
jeiç5.01. E' o parecer. 

Sala. das Comissões. em 3 de jU
nho de 1004. - Afonso Arinos. Pre
Ei:'ente. - Argemiro de FigueiredO, 
Relator. - Wilson Gonçalves _ 
Aloysio de Carvalho - Bezerra Neto 
- Edmundo LeVi - Jt,fferson de 
Aguiar. 

Parecer n9 296, de 1964 
D~ ComJssão de C07l$tituição e 

Juttlça, sobre o projeto de lei edl 
C~mara nrJ 39, de 1955, que altera. 
diSpOsições elo CódigO de PrOCesso 
Ciuil. 

Relator: Sr. Josaphat Marinho 

1 - Em '1951, o deputado Tarso 
Dutra JlpreSf'ntou à Câmara prvieto 
de lei, que tomou o DI? 1.481. dando 
nova re-daçâD aos a.rts. 39 e ~§ 19 e 
29• 40, 120 e paragro.fu único, ao § 
l° do art. 454, ae parágrafo Üni0J ciO 
art. 509, ao art, 81{1 e ao ín.císo X 
do art, 842 do decr€to-Jei n9 1. 608. 
ic 18 de setemb."o de 1939 - Códio-o 
jo Processo Civil. ~ 

AprovMD, sem -p~ecer, em '1955, 
lel0 ao Sen.o.do, 

2 - Aqui retebeu o n9 39 e foi en. 
~<I,'.1;Jnhoo:o à C,)miss?'o de CDnstltui. 
~ão (' Juttiça, Por decJS-Jo de d?~ 
:cllIbro (le 1955 esta o temeteu à Co
núâo ~spE'cial de f1,~vt.:fi{) d() CÕd"l· 
'{) de processo Civil. qtH' não lhe 
~ft'receu ,parecer. Extinta a comis-

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção_ li, 

são Especial, foi mandado retornar, \ R.esclução ntl 18, de 1964, aprovado 
por ãehberaçáo do Plená.;.·lo, à comls-).:oem emen4as, 
são de ConstitUiçãO e Justiça, em de· ,.... o· 
zembro de 1963, sendo distribuido já REljOLUÇAO N, ... , DE 1964. 
no ano em curso. O Senadü Fedel'a1 resolve: 

3 - O projeto, como se vê de seu Artigo único. .€ a.lJO~nto.dv, de 
enunciado, mooif!ca di'ver..:.'os dll;1Xl5i~ f!.-cÔrdo cOm o art. 85, alínea c, ítem 
Uvos do cócEg.o de PrCC€.s.so. Traus"'; 2, do Regimento Interno, e ;lOS iêr~ 
fere às leis doe organizaçã-o judi-ciá~ mos do art. 191, § 1Q da Constituição 
ria. a d:llic'l'plina Q.as iérias dos ma- Federal, combinado .com o art. 343, 
gistrados e d.os auxiliares da justiça item IV, da Resolução nQ 6, de 1960, 
larts. 39 e 40). Amplia o aJcance (lU no CArgo d.e Porte:1'o, PL-6, do:> Qua-
art. 120 para estender às ferias e à ' 
li-cença-prlêmio ou para tratamento mo da S€.cretana 00 Bena.do Ff>.deraJ., 
de intel'ês:ses a iml>O-o.Sibilicl1U1e de 'O Aju,-dante de Porteiro, PL~7. Qsw(lI~ 

do samnaio. . \ afastar-se o juiz do serviço, "enquan- ~ 
to pender de julgamento causa ~uja Se.'a dJ:l,. Comissã.o úlretcra, 9 de 
instrução houver, iniciado eIl1 aud'lên- mato de 1964-. - MOura Andrade -
çia". E d~sdobrl regras, inclusive Noguf'Íra da Gama _ Dinarte Mariz 
quanto aos podêres e deveres do Gilberto Marinho, Joaquim Paren. 
substituto. E3tende a jiÇãlo de USU~ te _ Cattete Pinheiro. 
capião "ao ocupante do imóv·el do dO-
minlo público, no caro do § 39 dO 
art. 156 da Constituição (§ 111 do ar~ 
ti~ 454), Autoriza a substituiçáQ do 
formal de partilha por simples cer
tid~o nOO CftsOO em que o pagamento 
da legítima. não éxceder de Cr$ •.•• 
20,000,00, elevando, assim, o limite 
atual, que é de cr$ 5:000,00 (pará
grafO úllico, 'll't. 509). Esta-belece que 
o recurso, não havendo rná fé ou êrro 
grosseiro, PQS.':a s-er encaminhado não 
só à Câmara ou Turms., mas igual~ 
mente, aQ Tribuna.!, a que competir 
o julgamento (art. 810). Faculta. () 
agravo de instrumento da.s decisões 
"q,ue se refuirem à con.tll ou cálculo", 
e não apenas, como no regime vi~ 
gente. das "Que decidirem a respeito 
de êrro de conta ou de cálculo" (ar
tigo 842, X). Eleva (art. 29 ) para Cr$ 
20,000,00 cs valoref qu,e o CÓdigo es~ 
ti~ulou em Cr$ 10,000,00, para regu
lar o proce.s.m de arrolamento (arti· 
$~ 511. 52Q e 523J. Finalmente, o 
projeto pre.screve que suas dispasições 
I'sã.o alllicad:!lS acs pl"Cce~os penden_ 
t.es" (art. 3°). 

Parecer n' 298, de 1964 
Redação final do Proteto de Lei 

do Senado n' 17, de 1002, 

Rew.tOr; Sr, Walfredo Gu~·gE.L 

A COmiSsão apresente. a redação fi~ 
lUll do projeto de Le! do Senado uI,> 
1'1, de 19-62, que determina a. entrega 
sem ônus, aos 0010008 da Colônia Fe
deral~ de Dourados. dos títulos defi
nitivos de propriedade dOs resped1-
vos lOtes. 

SaJa das Sessões, 9 de junho de 
1004 - Antônio Carlos, Pretiden~ -
Waljredo Gurgel. ReLator - Sebas~ 
tido A rcher . 

ANEXO AO PARECER N'. 298, 
DE 1964 

Redação final do Projetei d.e Lei 
do Senado n9 17, de 1962, que .. D"~ 
termina a entrega sem ônus, a03 
co:onos da Colônia Federal de 
Dourados, dos títulos definitivos 
de propriedade dos respe"'t.iVOS 
lotes. • 

" _ E' endente, pe10 exposto, que 
.('l. proposlção encerra normas aceit:~,
veis. Mas, ja ettâ. em boa parte, so~ 
bretudo quan~.o aos valeres previstos, O OOngres.so Nacional decreta: 
de.sGtualizad:s, Alêm dLs.sO, cuida-S'e, Art, 19 F:ca a suroC'rintendência. de 
no memento, de reforma geral do CÓ- POIHic:1 Agrária. (SUPRA) autoriza
digo de ProCESSO Civil. publicado foi, da a doa.r aos colonos do Núcleo c0-
a 8 je majo último, O Anteprojeto de lonial de DcUI'llldos, os lotes que de~ 
&uVJ.l'\~ do pret, A1!redo Buzaid, e, têm. expedindo a favor dos mesmos 
a<J que se sabe, o Govêrno por inter- -, d 't· , d"
médi.o di) ilustre Ministro da Justiç.a, os- tit?-,o:s e!il'l:l lVOs de prOpne ~e 
SenadOr Mi1ten Campos, está interes- . P.a-r~~a,ro muco, O lote dOado. se· 
'sado em rápido encaminhamento do ~a mdlvlslV.e1 e, durante dez aLOS". ma~ 
ass:unV). jherláVel e unpenhorável. 

5 _ Nes/:at' condições. não nos pa- Art. 29 ~ta leI e!?-tr~rá em vi~or 
rfce acons~lhável a simples atualiza- ,na ~ata. !ie Sua publ1C.aa0 revogadas 
ção do projeto, quando está.as d:spos10Õ€S em contrárIO, 
em curso· rEfDrnu' que abrange todo O SR. PRESIDENTE; 
o Código, Mesmo que Dão se a.dote 
deliberaçãO de caráter geraI e rigo
rOSa, - que não sugerimCs - acr-e
ditamos que. no raso, prudente é so
brestar no exame da mà.téria, para 
a:prf'ciã.-la opJJrtunamente. na refer
ma ampla. do Código. evitando dis..<:'O~ 
nâncias inccmpativeis com a harmo
nia do sistema, 

Não SObrEvindo. em pra:ro razcável, 

Esta finda a leitura do expectiente. 

A presidência deferiu. hoje, o Re
querimento n9 148, de 1964, apresen'" 
tado ontem. no qual o Sr. Sen~or 
Dinarte Mariz solieita. inf01'm.hÇôeS a 
serem prestadas pelO Mln.i.Stério da 
Saúde. 

O SR. PRES1DENTE: 

a prcp<)S"w da refonna geral, .o Se- (Moura Andrad€3 - A Presidência 
nAdo poderá proceder .80 estudo con~ C-unJ,pre o dever [le dar oonhecünento 
junt,o dêste e de outros projetos re- à Casa. do ofício que recebeu do Se~ 
lativos à lei adjetiva básica". para in- nhor secretário.Geral do Con.s.elho ae 
traduzir as' alterações que o temj)O, segurança Nacional, ofício que vai ser 
as circunstâncias e as nOvas idéias lido pelo sr, JQ Secretário, 
recom~ndarem com~ oportunas e útlf's , O Sr. 10 Secretárie lê o se. 
, Sala das Comis~ões, em 3 de junho: guinte: 
de 1984. - Afonso Arinos, Presídente. \ 
- Josaplwt MarinhO, R;elator. - Wil- , 
cn Gonçalves - Aloyslo de Carv a 
son Gonc"lves _ Aloysio de Carro
lho - Edmun10 T"evi - Be;>P.Tfa Neto 
-' Jefferson eLe Aguiar. 

Parecer n° 297, de 1964 
:9.edarão finllZ do Projeto de Re ... 

SOluciio 12? 18, de 1964. Que G'P0-
senta Oswa1do Sampaio 1/0 car
qo de Porteiro, PL~6. do Quadr:J 
da Secretaria do.Sf'nadO Federal 

A Comissão Diretora. apresenta, i\ 
6egUrr. a redacão filL.'11 dI:) Projeto de 

OFICIO 

PRESIDSNCIA DA REPúBLICA 

Of. nl? 32~. 

Em. 8 de junho de 19'64. 

Do Ge-n. Chefe do Gabine~ M!lltru' 
Ao Exmo, Sr. Senad<>r Auro M<J.ura 

Andr8:d,e, M,D. presidente do Senado 
Federal. 

Na qualidi\.de de Secretario Geral 
do Cozu:elho de Segurança Nacienal, 
cumuro o dever de comunicar a Vos-
51 Excélência que o ExcelenUSl":TI10 
Sfnhor presidente da. República., no 

í 
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u&O das at!'ibuiçõ~s que lhe São con
fEridas pelo parágrafo único do Ato 
Institucional de 9 d~ abril de 1964., e 
tendo em vista -a indicaçãO do Con. 
selho de Segurahça Nacional - ~ ... 
sinou ntsta data o decreto ca.ssando 
o mandato' e s~"Pendendo cs direitos 
Políticos por d€Z anos do senM\Or 
JusC'~lino Kubit~chek de oliveira. ; 

2. Apre.:'ento a VG.;:sa Excelência ,os 
prorest.fJs de minha ele.vada. estima.> e 
alta ccnsideração. - Gen. Bda. Er
nesto Geisel, ChEfe d'.) Gabinete Mi
litar. 

O SR. PRESiDENTE: 

(Meura Andkraae) - No Diário 
Oficial d€ ontem, de 8 de junho ~tá 
pubb:cdo d.:c~eto da mesma data nos 
seguintes têrm02: 

.. Decreto oe 8 de junhO de 1964. 
O Presidente da R€pública, l~.p 

USo das aU'ibuiçã2S que lhe são 
conferidas pelO ;;:arãgrafo ónico 
d.J Artigo 10 do Ata I:J.stituciénal 
de 9 de abril de 19-64 e tendo em 
vista a indicação do Conselho da 
Seguranç-a Naci.onal, r~olV'€: 

Cassar o mandalO legislatjvo e 
.suspender OS direitas politicos por 
dEZ an-C's Jo SenadOr Juscelino 
Kubitscn::k de OllVe1ra. 

Brasília, B de junho de 1964; 

1439 da Independência e 769 da 
Rtp1iblicâ, - H, Castello Branco 

- Milton SOares campos." 

Em virtude do Ato que ac-aba d,e 
eer l:do, Lcou vsgo um. dos lugares: 
da representação ('o Est.ado de Goiás 
no Senado F€den.!. 

O suplmte do Sr, Juscelino Kubits., 
chek de Olivnra, el?ito cOm S. Exª em 
data de- 4 de junho t.. 1961 'é -o Se ... 
nh01' José F'eliciano Ferreira que, 
pcst.€flOrmente j concorreu a uma ca_ 
d:ira da r€pn.sentação no Senadv pelo 
Estado à'? Golas, elegendo~se 5enad'Or. , 

o Sr. Senador José Feliciano -€nca
minhou à Mesa uma declanação que 
vai SEr lida pelo Sr, 19 Secretário. 

Jt. lida a seguinte: 

DECLARAÇAO 
BraSília, 9 de junho de 1964. 
Senhor presidentt\. 

Tenho _ a honra de comunicar a v. 
ExcelênCIa. e, por &eu alto intermê
dio, ao senadJ Federal, conforme di.s_ 
pôe o art, 28 do Regimento IntErno 
qu-e, eleito pelo Estado de GOiás em 
4 de junho de 1961 suplente do Se. 
Mor Senador Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, deliberei renunciar a essa. 
sur~"cia. para contjnuar no exerci ... 
ci-o li\) mandato de Senador pelo mes .. 
mo Estado, que me foi confiado nas 
-eleições de 7 de outubro de 1962. 

Atenciosas saudações. - J($é Feli-
ciano Ferreira. ' 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) - A Pres1ct-encia 
desta Presidência, a eleição do Se
nhor Senador José Feliciano Ferreira 
para e cargo de Senador - de que 
tomou posse - já implicava nO desa. 
Pfirecimento da suplência que exer. 
cIa do mandato do Sr. Juscelino 
K:u"Jitschek de Oliveira. tste :rato é 
rEttlrtcado pelo Sr. Senador JOSé Fe .. 
liciano de Oliveira com o docurnen· 
t.o que acabou de ser lido. 

Diante disto, ocorre l} circunstãn .. 
cia previ~ta no art, 28 do Regimento 
wterno, que estabelece: 

"Art. 28. A renúncia da sena;;. 
tórh ou da suplêncifl. deve ser 
dirigida por escrito à M~a, com 
firma reconhecida e independe 
de aprovação do Senado, mM s0-
mente se ,tornará efetiva e irre
tratável depois de lida no Expe
diente e publicada 0.0 Diário' do 
Ceng"&SO NflcionaJ". 

A renúncia do Sr, J()sé Feliciano 
Ferreira -à .3uplêncla do Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira está rev~tl-

-. 

-. 
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da das fOl'l!1"d1dad::s regimentais e 1 Vê se :Jssim, ~sr. Pres:dente. A que 
produzirã 05 ~C\Js etc.tcs a p::.rt:r da ,se o SenDdo nno toma1' .p:ov,denc,as 
~ua publ:caç'ão no "Dlár:o do COtl- J q~ e t.e~enn~··~em ~ retorno pronto j 

Itres.so KiJC:;UD;!I'", o que se l'et.t:c . .rã ! a c.3ta ca~a, do .pro~eto que .fOI enca~ 
àm:..~hã. quanco a P:~~_~ênc~a fará \ .m~l~ado a <:udl~1CJa do MllllStl? ~\: ao Tl'ibun::.l Sr.pel iot' EleItDral a CO~ ,Ju.;,tlça, a Cama. a retomará as a tI
thunicação 'da vuc;'\nc a da c~Geira e JJUlÇOe.s de rezxf:111e do u::sun.o em 
da suplência de acõrdo com o dis- outJ as propos:ç03<5, e mdepéDuenLe
j)csto no fi t. 5], pal'ág:raró único, mente da coDc.uSaQ de nesso,s l!·uba· 
àa Constitu:çflO. lhos., ., 
, Ora. daéias as clrcun~ta'.·.c a" que 

Há CP. dores lmcritos. env.;),veram o cu . .';o dessa m:üCria, 
Tem a p:lln.v,'a o Sr. St;uador 

ç'ue'ra da Oam:>. 
No- 'e de todo inconveniente que tb.l 

OCOíra. Ao contrario, o que se impõe 
e e eviàeIltemente o que vaí ao I:n~ 
contra do pemam€do de tÕda est.a O SlL X[;{a;.i2::HtA DA G.\l'IIA: 

Sr. Presidente, c.e.sldo da palavra. Ca.)a, é q~le o ilustre Minl..stro Mi14 

ton Campos seja .tol.c:tado a deter .. 
, O Sl~. Pl1S::::!U",S"IE: m,nar a maior urgênCia nas inrOlma~ 

Cl1CUTa A:rdiadc) _ Tem a pa_ '1ÇÕe.s que houver de pre.'3t.r, a fim 
tlavra o 110b.e sc~._ado.r J~r:phat Imaçõe.s Cie prestar, a fIm de que, .0 
Marinho ,s2113.·G.J retome o ree,xame. da m~lter:a 
~ . e po!:sa conduzi-la a del1bernç'!lo fl~ 

O SR. JOS_"'..~H."';.T :H,~lU~:lIO: il.ll. 

I (Sem rerisão do oructor) _ S~~ I ~ ê':onado (',5.0 P?derá, pl'est:ar-se a· 

.
inhor pres.clente, ocupo a tl'iln;,na, !eqmvúcos em matel"l.a.~~~sa na.'.UiC'za. 
.hão propriamente para um di.scUlw, quando se sabe, notol:amente. ,que 
)mas pa'-a pleHeur da l\Ie.sa do Se- mteres.sQdo." t-r3b~lhal am. qu".nto 
;nano a prov;c..ência que resultal~ da p,:--. ..... er.lD1, .p~ra d.f.c\.lÍtar a tramIta-
~ugestão que fOI"nmlel. Iça0 do PloJeto. 

No curso da ~<:.:são LegislaCva fin~ I Além disto, e e como é :e\'id~nte. 
:da. o Senado rpl'ec:ou () projeto nÍ!- t~ata-s~, de D..<,sunto do, ~lla.l.~r mte
~e:-o 25, de 1S6::1, ol'h:'.160 da Camna r~~:se, vIsto ~u~, a P.;·QP~lçaO V;,s3_ e~a· 
Idos Deputados, :f::s.se p,'ojeto rc~t!'U~ Llllente :x lIlSlttUC10' . .laLz,ar o serv.ç? 
,'tUl'a o apf!relh::men~(} polici~l da lde _1?ept~~áo ao Contulb~ndo, li co .. · 
:un~ão e dá o':lt:~.s, p:'ovldéncias. ,En~ )-nc:-0 ~~atJca extremamen~e .d: osa 
.!tre e.ssas p;cv~,dencHls, c:'~fi a de ms~ IdO ... ~ntere.sse, da !azeUda. PUblIc . 
titucional'zar, pJr assim dizer. o , :t:lao nOe: llUpO_ t~. neste mo:ne~tQ, 
,Serviço FecleraJ de Prevenção e Re- lcoagar ~e o ~ervlço, .~omo tOl ;na-

.'pl'e~ãO dos inf:aç'ões contl'8 a Fa-

I 
do, pr~~I:-Oll: lfr:gl1lalldad~ ~ "e .a 

zenda Nacional SUa eXI.S\enc.la nao se eonfJgwo t1 em 
, -. fornw pe:feitamertte legal, A esta. 

Exami·.:ado ~a- ComLssão de COns .. ,altura. o que importa é a votação do 
Itltuição e JustIça, veio o Pl'()jeto _a I Projeto em curso, de maneira que se
plenário. Aqr.:i hom'e sugestâ(), af:- jam S3nada-, as poESíVC1s falhas na 
nal vitoriosa, Ú ser ou\'lda a Comis~ criação do Serviço de Repressão ao 
são de Seguranc:_3, Nacional. Naque~a Cont!"abando e que se lhe dê a confi~ 
oportunidade, olJse~'vou~se que haVIa- guração adequada, a~-:im como a 
empenho nlllltO .RTande ~e comerci~ autod1aàe de que precisa para o ~e
ante~ de proced:mento nregular ou vido resguardo da Filzenda Nac:o· 

'ilícito, no ret3.rd:1mento da votação nal. 
da ·matéria. porque envolvia a regu
larização C!) Sf'l'v:ço de Repre&ão ao 

: CO'.1tl'uI':)undo. 

As.sinalou~se mesmo, aqui, que 
i eram enl c::n:eu::\s os papeis que re. 

ceb':,amos, todc.'$ contendo acusações 
. àqueIe Se!'Viço e que pOr seu volume 
: e unIformidade. tais papéis já não 
, escondiam o propósito de campanha 
contra o órgão de Repre::são aO Con~ 

Por e~sa.c: razões, Sr. ~reSidel.ite_ é 
que SOliClto de V. Exl!- fi .l:r~.te!v.ençao 
conveniente junto ao MmlSteno da 
Ju.stiça, no sentido de que a. ma
téri~ retorne a() exUme do senado, 
com a possí1f.el urgên.cia, para s~ 
delíberação final. (Mu:to "bem! Mw
bem,) 

O SR. PItESIDEXTE: 
trabando. \::=1. tCl1tativa de influenciar (Moura. Andrade) - A Mt::~-a ll'á 

'o ânimo (05 legisladores. verificar qua.l a nledida. regim.ental 
cabível, em face de quanto fOI ex-

En.1bom não houvc.sse tal campa.. posto pelo Sr. Senador JiCsaphat ~13.. 
nha produzido o eieito que esperá .. · ririllo, e opOl'tunamen:te, trará ao- co· 
vamos os intert:;ssadoo, o projeto re- nhecimento do PlenárlO (\QuilQ que for 
tornou às comi.::..sões, aconselhável no s'ent·ldo da. tramita· 

. Últ~mamente, a Comissâo de Cons.. ção da mat.él'ja. 
titu:ção e Justiça de nõvo se pro.. Tem a palav1'a o segundo orador 
nunciou e foi deliberado ouvir4 .se O in.sr.l'ito, nobre Senado cattete Pi· 
ThIinistél'iQ da Justiça, dado tratar. t:heil'o. 
se de üôvo Govêrno. O SR. CATTETE PINHEIRO: 

O jornal "0 Globo", em sua edi
ção d.e ontC!1l, f~z referência ao pro
blema, o que nos conduz à verifica.
ção de Um o'-'.t·o pOl'menor. E' que 
o ·Diário do Congresso de 28 de maio 
publica a Rof'solução n? 55, de 1964. 
da Câmara do." Deputados. Nessa 
Resolução está. esclarecido que as 
conclusões ria Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a il.1vestigar 
a existência leg:l.l, as atividades irre .. 
gularidad~s d() Serviço Federal de 
prevenção e Rep:'es.sâo de Illfrações 
contra ~ pr.zerda Nacional foram 
condennt6~ias 'Cl.ê6,se Serviço. Esclare
ce essa Resolução que a. Mesa da 
Câmara constituirá. dentro de 90 dias, 
e p:::rtjr da data da publicação, uma 
ConÚSüo E.spe~jal destinada a estu
dar as p~·opasal('5.::-s. em trmitação na 
Casa, qUe e~pecHic,,-mente se refiram 
a medidas [iJ:ca;s e penais l'epressi ... 
va~ a() contra')nndo no pais, englo-

"band.t' ~'" ptn l;:'o'elO de lei a ser sulJ_ 
metidn À diSCUs.c.50 e votação. 

Desisto da palavra, Sr. Presidénte. 

O SR. PRESIDENTE: 

'TeL a. palavl'a. O nobre Senador 
Eurico .:Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE: 
(Sem revisão de orador) _ Sr. Pre_ 

sidente, Srs, Senadores, em sessão do 
ano passado ccupei a tribuna do Se~ 
nado para apr.edar tUpectos regio
nais, lOcais e setoriais da educação 
nacional, em conexão com o Plano 
Trienal de Educação ba.ixado pelo 
Go\'êrno Federal. 

Hoje, retorno ao assunto por 4015 
motivos: em primeiro lugal', em vir
tude de nova ol'i-tnta.çã.o neste Cam· 
po traçadJI pelo Ministério da. Educa
ção e, em segundo lugar, pa.fQ. abor· 
daI' a1guns ângulos de desvioS de l"er
bas criminosas prat1cad'ils naquele 
D~partament{) governamental e q'ue 
estão sendo npurad.a.s pelas a\ltorida~ 
de.s <Iv Revolur;ão, 

Scmp:e me dediquei, por fõrça 1.e 
cargo pUblico fEderal que exerci, &'() 

'Exame Oe prcblemRs de.':,sa nature2R 
nctaàamente na arcada do ensino me. 
dia e na enunc!Qçao de soluções Que 
me pa:,eci';ll1 me parecem ad::qua-d<1s 
para C~.<:as imp~: tantes carências e 
lJec:.:s:dadr.s da vida nac;onal. -

,l 
mais de 16 e de menoo. de 19 anQs~ 
media.nte cursos })r;eUR1'atórioS 
para e:\3mes de ma1t..réça de 1'1 
e 2,9 ciclo, a ser'em ministradq;. 
n0..5 €sC'ol1s de niveI méd;O e, tam
bém, pela utilização c}t: recurst\S. 
audi:;-.. visuais" • 

SeJ11~-.2e a orient-ação do Plano I\.r) 

O PL1l1J Trienel de Edu::z.çãO, ela- que diz respeito. ao ensino supel':dr, 
bor~do m. ac:.m:ni-.:t:'..Jçâo pa,ssada, 1'e- que escapa da mmha apreCiação, net. 
pre.::entcu . .'.EUl djvida aJ~uma, um te in.stante, de vez que sera uma eta
t..~~ô:Ç() m::-l.tÔr:o p-.,: favor dos E.s- p,a segund.3, dos meus cOmentários e 
tfldc5 C ({': .:\-fUIL(·.ipio...<; e especialmen- das m~nhas criticas à rêde'co €!1Sino 
·te em o;;~équio d.:-s de.::.embaraç.os fi- ,geral do pais. 
D-a!:';P:rcs ca. gnmÓ"e lêde de admi· 
JiL)~raçii~ c.:colar_ no Pais. O Plano. No :ano passado, Sr. Presidente, pá_ 
foi m:ll"lndo em tôdJ,s as suas linhas Ta dar Ct1U1prünent-Q .ao Pl.allG Tl·je!l.'ll 
pelo f.n;nl Go'. êrno o q;;:e, por .si só, de E.lducaçao, o Ministério convocoJ. 
C~1l'r:~H]'i7a a sua o;tabilid,ade e ~l sua tcdos Os secretários de Educação d{)3 
C(ll1S",::l! real acs ;nt~l'êSH.s naçio- Estad:cs, dos 'rerrítõtio.-<; e do O:stritG 
llfi:S. apen9.s com uma diferenç.a: o Feder;)!, para firmaI:' com êles convê
GJyê' Ll) d~p22to de.scumprfu as dil'e- mos de ajuda aos Estados e aos M~.l .. 
tl'i~;s do. E::I.f!o, e o Gcvêrllo atual nicípios no que diz respeito ao ensi .. 
f',,>~::i ru·hlbt'lecel1~O o in'lpél'io da sua no pr:m(n<o e (lQ ensino médio A 
lC<r"3.licz-de e a plenitude da._ .sua exe- . .s.olenid~de teve o maior destaque e 
cução. €m tê:mes c"itenos<Js, em tê1'- -o maior realce, de vez Q;'.1a o l?rtsi. 
mos técn:,:-c-s inteiramente refugído dente devia proclamar ali a abolit;ãa 
dn. cnrrcse e do impJ.ct::> demagó~i~ do analfabeti&rno no Brasil e O desen.. 
CQ (I'JC sEmpra C)!'aet:Oú'",aram o Go- volvimC'nto do ensino médlo. 
ft'€rllJ B.d:f~;·lol' ,:,( 1 de abril, prinei- . , 
palU1fl"":tr no Eet;:r da educação, em I~;:ses con~1~1-c,s· foram .as5J.!lndos cC,n 
que, (lO revés de pl'ocmar educar as ~od,a~ as umdades eStJ.lduülS e tell1.
r.-Cs,E'as geraçê.ei p.::ra os {lias jncer~ tr:na:s d:> paíS, exceto os Estados ~e 
tos de ams.nhQ. p ·oemav::\. apenas in- Sao paulo e ca '?-ltanabara, que VI. 
tex;cá-las e (0:0/'/\-10.5, assim. ps!o ram - e com mUlta l'azaO - 110s t~1"_ 
€tt,buste e pelo emplllhamento, a ser. mos dos cfJnvênio,s: propQ.stcs, () 00-
vier, de ideologias exóticas, deletérias jetivo de vulnerar, Dor urna fisca~:z.a
e f.xt!'emíst<3.~. . ção :rígX>l"osíssima. da execu~~10 dos :()1l-

'venios, a autonomia das Estados. Em 
Ú' Plano Trienal de Educação, no virtude deEsa cir-cunstância, Sãc Fa.ulo 

setor do ensino primário abrange: e Guanabara, detentores de f':'IustosO:i 
"C{m~truçâ'Ü de E-colas Inte- Qr.çQl11entos anarenta-dos com a áTe:t 

gradas na proporção de uma uni- ,do <iólar, puderam dm'-se ao luxo de 
dade para- CaCtl g-rupo de 2-00 recusa~ a cJlaooração orç3.r1cnt.án!l. 
crianças, não escolarizadas, ou es- ·da União pa~'a o atendim'ento d::s.:;u.a.s 
c.:ln.rizadas em ccndi-ções de ex- 'l1eci:'s'Si-::!ades e das suas c--1.rências, no 
trema. dEficiência. construN':) de 'lÍmbH~ do ensino pt';má1"ío e no utos 
G,upos ~sc.Qlar-Es na p:'opOl",ão {e' <'lo em~no secunàár:o. As ontras un!
uma umdad~ para c~da grnp~ de doades feder3.tiv·)s, pc;:ém, tiveram que 
4'JO a 900 cnanças naO e:::c-olal'l~a- capitular. t.endo em vista a indigêno-lâ 
d~s ou (como na rubnca aT.'_€'- :financeira em que ~empre viveram. 
Tra1) . _ es<;:,:-·larjzadas em extrema O ccnvênio assinado previa, quq.u-:o 
<:!efl~lencla'A P:'ogl'amfl .<~ aSSlS~ JaO ensino primário, um auxílio aos 
tenCla às redes e~ taduuls de edu~ Estados e aos Ter-ritór:,os bn:tsUéros 
caç~o_ pursos noturnos de alfa· de um qualltltatl\'() de Cr$ ... , .... 
be:tlzaçuo • para as classes ~ Que 5.913.750./} .... O,OO e, no que t~nge ao 
ccmpletarao, de 1963. a. 196,-,", os 'ensino médiO, um auxílio de três bi-
1,4 e os 18 anJs de Idade, ava- lhões de cl'uzeiros. O paga.,menro dês
lIa dos em 1.150.QOO anualmente", óes aw::ili~ di.::t.o1'ibuidos aos Est;àdos 

E, 110 que tange à fornllção e ao e ('.cs Territórios, obed€ceria a,o s1ste. 
aperfeiçoamEnto do mngistério, as 11'..a. do parcelhmento, e seria liquicLl
medidas preconizadas são as seguin- do com a entrega dos (\uxilios: em 
tes: -qmitro parce:as. sendo Que a últ:ma 

"Imp1antação da Réde Nacio~ delas deveria .ser pag-a em janeiro do 
nal de :r-,.'Yagistérl0, destinada a. e'Ürrente ano. :i\w::; () Govêrno Federal, 
formar p;:ofes.,ôres - supervi~-o~ IflO revés de beneficiar OS Estados e 
reg e espectslistas Em €ducaçãü '0.<; T-el'ritórios, o ql(e fêz foi englilná· 
elementar _ prog"J"am-a de Aper~ 10s porque, pagou .apenas a primeira. 
çoamento de Professôres para a pa!'ce'a deIxando de efet,uar o paga
qUinta e sexta séríes compl€n1l'n- mento das parcelú.s devid(\s subse
turM, nos IllStitutcs de Educação qüentem~nte, Com iSSO, acarret-úu ao.s 
- prog!·.ama de Formação de pro~ EstadOS. aos Territórios e a()s Muni
fessôres das Escolas integradas". dpios, alénl de um. prejuizo enormo 

Nt· que concerne ao en~ino médio, :na plp.n1fioação do seu ensino" pr_ 
as providênc:e.s indicadas são as se- jlll1áriO e méd!'.l (pOtque confiavam no 
guintes; -pagamento, 0.-0 tempo certo. daqllelna 

"Re-cupcraçáo da rêde nacional P:3-~c7Ias) féz com qU~ 0..'> Esta~~los,~ Tf;>r· 
cre Escolas Técnkas. Recuperação Tltor.o,s e Os Mun.tClpic-s as.':U!}H"Sl:'tn 
da Rêde Nadonal de Esco!a~ inclusiVe COmpr0111lsso.s bancarlC!;:. 
Agrícolas, Manutenção da RêdO! Os pagamentos da.s parcelai) _ co
Federal do Ensino secundárh') e mo dieEe - não Ocorreu ne.s épOC'!\6 
Emendativo. Implantação da Rê- estipuladas, isto é, nos períodos p.ven
de Nacional de Giná~iDs Moder~ ç,a.dos pelo ccnvênio. . 

O E..<;pil':i.o sant-o - que é Q m"tl 
Estado - teve qu~ adiantar, do seu 
próprio E-rário, quanHa supe1·ior a. 
cinco milhões de cruzeiros. Não I:.'ra 
mal., pcssíVE'1 agu.a1'dar o cnmprlmen
,to da p:->:.nvra orçamentária do. 'unt'tl) 
'cuja. inadimplência estava eml)9.r--l
('ando a exEcucão do Plano de Ef"14 
cação no., E~t-ádQs, no.s Territ.ót:os e 
:nos Mnn:cipios. 

nos· Que mjnisb·aa.'ão curtos d·:: 
2l , 31). e 4' séries do 1~ ciclo do 
nível mé-dio, Cl'tent.ados para a 
educação para o trabalho, POl' jn_ 
tennédio de curs()S c<mnlDS com 
opçã() pa.ra prâtica de comércio, 
indú~tría e e.gricultura. adapt.ado 
às condições lo.caIs - na Pl·cnC'"
ção de uma unidade para cada 
grupo de lOU cl'íanças que v~~ 
l1ha.m. a concluir :l e'" sêrie do 
Clm;o complEmentar. Inmtant.s.
ção da rêde n3.cional de COlé2:!QS A~s'.m, o Gov&rn~ p!)'::'::'21do, qll'" de ... 
Que miniEtração cu~:::s secun·dá- veria t.e'r ps-<;:J aos FJStados e 12.00$ Ter .. 
dos e técnicos_ na pl'cpcl"Cão de r!tól'ks. ."eis b:lhões de cruzeiros. 
uma. unid-ade para cada gl'UpO de ap:.'oximQdamente, qualIto aO e:rsillJ 
100 alunos Que venham a ecn~ primário e. p:·eciS3.hleI:.t.:, três bilhõe.J 
cluir a 4{t .<;él'ie do curso do gi- 1110 que diz reEpeit() ao ensino mé<l:o. 
nã.sio. Programa nacional de e-du~ !não pa?;:)u ~equel' 1570 dêsses aun
cação inten.siw\ de nivel tnédiO./aiOS, que caracter!?..cu, POr Fi 80, que 
pata 11 recuperação de jovens de .as Est.ados e Os Territóri-os foram v1~ 
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~. tíIn.'Ils do 41conto dQ vigário'" pre.si- dêSiea recursos para. o atendtmeuto O cúnvêrl.io de 1903 era um a~énts- Çhefe Militar nJ .'\;ll(lZÓllia. no co-
·,({enelal. das neceSsl{\aóes dO' EllShlQ Méc1~Q· e do, pelo excesso de ti.sCj,Uzação. a. a11- marcio da 8.' Região. 

do Enino Primário 110$ Muutcipios. tcnc,!nio. dos Estü.doo. O COnvenío que É V€Tdade que os t'.Iel11entC3 mima ... 
MlÍls Sr. Presidente, por que, e:l1- esi,á .sendo firma40 para o CO~Tente rt'3 e~1(;arregadQ:i.. <'Ia,3 mvestJgrtçOiJ.'S su .. 

lUío, o' Ministério da EducaçãD e Cul- Po:s bem, em lltlinas Gerais, em t:xetcicio respeita integralmente a. au- marias ordenadas pf'~O Marechal Tau-
1 e pernambuoo, no Rio Grande do Sul e t· d 'lbura. não liberou es::as pa:rce as s no Rio Grand.e do Norte a escola. lo. onemla dos Esta. OS, e oferece tmn- rino ue Rt>fende, .3m. Betem ete~U,ndàs 

&$l:s pagamentos el'S;ro Objeto de ~on- completamente risonha e franca. bém cond,ições de um mínimo emba- sob a tlil'eção QO Genera} Ef'1esto 
/Vênias, solene e fe.stlvamente, assma- <lores, destruíram as normas tra.çadas lT .. ç) burccrãtico. propol'cinnando a.os Bandeira Coelho, ilg- ram ~e rr~u'e:ta 
1I10s e firmados? - Allenrt5 porque, 110 :Pl.ano Trienal, esfarinharám: as ,Estada..} e aos Municípios o.s mzlos eflcÍI;nte r.as ave~ .~uações re(l.li.'l.uc.us, 
fiel à slJa. tra.dição e firme na .. ~~l cláusulas dos convênic$ assinados. adequadOS e. uma açãQarápi.da. e efi· nowdam:·nte na V-1ft!' que 'Sc'l'ef!"l'e à 
<:oerêncift. no dorso ,de tantas 1}:c.l;' Deputados l"ederais e Estaduais de ciente no Plano da Administração E,s- cCl'rupção, ao enriquecImento ilícito e 
rtud~s e de mnros cnmes, o GOV'C'lU'C Minas Gerais obtiveram recursos por colar, no que diz respeito::> à aplicaçãO ao contrabando. 
Federal desviou, critninosamenbe, os interlllédío dos célebres e criminosos dos recur50S do Plano, Fiz tôda a mmha carreira polít c8 
«,ecursos' do Fundo Naci{)nal.do , En~ "ut 'zos" ." esictenc'ü' dad~ con1 O t' P C" é ~ no p,ará, em op05icâo aOS métodos dO 
r.íno Príinário e do Funda Naczonal a 01'1 .yr 115, W . U 10 ai: e I.V que, enquan~o os Partido dominante;" 
~o Ens'lno Méd'.'o "',a. "." obras da tanta facilidade. produZidos com Convénios de 1963, _G.'ue foram feit{)s R d ou", !"-..-", t " v 1 'd d F m o's'nodos r " 'd A !!VCluÇão de 31_ e março, Wie le· .,>, dom'gocia refcrnlista e d.:l" suas an""" e OCl a e. ora ~ lu"", pa a nao sel'em CUmpl:l os, (}stenTa-... ' t d 
:;"l"~ente'l.su eleitorais, ....., convênios diretamente com os muni- varn recur3"os, quanto ao Ensjno PI'j_ V(lU <;lo supremo. ma~i.St.ra ura a Na-
" cípiQS de Minas Gerais. li! o que é mária, de seis bilhões e, quanto ao ç;1o o meu velho e honrado cam,':ra-da 

A N.aç.ã.o~ Sr. Presidente, f!cará es.. pIOr, Sr. Presidente, O que é guali- En.~ino Médio. de três bilhões, 1)'3 m~~ Mlrechal C«stelo Branco, não pod!a 
!l.a.l"1"ecid-a. - se qUalqller outro estar- ficado susl'eito, srs. senadores. ~ trumentos que estão sendo elabcr~rlo.s deter~:se .::ômente na errRodicação dl> ;-
l'Wimenttl a esta altura, fõr pOs:sivel que os próprioo DeputadOS Federais e vão ser a.ssinadOs pelos S,ecretâJ:io.<::, Comunismo. Tinha, cCnl0 de fato está 
_ quan.~ o MÍnJstério da Educação e Estaduais de Minas Gerais assina... Oferecem aOs Estfl'Clos e a03 ·l..::ritó- fazendo, de aprofunda..r fi 5ua ação e 
e Cultul'a revelar à opi~ã() púbI~ca ram, em nome dos seus municípios~ rios, quanto ao Ensino P;:'imál'iD. 15 ir enfJ:entar as cg :"EOs soe eis:! políti-
o resultado das sindicâncIas, das In· em nome das suas regiões de cliente.. bilhóes, '165 milhões, 672 mil e lB[l Ms que fdvorecem a nefa.:>ta, ação doS 
"Vestlgações e dos inquérít-Os Q que.se la. eleitoral, aquêles convênios, . cruzeiros e, no que concerne ao Ensi .. agentes comunistas. 
estão o1j procedendo. &sse carna.-val de dinheiros publicas no Médio, 9 bilhões, 86 milhões, 278 HaVia neces"id~je de, em beneficio 

Mas, desejo trazer p~ra ~ ~asa. aI- cifrou-se, somente em Minas Gerais, mil e 400 cruzeiros. da paz fiockl.l d'l Nação, \'Cltar~se cDn ... 
guus Mpectos do desv'o ~n~Ul~~"<> de em 400 milhões de cruzeiros. tra os corruptos e os corruptoreS, con-
verbas praticados no ~mlStel~IO da Tive oportlmid",de de ler. detida~ tra Os qUe enriqueceram iIicft-ament~. 
Educação no qual, mclusIve, est~o en- Ainda mais: operou-se te..rnbém me~te, o texto do Convênio que será gozando das messes governamentais 
'V'01vid(}s ''Parlamentü-l'OO ÍeOer~js que outro tipo de desvio, Agora, não :lssmado ne.stas próximas 24 hora'" ou (t.:;. calOl' ofICial. cOntra os que fa .. 
«mosco 'convive01 e.~que. t~rao qU! desvio de corrupção mas desvio de- e verifiquei, ~om a minha. sensibilida~ voreceram o contrabando, os que pro" 
1P.~e.stJlr contas à Opi~lao publ!ca. e aQ-S magÓ1!ico. O deposto Presidente da de de antig() Professor e Diretor de tcaram o contrabando. os que .::e be .. 
tr bunBis do..'l inquérlt-cs e das. .lnves- Repil~lica, desejando interioríza.r, ti cOlegulj .."ecllndários. e de Inspetor do neficinr:1m do contrabando. Porque. 
tÍ!r(lçõ~s qUe estão sendo reahzadas, custa d'o erário público, o seu presti- Ensino Médío, qUe as suas clâusU~M ne PGrá .. fl. deCOlTIPC,'5ir;ãO da, autorida .. 

d d 'o gio político, baixou um Decreto esta- atendem pe:'ffitamente aOs interêss('~ de. o enfraquecimento pDlítico e sodal 
Eis, e.qui,· a}sUlls a'!pectos () es~, helecendo a suplementa.ção dos pro- escol.al .. e .. ~ dos Estadc.s, Ter!jtórios e tinham e têm rl1i~e.9 na corrupção. 

1tto é, da. ~ituação dos recursos p ... ~o .!essQ"res a<taduais e lllunicípo.is, asse- MUmclPlC..s, e .,e aJ'll$tam harmon','o'o. 
d ti d E'~<>do~ e Tern- '-'"-' - Lá.. não ha,,:a o per:go extremista di .. Plano e-S na o aos ~(.-a, R gurRdn,Q mente às d,retrizes do .Plano Trienal 

tór:os pllra fins outros que naa os de Educaçr.o, reto, mas o per:gO dos ccrruptores e 
~revistos, I'otter 'Pelo PlanQ Tr .CD;a1, O'urando, com eS5a su-pltmenLação, a ,.",., , dos corruptos. do.; contrabandistas e 
~ ~ d DIaS e I' , 1 vvnl est::s pa~,:\\·r:1s, SenllGr P,'e"I. d 1 d d J' à bl ~ "uer pela assinatura os conve equipal'ação dQs seus sa anOs aO va OI' d t 1 " m exp ora ores o ogo- Q. CuO. 
~ê-le decorrentes, Vinte milhõe,s dos do salario-mínimo tl'a'oo.lllista. ~to en e, amC1Jtando o tê:mino do tem~ pos.s-o falar assim porque a mil\ha 
recUt"~os, destinados fiOS Est,ados .e Te!- ;;em a menor pesquisa, sem Q menU! po de que ú:isplJ!1ha, congratulo-rol" atuação na. vlda pública daquele Esta ... 
rltór;os., foram entregues ae MJ,?fSte• consu:ta a e~tatístlca, sem o menor ~om o- G~rêmo Pederal, na p~s.'ma do do caracterizou.se, desde o primem> 
rio da Guerra para a construçao de leYumaJ11ento, sem a. menor troca de Ilustre Mmi.st·ro F'láv:'O Suplicy de instante, no combate s!stemãt'co aO 
escola" no D;,str.to :Feder~l. Desti!1a• entenc1ll1entos com oS gover!'".os e.5ta" Lacerd~, realmente l1m~ autol'tdade iôgo-dC .. b!cho e (10 contrabando. 
"a.\n-s~. 'Pelo convênio assma~o! ~ lm-\dU3iS e rnuniGip:l.Es. em assuntas edrrecrciol!:lis, ptofe~sor ele 
tllant8cão de escolas e à aqms1çao .. de .. longos anos, Magnífico Reit'Ol' d'). Unl- Remonto, para 1."SO. aos idos de 1944: 
equIpamento pllra a Rêdt.. de EnSinO E, par3.- <llcançar recur5OS_ o. fun de versidade do Paraná, e não t'"\Hii~f) e 1945, Quando e,:erti o Corr.n-ndo d~ ..., I 

Méd'o em ;Brasíli~. No f!ntanto, () G{)~ atende~ a es~a 5up~ementaçao tederal. saltitante, como muitos d2qU€'~ que S.l» Região ~Tilitar. Enfrentei. mais 
,..ê"vo Federal retIrou recursos do Pla~ tO Governo uetenUleou a. reUradfl. de f~ra!n. incrustado.s, colocad~s· nO Mi- tarde, o- 'Poder PD)it:CC famoso de um 
ll~ EducaCional de Brasi~ n, no mon- {'«lo/.:, da dotação global do Plano nrsterlo da E-ducação e CllHur.n. ml.'!s homem que perterlceu a esta COrp<>ta .. 
tante de vinte milhões de cruoz.et1'Os, ~ l'1'nena1 de EducaçãO. Nem todOS os homenl: sério, de cultura mais do que cão Leglslatlva, o extinto senad()t 

Um j'autol'jzo" do 8t. Pre.sidente {'{a ção dariam para atender. àquele experiênc:a em me.tél'ia de' admin:s. mOs do povo daquele E'tado e as5runJ 
P..epública, ao Min!st~r~o _ da-. Guerra, gravame nacional .estabeleCldO. no tração escola.r. Ap€sar de estar há 0 rO;l1D.nd& de uma batalha popular 

OS entregou, através da. le"iandade d~ jreCUl'S05 do Plano Tríenal de Educa- aplaUdIda, porqUe festejad8: de 1:11'!!:l )fi1.g~"llhães Batata.. Aten~\ aos recla .. 

"ara atenUeI' a 0pJetlVo lllteuamente referido Decreto. Alem de ter ban{a- apenas dois me.ses à frente do Mi. contra utna tironnia. que o e:5pez\nha\la. 
di~tanciado da fmalidade do Fundo do Decreto inexequivel, um Decreto histél'io da Educação e Cultura, iã e, a~sím, graças .1. comPreensão doS 
Nacional do Ei.nSino ~rimári9. e da r' unpraticável. () Govê\:no Fede1'a~, que oferece, a esta altura, a tOdo o PaIs. Pa~'tidos políticcs - a UDN. o PSP, O 
Fundo Ne.cional do Ensmo MedIa. já hilvia pre,ticado desvios CrimmOSos o fruto da sua meditação, do seu tnt- PS'r, o PR e outros - {ul candidato-

A esrcl~(1 pr mâria e fi. e15co1a secun- 'de recul'.sos do piano, erradicou do balho e da Sua operQ.sk\3.de. fi() Gov·5l"no do E.:>tado, pel~ prin'eirs. 
ll1ãria de Bl'asíl'a perderam, - e p~r- Fundo Nacional do F;nsino p\:imálitl ... e~ em 1947, (jullndo perdi as eleições 
d ' , "ente o ,'''''1.iio . 'tI."éd· E' o primeiro Ministro do at'.','! ~', "' eram crlnlltlo"am .. - , _ '-'h e do Fundo Nacional de Ensmo .lV~ 10 uv Voltei, ':~1"1 1f!!.tC, c r.anhci; t-iú):"la que 
fOnv~~c~onad-o em vInt.e mllhoes de 40% dos SCllS recursos, liqui~and?, vêrno que, realmente, apont.a resulta ~ nãCl fOi m~lL,l..l, mas do povo dos ?a,r ... 
rrUZell o", . por inteiro, () Plano. Em Vl.:rtud:t; dos positiV0-3 da sua ação governEt~ tidos. 

mental e administrativa, ' SI", preSidente e 81'"5. Senauc!es, de~ dêsse5 ilí~ito~ e dessa demagogla. os ~o meu Oovf;rnQ. de 1951 A 1956, 
ressete milhões de. cruzeiro~ foram Estados e o.S Territórios recebel.'a~ I' Faco, assim, justiça aO ilustre M\~ nalizel Gbras .. }.I!Qcedi 1e :~:~;:;,'d() .!.0m 
Ifesv'ados do F'undo do Ensmo ~-r1· apenas ft primeiro. parcela d?S aux~· nistro da EducaçãO. certo de Que o a minha 1':xaçáo llberD.l e rlemocr:\t;_ 
rnário para _ pagamen":o, a um/)" edi.t{\· Uos estipulados nos convêruos tiSSI- Jato auspicioso que hoje faço graV~ll' 1:3. e a minha grande satiSf:.!ção, O 
ra no Rio Grande do Sul. cUjo chefe nados, LIlOs AnaJs da Casa, por .si s6, s.test.:t meu crgnlho é que, do~.'l anos depOis, 
~ parente do drpostQ preSidente GO_U- S presiden~, agindo com \ e consagra Q a.cêol'to da escolha do o povo me elegeu Senador, por Olto 
art. O pior, no galope da re\lolu~?-{l, au~le~~~àde~' com espírito públlco-, I ProfessOr F1áV1o Supplicy de LaceI''' anos, enfrentando, mais uma vez, O 
~ que o pro~e.sso desapat:eceu e slfi- sem nenhum propósito eleitoral e no I da. para Ministro da Educação. como adversário temivel, já ago!'€\. no Govêr .. 
iicâncias .e~tã() sendo fel tas pera a reaUaa, em nOSSa cOn,sciêncl!l patfló~ no do EstadO. . combate sem evasivas. p, exetose t ma reconsti lllCão, \. ' t aI Ministro da. i lCa e em nossos desejos de sellr1r ao E&..~s recordações faço p:t!'Q me si-

, , t' d(:magoglca, (j e li I Pll-ís, a certeza, mil vêzes bend,ta, de tuar, hOje, à. vontade e lamentar a 
o <;aqll(: contra o en::;"no no D s ri" Educação convOCou todos O~ secre· 

to Fed::'!l'Ett praticado pelo qov.êt'no tános estaduais e territorIaIS dessa que os ne~óci()s d4 Bducaçá{), em ,J.O<:~ ReVOlução de 31 de março 110 Pará, de 
teposto, nào ficou naqueles lImites. . . .. ontram \ sa Pátria, estão confiado!! a. m'ãos ho- certo modo está sendo -;,o!"llprcrr·:::1ida 
~u atrevimento foi ao extremo. da espec1Rl1daàe: .?~êqU~JS ~~i~gs nesta. nestas ~ a uma orientação .segura em pei.,'1 &çã.'} de algun<; Of',~ ais que ~er" 
Itilização de b'ês parcela::: suc.essrva5 sob a sua ple.--;I nCla r j s benefíCIO do País, (Muito bem; mui- \ vem na B.~ R, M, E~ certo q1ie o Go .. 
·e seis !l1:.tt.ões e o to-c:mtos mIl c~u· Capl~.al, não apenes para ass nar C.8 , to bem!l ve:'Jl:"dor Alilé1ío ·do Cll.~Jl10. o l~€feí .. 
',e\-rM e tle "ma ')utra parcela de vm~ co-nventos rela~lVos a 1964, mas paI,.. Li) Ije Eelém e deInaj~ satén r-s t-zr'io 
e mÍlhõ['s p<lr~ a aquisiçã-o de veio receberem também as parcelas que, (Joaqlllm parente) - Tem a p3Ja_ '15 5"tl5 (~irellos poIít·cos 1"'<1- ":1e r " . 

:U105 para Q :;\-r-ni'>tério da .Ed~IC.:1ÇãO, não foram pagas durante o exercício vra o ~obre Senador Zacharias de AgR ~ " •• ~ ., '. 
'eiCt11OS 'l'Je tmf€'!,n,l n'C D':.S-tnto Fe- de 1963 ,sumpçao. ;f' justa e.'3.Sa sançáo porque ql;em 

• tam' . I' O SR Z'CII\RI'S D lI.SSU't n:';.o soube rt/peitaf-sc nem l'f,Sp(>itar 
lf'ral, v,Ac111m qUi' nao a,pre.sen , Os. secret~l':os ~ Educasão, ao, del~ p :;. • 0-. .~ 1 t1. E " w o povo, te1:á de aiustar cmlt.v; çDm 4 
leio !'\€'U \1'.0. 'lt tidade alguma para xarem Bra.silm, Ja levarao pala os I ç~ ... O. I ReVf,lucão MRS t"!]iTf aplfludir o ~a..:i'" 
~ p.n<;in{' u'·$.mfi.:io e para o ensino seus ~tados Q, .segund~ plll'i!€.Ia Que. I (l.ê o segúinle discursO) _ $1" PI.'f>. I tig::> f'- bater m .. lmas ao nbo,~~t'1r1~n'(.n .. 
nédio <1e B'·!tSCU1. há mmtos tn;~es, devena. ter SIdo pa- ,,"id~te, Srs .. Senadores.. O _ senedo (I to àl) ·Pode.~ ~;vj] ba muita djfF!C~ ça. 

Sr. P ·,,'idenle, em 1\-1inas Gerais, g;a peh Governo dep()"Sto. ' ouViu. faz pouCOs: dias, dOis em;nente.o; , Em 1945, partIC..IpCi de um 111Ov~mf'nto. 
l.lerou--e uro vernade"r~ (A'l.rnai'~l de Tenho em rosas, os Convênios. Mas, repw:ntantes do Pará, nesta casa,' ,i!~ Lma rev-)Jucão trllJ't<l:r Q'le r:epõs o 
orru-ç;;ão, uma e~tentól'~Cr.. org,\f!-- de a físionomia do senhor Presidem,e; Sra. Pedro Moura Palh ae cattete Pi-l P.(';?~:de!lte .-ja ReU1),),ica, Sr CtdúliO 
I nlleiro-:: p:ibXcos Dara fms pOlhlC.OS. parece qtre já me adverte no stmt\do: ~helr\), (' primeiro trazendo R? C0l1he-1 t-.~r~Q~. r;,))~n CCJn.i1ndante da .8.'·1 Re .. 
O p;.mo T;-ienaI de Edt.:cação e ~s de que meu tempo está prestes a es· CIment.o do Senado e da N"a<;rtQ fat.o<: ~l,'iO cmco !'lIM: d\!llo·s em.f.~C;:ll.l o Go .. 

·onv€nb:-. cNlc decorrentes est.abele... 'B l' 'd 11' t ' i1 P' 
em 0'.1 

•. O", ""xíJ!os do~ Funoos.d,oEn· gotar-se. POr iSsO, inobstante ter.em q-ce se p~<:So.ra.m f'Jn eem, '2 ~ s~· ~uno O ,;","_:'1.00 a. Ll?"} c~" ! a.o ,1';SI" 
ão mãos _ Repito _ o convênio da de ... 'I gunào, etn :respoota, com o se'..l (a!j301- I dt'1te do .r')tlmlaJ !lI" "J1JS;,iÇ3. hd·mo 

iIl<l Prina'!;"'·11 e do E;tl';jno Médl~ ~E tna~ogia> isto é, de Hl63, e o da aus--j mento 5ôbre aqueles ~conteci.ment,·f .. l'E:t"esentant e- a"". J'l<;tjça pJUae~13'e,.E' 
renadc<' 1)1:'0. 0<: Est·ados por m"e.f- teridade, não terei condi<'ões para fa--I Agora, é a minha vez de fala'-. \ ~m nome f~l,i'! dec1;nr' cüm re.;pfIto, 
lédJo qe !'~·lf.s Governos e ê.stes, enR Y • ~ j 1 n1 zer () cónfronto, Todavia, num ru;- TambêM estive em 13elem. 1! falo l13,Q \ po's já é falccir o, o De.<:embarga'Clor 
ÍA}; pel(\ sua ~es(F*a e pe a sua cC? - necto desejo assinalar a, difereD(!:1. en~ . s6 na qualidade de of'nadof. pelo Pn~ ManOel Maroja Neto, p.ai do Deputado 
etência, e d~ envolta com o reg:n\e .t" d'" . e ente~dimantos, dest.inam uatCelM tTe ambos. I fá-, come na de ex·aovernt'. Or e €X~ f'i>õPo\,a\ StHir, dI>. Menl..t.onça MarOla. 
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gure no;; Anais do Senada o telegra
ma . que dirigi, àQU2Ie €rninLnte ho· 
roem ·p:iblico e honraJo rep~'esentan
te d:> Estad::> de Goiás nesta casa. c1, nem trabalhei junto aO nossos cor~ 

religlonários para que meu nOIl;le apa- o Sb', ZACHARIAS DE ASSUMP-
recesse como candidato ao Govêrno ÇAtO -: V .. EXa., n:lbre s~nad.1r Cat- E' o seguinte o 

S:-. Presidente: 
lL~ndo) 

teDr di:.te desp::.cho 
o te e Pll heIro, ("stá em cond ÇÔ23 d.:? 

_0 Sr. >ca.tt~e PinheIrO __ Pl'ef:ro governaI o Esv3do, de .!õer c",cOl.1Udo 
nao anahSM e5Se assuntO. de Hf eleito. ' 

O SR. ZACHARJAS DE ASSUMP- P Sr. cattete Pinheiro -' Quer 
Dr. Juscel:no Ku1):t.s~h~k 

Profundamen~e ~::n~ ',;,:Uza:í;> com 
a. cf.!...~J.ção do l:eU m::.niato nd 
qual nunca a.:;r::ditci, f!.nto-me no 
àev:r. ns:;:-ta h::r'a drfíc'il, de trll
zer-lhe {} meu pronwc~ament;o 
lea.l, em c:::erência CO.TI tL.a qU:1D_ 
to. di~se, durante e a~ós o seU 
mandato pres,'d:r:cill, 5; respeito 
do sçl.l Govê n:l > D.e~~.';- de Getll. 
l~o Vargas, a ~u::)m d:!V;.n.13S 03 
pa~os fund~meh:ajs c.o pr~gre$5o 
nacional e a h:lJ:n,::.na po:íti!::a pre
vidznci.al e 5.'~ i .. terc· -:1 da3 clas
ses menos fa:vo-t-EC:óa,<:, a sua ad
ministração fei a maior de todos. 
.os tetn~. E·t..a c:dade_ €ilij:tada 
no. 'Planalto coIb'Ü' G3.pit~1 da Re
publica. !:etá g. lên1'0::ança ete:na 
do set.\.. 'Cerne. 1'zês Marias e Fur· 
nas serão b: :ldG-5 p.::rene<: de EUa. 
irnortalíd.::de'. J!m:::c:ona-me lem
mm', c:::n-~O' No::d,=~t:'r.o, o que re
ceb2II1DS do s~lJ ~p:rito hum-:mo, 
cristão ~ ?~tr-_ót~c:;). em !avO'!' d06-
vinte mi1bõ~::; <1z. bra"ilei-:-o,," açoi· 
tados p~IQ fi:~.'~do d3.5 sêcas. As 
gigantesca" obras de açudagern 
present&lr .. em Tol:,.'me d~ clpta
que !l,;;'<ir..·J.lam o ~ell G-::rf~::llD r~
çJ.o dágu" e uU;da:ie Econmic:a 
lllais do QU? _h .... ~ ') fe~tQ. P.O! tõüas 
as adrnL"listr9.çõ~ ... all~,çriores. A 
in:.ti.tu'~ã!) e....1. SUDEN'E, me"mn 

ÇAO _ Sou obrigado a. analL!:a-lo aÍlnr:ar v. Exa. que o Genel'al Ca.;,
porque V. EX' o trouxe a debate. Vos- tello Branco não e~ tá enl. conjiçó2s 
s~ Excelência afirmou que fUi para. d~ gúvernar o Brasil? W um rn:.:J.tar, 
lá. fazer campanha. Não fui. O SR. ~ACHARIAS DE ASSúNP .. 

O Sr. Cattete pmne\TO _ V. Ex~ ç~O -: ~t:.') estou d.<Z.;;ndJ -S'3'O. Da
estiÍ interpretando mal as minhas pa~ clmo varIas nomes- de civIs. aC3.LHlos 
lavres. Não afirmei lSSO. en. todos os quadrantes ào Parã. S 

O SR.. ZACHAR.IAS DE ASSU1iP
ÇAO _ V. Ex~ vai-me permitir (t'lH' 

continue a leitura do IIleU discur.s.o. 
F'orque, ag-or.a, qU!:ll1do as corl'cnte;:, 

potitiC2-S do Pará. CO;rl. assento na 
Assembléia Legis-lativa, vã:) ser cba
madas a. pronuJlciru>se na esco\hl\ 
do sub.stituto CO Governador e a Cã .. 
mara Municipal no .svbstHut.-: d::
prefeit.í\ porque, rep:to. algu11S Ofi
ciais de Selem querc·:n v~ladarr.en~e 
pressionar o Poder Leg' slati,\,Q, ps.ra 
eleger OliCiais que lã. se-:,velr, como 
se, nQ pará não exi.::t~sse:!J1 civis (Ug
nos. tanto no meio cpJ'liciorüsta co. 
mo no da cituaç'.ão. Nl:;:,so disc":,,do 
d" Revolução nO p;;::.rá. Ela ná0 foi 
feita para isto. . 

Sou militar, nl9.S defendo o poder 
Civ' L No Estacu que g~~e!ll~i exis
tem, na- atualidade, nomes QUe podem 
m"Otalizar a. coi.sa pÚÍ) ;:;1. -ali. Não 
compreent!o que' um OI'C'.ial, ~ue nun
ca 'Pa~ttcit>Ou dos embates PQ1,tkos. d;,l. I 
terra, de um.a. CaJ;11~nl1a pelo. ín+,:,l' Qr, 
reroa!ldo montarias u1cntan1C! a ca
valo. enilm so.!tend~ com {) eab.::fCI0, 
utilize-se- da. Re'VolUf'ão pRta entrar 
no ?aláC1Q e na Prefeítura ~ó p.?aue 
a re_volução de 31 de m:ll-'CO foi veh
croota. 

SOU pela ex:stêucla coos Partidos e 
pelQ prestig~o dos p,art dos l)OHticO::'. 
E' da essência dO re\!üne d~m:)cl'j t;
co. Não se ~cmpreem:e de:roCCf<lC1 3 
sem a. vttalidade partidária. A pre
&eJlÇa de _um GO':ernador m:Htar no 
Estado ou no Munlcíp'o de B?lé-m, 
nas condicões anunc~aà1lS, SeTIÍ o 
'atest2'do de óbi~o dQs p'!rtitks atuan .. 
tes na política do Parã. 

começar pelo Dr. Armaneo D_us 
Menqe~, a quem o Govêrno Revolu
oi":\nar~o cCn!iQ\l a. Pl"e'3idtr.o~a Cc 
B~nc-q ti!=' Crédito da Amazôl1 a S,A., 
o. ma-f lID.p0:t:tante Iw:tituto de Cré
dIto d~ P.tamcie; o Dr. Otávio Au
fn:st?, na Matos Meira; Profes!:or de 
DtrelLO; P~>Qfessot Otã"!o M.enjon"ft' 
p.~des~or OrlandO B-ftt?1'" D" Da 
n'eI ~elho. de Som:a; Senad;; ca-t: 
te~e p;nheno; D2putado Stê~io Ma- \ 
1'OJ8 e autras. I 

O Sr. Cattete l'Z1theh·o _ Nã-1 
vejo ?Qr que t"m tn~litar llfio pOSS-.'l 
gO"lf.']·nar o E3tado. 

Ú SR. ZACHARJilS DE ASSUME'
QA0 - qont:!eno é a maneira com 
qu~ quer lmpor .0 candidato, o E;a 
pc-r . e!'empIo, mibtm,., era General de 
!-=> V1Sa3- e fui Governador; mas não 
tn.p&to; meu nQm~ apareceu natu~ 
ralm~ntf!'. não ~Ollve cabda ou im~ 
po~!~o d~ quem quer <tue fósse. V. 
Exa, é testemunha.. 

(Lendo) : 

COll~jnt:W;do, Sr. pres:d:en:e, por cem o:; pe~ado.s ideo:óg-1cos e pro-
qü1 ~ao deixar que a AS"3.:::mblêla no gr-a-mAt.icos que- ..5frnpre combati. 
seu l1vre arbítrio e os D~P'Jtcdos, l1J é o testemullho !lo SEU nobre pen .. 
plen:J gôzo dos seus diteit.ns repo- Si:lm.e-Dtoa de redJnlir o NOl'deslíe 
Mam fi, ordetn legal no Estádo, es-colhendo wn el;::o..J1ento dfgno para o e integ:'Jr () s~u povo no"- qur..·dros 
q-ovérno? Por Que ele çáo c.e um ml~ do prGgi'e~so nac'onal. Além r' ~ 
hta . -nas ~oIldições prev;stas? rfCDnh~cer afnda sua poIitica de 

Estas minllas palavl'as ~xpressàm desenvclvim€~to industrial, que o 
ap:;uas o pensamento de um miUtar, ssgrorl Ü' m~Hor de todos os go· 
embora reformado. que- nâ-O oompre- ver~<:t5 ne$"e .setor da emanejpa-
€n~e o- abast.a.tdaroento do ?04e: CL ~o eccnõmica do Brasil, quero 
viJ, f} a an.lQuilaç-ão do prínc.pal tra- f<.lla~ lhe, como p~r3.iban() filho de 
ço do reg me democrático. que é a Campina Grande. aquela cidade 
existência. dos partidos p3liticos . a. maior do lnt~rio: noroe.si.:ni 

Es.tamos numa democracia. E' ver- que o .seU Govê:no saJv::JU da ~or-
dSQe qu-v u\,;. .. ua democracia atacur'a te-, dan1o-!hoc um Pr.Iiéto ab?tr 

o Sr. cauete p.nheiro - ·V. Ex" 
permite um npal'te? 

O SR. ZACllARlA'S. DE ASSU!\.IP
ÇAO _ Po:s não! 

O Sr. Ctutete PinheirO - Quero. 
como reJ~e2entante do Para nes~a 
casa - com::! também V. :Ex.1l- o é -
lamentar a atitude que aSsl,lnle V ~ 
gxce:encia, n",·te mom.?nto, Janç;1n!!o
se contr.a ~l1S c=mp~mhelros de íar
da do Fará Que, com lô:b. d\gpijade 
e alttvez. p:cce;deram às sindic.::nC:.rw 
ali dett:!!"m'lnadas pe:o Govêrno dJ. Re
pública. AJnda. mais é iamentável o 
plonunciamento 'de V o'; Ex~ nest.!J. 
Ca~,1., em defe~.a 0.03 ctiminosos~ apóS 
o Govêrno da R2públiea, cem d:gni
dadf>, haver levado ao pará a p'.ln~çio 
aos culpados. 

o 6R. ZACflARlAS DE A~I3UMP~ 
ÇãO _ Informo a. V. Ex~ q..l3 não 
e3tou ataca..nC!O InllltareS e nEm. de
f~nüend{) conu'Ptc.s.. Oet:laro ')p.~ng.s 
que bá pressãO de eleIllentos miUtl~ 
ru, lá nu Fas-3 _ e te.nho. a. coragem 
de o afirmar aO microfone~ rnuit<:J em .. 
b01'a nã~ seja ma\S d3. atiVa;.. e sÍ'm 
da re3eTVa _ no .sent!do de ser- es ... 
cclhido Govêrnador um dos !uit.tare.s 
lã. sediaàO$. 

Combato- hoje, como sempre ccmba .. 
ti, 6 lntrOlnissõ.o, na po-litica do P.ua. 
de elementos que àquele EstRdo não 
per~nGam. 

E.scJare~o n-ovamente a V. Eg,ª, d~ 
que nãc estou atacando a qu.:'ffi qu.er 
que se~a. Meu discurso está, ..aq'Ji, es .. 
cr1to. Também nãO estou ãefendenda 
corruptos. jogac.oles de bicho Ou con'" 
trabandistas. considero justá a pun: .. 
çá-:> qUE:' .se aeseja c.:u aos lllarglnaiS 
da Lei. Com o que não c(tn-cJ!·d.:J e 
qUe não <:onsicter('l jU~to ~ e, n:nguêro 
me tira. i530 da cabeça, é ne~ O 
:";parte' d~ V. ':X" me: êra t>.5s-a ccnvic-
ção - ". 

O Sr. Cattete pi.nheiro - )S'~J esto~ 
pretendendo mooiflcal' o POl':lt'J de vis-
ta de V. EXijo 

por ,uma tl'n\~êutica "exerr.Plar~ pa;a tedm€nto dá;Zul. e swea:m:mto. 
sal\"a.l~ "da dlla~~raç2.o, atravéi dQ Coma. bras

1
1eiro. nordestino e 

comemsmo e CU corrupção q'Je há c-aIr.?tnen<:e. vE'nl1o apertarlhe a 
dp se firma:: e ~ reatirUlàr autên- mão em comovido agradecimeIito 

00::\0 Governador fui cívB e o 
próprio Presidente da Repllblica Ma.· 
recha~ Castello Br::mc::l, a.9 se h.1ves-' 
tlr €!a suprema ml~i~trat.Ura., decla~ 
1"ou~se civi1. A 'H'!:::tó-r'l.J.. ~ !aYta dz 
eventos semelhatlt~s. Por que então 
no Pará hoje se bu~ea urna solurão 
militar, ,agravada aiuda eC·.TI a (ia .. 

Tactelistlc3 de 'p:e~$ãÓ s51)':e um po_ 
der def:.tl.rmado, cum':) -o I"~:;1at',,,c'! 

t'cJ., com') autênt"ca.. é a e::ença do- po.r e~as obras que re,sis.tlrã~ pa-
povo brasill>i1.:o, esp,eraoçow de a Na- ra. t:E'mn~'e ~o pêro cL3 crueld.>c' e 
ç.áo, já, retornaI: a c-amin..'1ada dQ pl:O- à inflt:-ênc;& dos tempo,::. Não :,e-

O SR. ZACgA.RI~, 03 A'3SUMP" 
ÇAO _ .. ' é a pressão qUé está ha'" 
vendo, por parte de militams do Pa .. 
rã.. nO ~entHio da lndio'l.'7âo de um 
dê::'es pa:ra a governança Cio Estad-o, 
pois que :sâo elementos ccmp-!e:J.me!l~ 
te desvinculadOS da pOlitic~ estadual, 
De modo- que mantendo ê~.;e ponto 
de Vi5ta., jst-Q ~, que setl. eleit'0 UI!! 
m:}itante da politiCíl lON1. .Aliâ~ cito 
no me11 discurso, o nome ue V. Ex1 
como um. dos que j)oãf'fYl. r.rJ.: t

) beo: 
oo;:upar o Govêrno do Pa.rá. 

Há pressã.o. Convers~i com Depu
tados d3. UDN". Os llxrt'i-'~:os e:stãn 
em pâniCO. Há pressão, SStão tooos 
~Qa.vQradQs cmll. a. cassação, Repito, 

gl'e$$-o, dentro da paz e da honra, nh:> elementos p::T3. rf'duzi-lJ n'J 
para a felicida.de de tOdos-' nó:iC e ele- meu conceito. Con.sidero~o um. 
va~flo d'J B..-...asil no conceito do Mun- cC>ndenado s~ p:'O'la, pOrque- pro-
c'O. va. é a. certez.a. conquistada no jui .. 

Era. o que tinha Q. dizer, Sr. Pre- zo oontraditó;-lo. E O- direito- de 
sid:ente. U'.IIuito bem}. defe~a. lhe !vj negado. pero a DN1S 

O SR. PRESIDE~TE: que tlurr..ine a rev{)luçio triun· 
O Sr. Cattete Pinkeiro. _ Como é II fo.nte. os- <:eus imignes generais e 

n~tural, estão ap~~orad'!)s Os crimi. Tenl a pala~Ta Q uobre Senador o honrado presidente da Rppú-
nosos. porque 03 outros estão- tran~ Argen::.iro de Figu.eiredQ. I blka. no sentido de se rever o 

conversei cem ê1t5 lá. 

quilos_ o SR. ARGEl'tlIRO D~ FIG1JEl· CLu~mto de tnjust:ças perpetradas 
O SR. ZAC:r:IARIAS DE ASSUN- REDO: i no c,·tIor da o:tixã-o e de rest.au~ 

O Sr. cattete ptnhe!To - Pt'1(>\~, 
me V, Ex~ esta iDte!'t'Up~o. Entv 
afirme V. ~ que está ptí:'!:lCUP:lOJ 
com o Govêrno ào Estada, cem a eL.~.t 
çao. do Governador ~o B:$:l~o .'. 

O SR. ZACHARIAS DE AS3UMJ'· 
ÇAO - Sim. 

o sr. cattete Pinheiro ~ '" 1Il.:J 
jamals po.àerã e[:rmar que há mil! 
teres pretendendo perturbar a mal 
cha. <i~ coisas no f'arà. 

O R. ZACflARlAS DE ASSu:MI 
çAO - Mas Ml ÇAO _ NãlJ conversei com nenhum ror neste Paí;; o im}?éri-o da or~ 

er:mincso, mas. apenas, com i1.eUs Sr. Presidente, é do ecnlIedme-nto dem I~ar. De par com o meu tes .. 
cC?rrelig:cnârios e de V. EXa. tam. de .. ts- Ca.sa,- e d,e tôda a Nação o ato temunho e a:grade;::ime!'lto per~ Mm. Todos encontram-Se apt""".,i~ s<:>;acional do hOtllMO Sr. Presiden· mtia desejar-lhe paz. tran<i!lilid,,- O sr. cattet. pinheIro - Se o' h 
V:l.S,. rece:o~:::s. eó falam ~P1 pre-ssão te da. República, cassando o mandato de e. a felic:d[;ode ])o~stveJ, nesta estão na mesma condH5,f) em Ql 
e Que amanltã ~erã:J SçUs mandatcs outO!!&ado pelO novo ao EX·Senador h~:a cc:novedo:a de SWl vida pú~ V. EX~ infc~Ou sUa vida pJa~iCJ. l 
cassat:!os:, enfim uma porção, de coi- Juscelino Kubitschek. blica" pará. 
e?,. Estou dizen::D o qlt.e assutf lá, Nã- vou, Sr. Presidente anaEc;n.T o! Sr. presid~nte, é ê~te o documento 1 O SR.. ZA.C1:1ARl~, DE ,;<::.:sm,fl 
assim C,3J:UO V .Exa. -est<\ dizenr\o o r.l~l"ilO dêsse ato, me,..m-o' porque Se que de.sejo flque !egi<:.trarlO noS. Anais ÇAO - Não, nobre Senil:!')!' OJ.ttE 
~ue ass',stiu no pará. :}UlS€sse fazê-lO não teria ele:nent!Js desta Ca"-a.. <UtL't'J- Õ

e11t!} Pinh1:'tto. há- d:ferenç.:t 'N;:· .I":ic:: 

se:Xf~ .;;~~::,,:, <,~:D~P~"d';:;:.&crgm:; ri~~; ~;,t:mi~~~ f~bO ~:;~dod~s;,,\",ti CO,.Ii'A~ES~:,:~;g~~~ OS SRS. ~ifc~~..ionunca :,erdi e:' ,"o Eu r 
que em pân'co ap·_.:or~~~'S, se ná~ Deulocrático, a" que pertence Q S~na~ O sr. Ct1-t tete Pi

1
1heiro - Y',l<; V( 

a.,dotarem t:mj>, can'!id:\tu.ra articu13"", dor CUlO mand:ato> l<1i cass3do. Josê Guiom-ard. da e lançada vaI' gtUl;l:JS de Oficiais I . Moura P.'!lha. S3. EXc~:êm::ia nEo pOde aL'm:u (j 
qUe ""rvem no Quortel d. S. Re- Não e portônoo im?!,!.t:vo. m" 11m Sebastião Arober. OS que "tão lá pretend.,m porturt 
glã-o, 1i ::lever que me traz a esta. trib~na I .. J:I Vi~:l.r.:.nO Fr"ei-e. a marcha G:C3 2.contecime-ntO"" C'l. a: 

.-\ttr~t?"nto nc'~d~ .. tino e pg.tuib:tn:> e Si;je!'red:J P"'c!tecO'. da. que nio sejam sol.icíbdc:. 
O Sr. Cc.ttete Finhe'TO - p~de: ne ta horBl em que, talvez, tenh-a. C2S- S ' . r. .,-V, EXa. afirms.r que o- Ma.rech'Ú \ ea::'D paJ.'a fiemp.'::e a vi43.. pú.blica. da- '3!...\'lllnO elvc. O SR~ ZACEAR!AS :DE A3'.stp.~ 

Ca::tello Brül1.':":O. não- esti'o em cou- I quele eminente brasileiro. s~to-I1l~ n'J' J03.0 A~r:.tt:no. ÇAO - N10 sé. peqa a V, 1 diçõ~s ce goverrlilI o Br-asil? I "" I I Leite NttD. .aguar<iar mínhas pl12.vru
s
, p::l:que .• ver. mora illlPôsto por rr..'nha c::ns~ Jeffer-O'11 Co A"'l:'~!", tou sendo mu~tD c]n:l"O-. 'Í'enh<) por I 

O SR. ZACHARTAS DE AS5UMP~ Cle~CJ.a de hm:;n:f."m s~cero, l-eal e g:-a- 'l IV;:m~ Giub~l"tL > blto ~~U:"i!\I,,:, a re::JY.)n"~b:':G"":!e 
ÇAQ _ E' UIIl militar. to a tl'M.f1' ~ esta casa, uata Q.ue fi- ·Gil.1r-xto MJ.1in..'1-{) - (lO).. que f.alo. V. EX? ou"V::rá. daQUi 1 

( 



QÜllrta~i!JÍrà 1Ó - !Cl: . 

6 ~:Ii: PRÉ~iHEjHÉi seminários, édléiil&l; ~liiklt&: .;,,&i: 
" . , .-. , ~., " "" ,,' I~"~e AAm<;fl.\9. e ~!l'"0,téc!l!c,", ~lbJjo-
Sr; loaq~in' ,P~r~IJi') - N!IO há 1,~R~~i" em.issIOjrll<!" ,de,.,.1'q,q)!), ., jg;nalB, 

m~is oradores, lnscritos., . .,} _ ....... ,. cu:r;W-s. "'t"', ngU,as, grqR~ escol~res. 

t,ües ào,se p!l<'""",à Otilem<lp,I1!a, e~çR1J!Á pi-Jm~ti!lli, ,l!úti1i§IIS, e" Qartl
,~a $"" ,lido, Relo 51:." 1~,l;leer~.t1\n~, culiireà .. A sua ,PoP4laçao es,uUtmtll 
Pq.\eto dó íoi que Se encontra 'ôPre a é $460r;'>r ll"l3.Qdo ithinos" " 
nl",a. .!;l~d~ Ai B~$pat:lI" ~"cldl!ijq", des-

E' l'lad" .. LDj;i~8 e .. v,",i ,". ,IX!, " h~",?inda"pela puj~n.a d~a"eco-, ..,v ~ L tioi:t:i1a; aucer!*adá numa continua e 
rlilks3iiS de Con, '\t11iição oi ~u.';,I: Vrósíierli ,àtividailé ,;gib-p""wrl!; for
ça,. ,d,-là .Tr'i\~portes;, cpm1lI1iqnSfjes madz dê ,vátiás prçipriedade.'I alta
e .obra$, rúblicas e de FinançfU5; mérite produtivas e bem sub';div!dldas o seguinte:' e distribuidas; num comércio lnten-

",'to"l"t'o', :.I'e, LO,'I H~ "S~"n' àtl'o \o"e moyim,e,niado.'para o qual,cqn-r ~ ~ t:: ~J. C ve.~ge a,produç&.o Cle~,\1.wa y~ta,e~ex .. 
n' 29, de 1984 te\". regiãq que CÓlIlpreentle ~mpor, 

tantes setote$ dÜ.:j vizinhos, Estadbs 
Autórfza o Poder Executivo _ a de Pía~, perriarntiriqB ~ .Parálba;,.e 

,emitir selos comemorativos do bi': nunut 1ntlüstrUt progrseslSta; _ que ex
icéhtendrio do niühidpió ao Crato; per1iW~Ílta agora extraordinári.o trti:. 
nQ Estaaó do ced-rií. pulso de. desenvolvimento grâ(;BS _ à 

O; C-on· gres'so" N'·a·cio·n' a'l d' ."cr" et'o... abundância ~e en~rgia eletrica, pro-
w ventente da Cachoeirá de Patlla: Aton-

Mt. 19 E' o: Poder Executivo gUtO- so; tudo isto servido por uma boa 
,dza(1a a erl1itlt. Pelo MinistérIo da. rêde JJa.utá.rin,. Y\le tem CO~(), prin
Viagáo e. DDra.s públiÇas ,e âtraveS: 40 dpal esOàbelec:tnento o Banco 'C!o 
Depttrtamentd doS C01'feio.<lo ~,:relêgr.a:. ~~~reende";"se, fàcil~ente, que, dis
tos uma sérIe de selos cdmemorSltJ:- pondo a terra de t{)d08 es.ses recur
vo; do bl-c/irttenárlb de fUliaaç;ip 4~ 50S, desde a natureza. que lhe foi ge~ 
nllul1ctpio de Cmtb, no EStado do nerosa. e pródiga, até 0, homem, que 
C"",á. é inteligente e empl'eehdédor. a fr"g-

Juriho di HJ64 ~551 I 

\ 

r. '. 'l"'" '.- rY"""~/fí ~ Jhlt&"Is: .s,iéül""'-ãê~l~, da Comissão ao ~rl.!, ,oiçào <; 1if0ü'i!ljJ'aII "" ii di 8utta.. "" .. , 
• Jlistiça;' C,iilllIlClíl8' t,~níl& 1',,$1:., 'b'íi~, 

õ sit. PRÊSIDENTE: ~ii' ílri§M· iId eom, lHdô, ", da' 
JéiAQU]M i>AR&NTE =- li. PF€, caliUlt1H§.ã8'" J'Ü~~fíii. e~ ,ar.' 

stdêIjcia concede e, au(9riza o pedi- 1I~ÍJii'mentd jlSf Inéo1! .. il!ue.6"'1o 

dii il~ i~Co_nj;Utü(ii6 ~ó_.WQie~ d~ Ildiü!e. : 
~t ida cãiiiara ll'& Deputados n' B A ~Íiét1ssii!j prêiiminàr t~1 encer'" 
de 004. - <la na sesgãO' Ué t; ao clirrente. 

pa.ss-a·se à 

volácab· ehi tüfií8 d1iíco 
(ftprecíaÇáB preU1rl.t1ia.r d.ii eons: 
tUGionalidade, _ nos tçrmos dú ar
ttljo, 265 ,40 ~Re}jitneJ~to _.lntef7,o~. 
do Projeto de Lei da CiJmara nO 
86 .. de, ~96~ _ (~O .3 . .vS2-C; .de •. 1958 
na ('asa de origem) , .. que (liSllQ.e 
sóbre a fiscalização das estradas 

ds srs. sêRâaôres Que estãó de 
rt&ôrdb' çom b pàtccer da comissão 
de Cl:Jnstituií;ão e ;Justiça; iü!10 ar~ul .. 
vame1,lto do Projetoi qtíéitam conser;.., 
raF-se séfitatlós. (PdiUá). 

Está iiilibVatlb, ' 
E' o s.egutnte o prl!'jeto 

tfl.OO; que vai ao ArquIvO': 
Fiscais: 

reje.(... 

PROjETO DE LEI DA CÂMARA 
N9il(j - 1963 

(ii9 :3, S32~C, de i958, ria t:;ãiriârà; 
Dispõe tôbrt a dscâii~ção lias ê~frf'âà~ d~. r~~yà.x:çn!. -j!é.íierais, eStàduals e 

mUDlclpais - e dá ouiras prb'vldeno as. 

<> éongres.so N.:icional decretá': 
_ Art. i:-, ,À .tiw~!:J~çb.o i:laã êr,tia:Úis. cie"r&1ãiérn, par3 i execução .1e~ 

medidas lrl,disi:íens~,yéis. ~ s,eg1J~~,nçf!; ,à,J~ciIj~~1te e,A,cQ,Ingdiqade .qo .t-rân.: 
~dtl). e tl~ Zêlo para ~om OIS bens públicos serâ. exercIda .pel~ rtutiç)r1dade. 
rodO:Vl~,t;l~,s ~~.del:~~;~ ~st.a.d\l(lis .... Qu nluni<fma,~ .. seglW'pO~Jl estrad$ esteja' sob 
o do;mlp.~o ,,0,1), N!~?-lçáo..Jede~al, ~ti!d1fal pu J~l'ynJçtp!!!· ., ... oj 

=. 

A1't, 29 Os selos. que se de"Unarão na. efeméride; que tranzcorrerá {I. 21 
aos_ serviços po3tats .corinib.;; e aére~ de;~.te IIj.'!'!iS" ser,á C:inpeÍ1l0r~cta' f~stl
~aQ- .1a1?ça4os, ~~ c!Icula,Ç~o ,pps $~lS vamente;" d~pel'ta..ndo.9 mxs sad10 
(6) *eses seguut,te~.!lo l?yb~l,bação lJe~ ent~!asm('J.,.c!o seu povo e das popu- Parágrafo ünico. Estrada de rodagem sou dQlP.,W19 oJi Nxfsçlição fedflral, 

êS,t,ild~a!. o.~, 1llUn"w.T~1, ê,.a9peJ~"dn~z,nJ,"t.e Ao,~P'lal!o .,.RoctQvtàl'i<l_li~, C~Qmü. 
~tl.}d, al~,Qq.r;.MunI~w~h Ç,9Mf.rJl~ca "Olt ~ç.9I1~~rv~~da ~P?lOS .... 6~g.aos, rodoVlário' 
federa:. estaauafs ou mUnIcipaIS, respectivamente, diretamente ou medtantt 

, ' 
ta letf:. e .. sua"e~Q .. cor,rerá, à _conta làçQes .. 'yi~~at?.. ." ,I ,., " 

de dt)ta.CãO globJíil existente na repar~ I ' parece~ltos ,owrl;.mo,. pOl't{tnto, que 
tição ""mpetente. : lev,h,o"" tainOém,Ejti f9dn', U&esti" 

art. 3° Esta. lei entr~lfA em vigor p1ulb é" ti)cflltivb, á lo.s~a cbnl-t:~bufgão 
11(t d~. t~a çte ~ua. publiçu~~o. revogadas a, e~sá5. t.esUvid~~ cív!mi.t sug.eíin-
se;, dt<;p(fsiçÕes ein contrárld. a,o, fld ?,;otter ,EXeGUtivo ra: em.!s,sa-ó de 

, •. J: : selos. CÇlme:tndrat1vos .do. decúrso do 
, ,~~ ~~st!:í~a~ao . " . ~~-:-~e~Iite.n,~r1o: d~ ftÍiIdflÇiio do i:ttu-

O ,",v!i;o '1< ~7 40 JI'ill'0 de ,17~" exc ",';!pidde cr~to., . 
p_edido~ ~eJ~ ,secre,t~tlt1 ~Cí~ pO~1n)OS ~W ~te"o objet.lvQ .l,lO pre,úmtê. pt'o
Ultra~lal'lno.s;. B!utorrzó~ .o.,~l)\:H~ad?!; je~o de,l~i ... , quç ~.!:jperâ{ll()s rece,ber a 
de pernam'qUco" I'U!-1 f!wgQ ,L6üo .'J, I cónsagi'aaQra aprovação ~a.s çJ.pa3, n, 0-
Silva, a. confir ao Ouvidor do Ceará bl;es essas do cOngressó Nacíon::lJ. 
VitorlUJLD pinto Soaras Barbosa, a i:'~' ,Sala das ::?f'S5ões €Ql 9 ae: ipJ1ho 
tala""40 de tlovb.s vil:!:" ne&'i:a. Capita· c;1~ 1964. - Senatlor tvilsijn GonçaZ
n!J.. Eui carta de, ti e portaria, de 15 ves, 
de azõ;d;.c do. mes;TI? a·no. L?~q da SU- O SR PRESiriE1I'JTE' 
va. (jrdenou a criaçao d~s vllas de ::Ba- • ~ .1 • 

tur:t..é.c cm,to. tendo sido ratificados . O projeto 'VaUis Comíss(}t:S cudipe~ 
tetel'iqos ,dQwmentps por seU ",ucEl"· tentes, 
SOl', O: C{lude de Vila Flor, em .cartá Hã; ainda, uin pedido de sub"uhiL 
de 16 de dezembro, A 21 de jttnho ~~ ção nas Corh1ssões, ,que vai ser lido 
liS4, foi Waugurad:t, pelo, mericiona· pelO Sr. 19 SecreUi!·io. 
do Vifdriana Barbosa, a v:ila 4~ Cta.to, E' lido o segtiinte 
no 10e,'t1 chamâd.o ... \ldeJa do Brejo, OF}(:aÓ 
&!!: t:ga. ivHsrfio do Mll'ártda. . 

&ta. é a passageth htsi.ót:c;:t; auten
ticac.ta por estUdos e pesquisas feitos. 
dentre, outros, pelo Barão de 8tudUr 
(ReVl!.ita, do lri.;;tltutJ llislOrico do 

CeRrá, . pág. 176-), pOI' João. Bl'tgido 
(C~a-á; - H\,i!íH~!1S ê PJ.t031 ,pig, 88) 
e J. a. Perdigão de oliveira (citada 
Revista do Instituto, vol. 2° pág, 36) 

Como se vê, no próx,rno dia 21; 

Seilhor, presipi:mte: 
Para: os fins regimentais" comunJço 

a V. Excia. que o Bloco Parlalllcn. 
tal.' Independente inqica para substi. 
tu to eventual de seus represetitarites 
na. C<lluJssão MIsta, que examina o 
projeto de aumento de vencimen:/os 
do funcIonalismo público civil, o Se· 
nadar Catete Pinheiro. 

S. S .• cm 9 de juntiti de lS':.4-, 
Josaphat Marinho, Oomo LiJel'. 

O SR. PRESIDENTE: 

delegaç!l.d. '.' _ "_ '_', _ . ' 
" Art •. ,2?', A f~scali~ãq a Q'4e ~ ,retere_o,.arl._l?: .r.~l.a~tvamente, 1ft) es

trada.s i:le rodagem federaL .. será exercida~.p'e)o. pepartam~{1to Na.cjonru de 
E3traclM de Rodagea., de acórdo com as disposições do art, 2.9, letra "C'· 
do Decreto-lei n9 8.463, de 27 de dezembro de 1945 através da "Patrulha 
Rodovi.ária. F.e.deral"-, ',., ", ._, . • -
< Art. S\Õ~ Me81ft;pte áçôr'aos eSQecíft",Os; ebedecido,.d art: 45 dd, Decretô
lel ,fi' IL,\~3, ,.o.e 27 de i\ézembrB de 19<5 ~ ,~àrt" 15 da l<~i n' 302, de 13 

(je jUI.t10 nci Ü148." 3 .. r1epá,rt,a~~Ú.Lo .. ~Ja-cioba! ~é .e~t.i~.dàs, de,.aódagem~ p'o.iêrã 
~nc~rrégM .. out.ros ('l;'%áOs rOdovlá.r!o.s. ou, 8j O~rfto}'iJ\. qe ... V,ias. e. Tmosj1orte.s 
t1(L~1inJstério dá clu.eHa.ld,'l execu~ã.c da flSCallooçã.O a que se refere a pre. 

s
ent

Ã/(l'4Q Á tlsc:tHz(i~§.t?, d,..as . estra.d~ dê r9d~g~w- á6ian~e Jôd,as n~ de .. 
pendências que se rel~do:1em COIí. o trâns,ltÇ) #"qjie, ~las .se.,de~.tinaQl, In-' 
cluslve pess~" animaIS e velculos que se ,ençtlnt.rem_ na, .fp.~~a ae. çtomlmo, 
e que se relaclOnem ou intel'fir~m tom.o trãn$it~ ,g.p. ,~s!r,\da ,de. rodagem. 
... !\\t. 59 As.estra.çlas de rodagem. e suas ,ctepe~derc~a$; po Qo'Je. se retere 
ao tr.imato, Jjcaul subc:dlnadt,; t:::dusiv9.rpente à flsca,Jiza,çác e5pe('J~J "'os 
têrmos ~ .presente Lei, exclui:1do-5ê d~ casQ8 dei acidente.!! em· qqe haj!\ 
feridos ou morte de alguma pessoa, q:.Klndo se dará imediato conhecimen1 0 
<lo fato à a'l~orHtatle poUciaJ majO';! próxima para as próviC!êneias cabJvel'i. 

Art. 6" O pessoal componente da fiscalização rodoviár1a, !:Iuando na 
exercicio qe s,Uas f'úlÇôe.::., Usar!l lmitorm~ identW~adór. teia ctireitq" ao ,Il..:.rte 
de arIlUi; de defesa, fIcando parfl tlmtô equiparado aôS agerltes de segurança. 
pú-bJi,::-a e ao~ .q~i,.i~i~ dt, jus,tiça, ._. . _. 
~ H'f. 19. A polfcla clvl1 c.onçedeI:JI.,. gr.atuitamente, llc.e~~ pa,ta porte de 

arma às pessoas. de Que trata Q pt'es~nte a.rtigo, mediante sollcitã,;ão es .. 
crIta dos d!r1gent·es dos. órgãos :odoviános a que pertencerem. 
. § 29, O pessoo.l aqui referido terá. autorldacie para autua.r e prencter àS 

infratores Ob. le6i~11,Ç[J..O 10 tranSIto e dos re~ulamenliC>s e po&turas adrni
nistrati'Vss concernentes à flscqlização, e .segurança das estradas de rodagem, 
bem comQ, para efetu~r flpreensões, promover dillgências e requisitar tOr-
ça ãs autorlQudes lpcais quaUI;\D necessário,. . 

§ 30 Sem..ure q\~e, leg~lmente, se fizer necessária a prjsád de contraven .. 
tl.r Lrat1S~.e~.<;f'r ou crin1111o.,u nas eS1;radas de rodagem, êste deverá ser re .. 
colhf.óo à JelegacJ'l rr.ais p!'o~lmll onde ficará à disuo':-tiCâo da auwl'Idade 
competente para" formaç.ã0 do J~"Pectivo processo. - . 

o tnunicipio do Crato celebra, COll1 
justifica.do orgUlho cívico, o biwcen
tenário de sua aUU>n-ornía. políLi<;.!l. O 
fato, além. do seu relevanLe sigll.lt!~ 
cada h~tóTlco, evocando o patri6tico 
eSforçO_le a visão profétic;a. dos nossos 
antepeoSotiadop que sonharatl1 cem a 
grandezn. c!b nosso país, nss.utne um 
cunho excepcional porque e maroo 
imperecível da vida de uma dllS mais 
importantes cidades do interiOr do 
Ceará e' do próprio Nordeste. 

Art. 7~ Os órgãos de tisca11zaçáo das estrad!l-S de rodagem poderão im .. 
J~AQUIM PARElNTE - A Pl'est por IPl,'i",; e ouh o>: penalidade,,, r:evistas no Código NacJon:U de rrA:vito 

dêncla designa o nobre Senador Cat~ e r?gl,l::mentb.3 mo "Jnental'es, 
Vete Pinheiro para a substitUição em, Art. 89, O lngresso no serviço de fiscalIzação das, est.radás .de roda .. 
aprêçÇ), ' g~m, de que trata a pr6:1ente tel~ sa farã median.te concurso \ público. ou 

Eituada na rica. e fértll região dd 
Cariri, a 6(10 quilômetros de .Forta
leza. Capital do Estado, ao SOpé do 
majestoso planalto do Araripe, no 
exeremo: sul da r .ovíncia. e. nas vi .. 
z;inhançds ,dD Esbido d~_ Pernambuco. 
a c1dade do Crato, detentor. de uma 
lli:..ool'ia,: potIt:lhad2: de mal'cantes 
acontecimentos políticos, alguns até 
de caráter nacicnãl, e cognominada 
1i a PrJ.I\ceza do Oa,riri t' pela Sua 
tradicionàl posIção de liderança que 
ocupa merecídarnente em rOda aque_ 
la zOna. 

E' o maior centro cUltural do Cea
rá depoiS d,e . .Fortaleza; possuindo, 
al~m do :Instituto Cultural do earirl; 
que cong-~~çga. Os vultos. que mais 
Be têm .projetadci nns let1'9s ,.e nas 
artes em" toda a re.l!ião. faCuldades, 

Sôbre a. mesa .... utro requerImento pt'OVd. 1e s~leçãd, O'nde se,l" compro\'nda a. capacidade intelectual, fIsica e 
Que ·será lldo pelo Sr. 1° Secretário. sanidade .mentaI. PO$ candIdatos. 

§ 1" para sUbmeterem.;:sl:'. à seleção, Os candidatos a. lngressd no servjçô 
E' lidQ o seguinte de fL<;catização dás estradas de rodagem apresent!lJ'ão documentos que oom .. 

Requerimento 11~ 159, de 1964 'provem bons, antecedentes, inclusIve tõllu>. corrid!, ' 

Brasilia, 8 de junho de 1964. 

Senhor presidente, 

Requ~tro. na forma do R~gjmento. 
seja, p~(}videnciada a. Reconstituição 
do Projeto ~~ Lei da Câ.maFa nUme .. 
1'0 8·64 O.926_B·60 - CãJ1lRrat· Que 
di&põe sôbre medidas aplicávels aos 
menores de 18 anos peJa pnHica • de I 

fatoS definidos como iJ1frações pe .. 
nrus, 

PlevaJeço.~âe da opôrtuiildacte, parà 
reiterar a V. Exa. os meuS pi'<:)tes~ 
tos de estima e consideração, a) 
Sehador WilSOn Goncalves - Vice
Presidente, no exercício da Presl-

I 29 O Departamento Naciona] de E5tradás de Rodagem, ~m coopera~ 
Oão com Q.!! órgãos. rodoviários. do.$. Esta-do.s e do Distrito Federa], man tera 
uma. l'E.<;rf\la de Patrulha .Iwdc>vlária", destinada. à formação e ao a.p,;:. 
reíçooIP.entJ) do p~oaJ espe,~iaUzaí1D para. a fiScaUzaçâ.o rodovlâtiar em, :'11.10 
"curriculum". obrigatàrlamen~e !e ministrarão noções de instrução moral e 
clvica. de .dir.eitc e de engeoharia do trânsitp '. ~._ .' . . 
. Art, 99 S$i,Q atrlpujçÕe.s .gerais do patruJpamento rOdovia.rio, além da,; 
que lhe atr1b-tJfrem outras teis ou regulamentos: 

aJ ff> fi! pela segpranç~ d1 trânsito ",or melo de constante vig!IAt.rta 
flq longo, dM roclo'V1as, de .modo a coibIr quaisquer transgre~õe.! previstas 
e~ leI, re;-uJament"o e pos'.,llra.' administrativas: . 

• b). rxeréei' çomPleJ.a vfgilânçJQ, pará evitar e r~Pl'imJr qualsQueI aten .. 
taa.os ~tJmre a Ultegrí.dade da~ t'OOovias, da s!nll-lização e demais J.n:s'r,djA~ 
çôe,.., local Zf.:das na f sub d~ dcimfnlo: . ' 

,C) .. . fIl).por e arrecadar multas e ou~rà,s . .penaUdaães por tnfraçâb ou 
tra.nsgre.s.omQ a d~pd.siçõe,s ,lega1$" r.egula-me~1tar.es ou. de posturas adrilJnJs,:,: 
trativas. inclUSive a.preender documentos. retirar ve:.euIo.s da' ctrculaçâo I 
outras m.et1idA.'l: "'-"""'~JAu: ~" .... ~ A.u;~p- .... · .. hl\ ,-I .. AlIa m!J;:...:.& ... ~ ,--
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-4) a.dotar. com a máxima presteza, t6ctas as medidas adequadaa pa.rn 
:o.ssegural· a livre circUlação dos ,e1culos ~ilS rodovias; 

6) apreender animais que se encontrem ao longo das faixa.u de 40· 
minio e mantê-los sob cWI,tódia até sue. restituição ao legítimo -dono, uma. 
vez cumpridas as foIllUtUdades legais, ou a sua alienação em hasta públlcA~ 

I) coletar da.rtos relativo') ao acidentes, bem como outros elementos 
,peculiares ao trân·s.tli"'l. 
, fI,l promover e.xaJneB periclai~ para auxiliar a. apuxação a..dIntnlstra. .. 
lUva. das cau.saa de acidentes oc..crridos nas rodovias, q'ilaIldo houver dano.-, 
'o. veículos das resvectJVE.B aclnl1i·'~tra.ções rodoviárias, ou à e~trada e su~ 
, obras de o.rte complementares, ou em caso de acidentes sem vit!mas Q.uando 
, para isto fôr solicitada. por uma das part:.es; 

h) prestar socorro de emergência às vitimas de a.cidentes n,a.g rodo
viM. r.:.'nlUnicando à.s Q-c.tori'Oad.es competentes e proVidenciando a remoção 

: dos e.cldentados; , 
il auxiliar, quando solicitada. a.s a.utoridades competentes. nas pe

'rici.as de aüdentes, n~ prev{,nçâo e repressão ao turto de veiculas sutumo
tore~; 

f) promover campanhas educativaa de trê.n.sito e colabora.r na.'! quo 
forem promovíde.s por outras entk1aQc.a públ.l.cas; 

11 Dft'ttar lntcrmações ao publico sObre roteiros, trajetos, horár1118, 
dtstàncias, condições técnicas, estado de coIl.'iervação e ree.urSQ9 dispo· 
niveis ao longo das rodovias e serviços regulares de transporte rodoviá.rio 
d~ t.a.<;,ga~c.r~ e de carga. ... util1dfUies e trânsito em Keral' 

" m) executar as medidas cablvets relativas a observânc:a, pelo.s que 
construírem à. margem das rodovias. daa prescrições legais e norm~ ao 
posturas administrativas sôbre o recuo e o al1nhamento de ta-1s constru· 
ções, tendo em vLsta a segurança do trânsito. 

Art. 10. A Patrulha Rodoviária Federal serã, formada pelo pessoal 
integrante da. antiga Polícia Rodovíáría, Federal. 

§ 10. Os servidores admitl<los seIr,/. exame de seleçA.o ou concurso p0-
derão ser aproveitados desde que não halo. nada que os desabone em &uaa 
fichas funcionais e que tenha sido constatada sua capacidade para o 

I exercícIo da. função. 
• 21', O Departamento NacIonal de l!:!strc.da.s de Rodagem provlden .. 

cln,râ a r-ec~a.ssifica~â.(l C:o aluêido pe.ssval, que, tendo estabilidade, se tenha 
revelado ínedaptado à função. 

Art. 11. O Poder Executivo baixa;r§. decreto, mediante proposta enca. 
lnlnhada através o Conselho Rodoviário Nacional, regulamentando a t18· 
eallzação das estradas de rodagem feàerais e a organização e a.tribuições 
d.a . "patrulha Rodoviária Federal". 

ArL. l:! A prf.;Sente Lei EDtt'ã..rá em vi-zor na data. de sua publicação, 
re'iogadas as cl.1spoaiçôes em contrário. 

DiscussãO, em tUTn(J único do 
Projeto de D3creto LegiSlativ~ nl' 
13, de 1964, originário <la Câmara 
d03 Deputados (n9 170-B, de 1963. 
na Casa de origem), que aprova 
o Convênio de InterCâmbio Cul
tural entre os Estados Unidos do 
BrtISil e o Japão, assinado 1U1 Rio 
de Janeiro, a08 23 de janeiro de 
1961, tendo pareceres favoráveis 
sob ns. 256, 257 e 258, _de 1964, das 
Coml.Ssõcs de constituição e Ju,;
tf';lll, de Relações Exteri07es e de 
Ec.ucação e Cultura, 

1Qn discussão o Projeto. 

mítes de idade pre1.\istos na Lei 
Orgânica da Previdência Social, 
tendo pareceres 80b ns. 2'42 e 243, 
de 1964, das Comissões de Com· 
tituit;ão e Justiça, favon~tuel. com 
a apresenta~!io de uma" emenda, 
e de Legislação Soc:al. pelo ar· 
quit1amento. 

Em. discussão o projeto COm Cl 
emenda.. (pausa). 

Não havendo quem })eça a pala
vra, declaro e.."1cerrnda la dí~cU$são. 

Em votação o projeto, sem prejuf· 
ZO {f,l emenda. 

Se nenhum dos Srs. 8enaQ'Ores de~ 
Icsejar faZêr ~ d'l pala;vro, encerra, 
,Irei fi. dIscussão. (Pausa). 

Es.tá encerra.da. 

A votaçáo será feita em e.scrutJ
nio secreoo. (pausa). 

O SR. WALFRllDO GURGEL: 
(Pela ordem) - Sr. Presidente, de

sejaria. que V. Exa. expIíc~ à Oasa 
00'" vamos vo-t-ar o projeto 0'1"0 p.!l
ri.'Cer que conclui pelo arquivamento. 

li E. .. n votação o prOjeto. 
I 

Os Srs. senadores que o a.provam, 
,queiram consena.r-se S€ntados. (pali
'Ba) • 

Estú '$O_o. 
ft o seguinte o p'rojeto ap.rova .. 

do, que vai à COmissão de Reda
çii.o: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA
TIVO N" 13, DE 19-64 

(N' 170-B. de 1963, na Cê.maral 

Aprot'D () Convênio de Inter .. 
cdmbio Cultural entre os Estados 
Unidos ao Brasil e o JapãO, as~ 
sinado no Rto de Janeiro, aos 23 
de janeiro de 1961. . 

O COngresso N'a-eiQnal decreta: 

Art. 19 t: aprovado o COnvêlÚo de 
Intercâmbio OUltural entre os Esta
dos Unidos do BMSll e o Japão as
.si.nedo no Rio de Janeiro (lOs 23 de 
3aneiro de 1961. 

Art. 29 t!!ste Decreto LegLslatlvo 
Il'm.til"ará em vigor na da,ta de sua pu .. 
ll~oaçã.o, revoga·doas as disposições em 
"")nu:árlo. 

Di::Wl1ssão, em primeiro turno, 
do PrDjeto de Lei do Senado n" 
145, de 1963 (de autoria do $r. 
Senador Va.'!concelos TÔTrcs) , que 
excluí, para a concessão de apo~ 
sentadoria ao trabalhador. os; li·· 

ORDEM DO DIA 

(Nogueira dA Gama) Val .3er 
submetido a. votos o prQjeto, sem pre
Juf70 da emenda. O projeto tem p,
l"ecer da Comissão de Legislaçlo St.>· 
cf,a.l, pelo arquivamento. 

Vai·,se pr:Oced:et à votação. 
Em votação o projeto, sem prejui-

00 da emenda, COm parecer da Co. 
mLssão de Legi.l!'!'l1'ÁO Social pelo ar
quivamento. 

Os Srs. Sellildores Jã POO€ffi votar. 
VaI-.se proceder à a.l'luraçãa. (Pau

..,l . 
Votaram "Sim" 9 Sra. senadores; 

votaram "Não" 29 Sra. senadores, 
Houve 2 abstenções. 
O proJeto fOi rejeitado, fi-oando pre

Judicada " emenda. 
O projeto será arquivado. 

~ o seguinte o projeto rele!. 
ú>do: . 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.' 145. DE 1963 

Exclui, para a concessão da 
aposentadori/l ao trabalhador, os 
limites de ittaãe Previstos na Lei 
orgânica da Previdência SOCial, 

O Cangre&o Nacional Decreta: 
Art. 1.'1 O artigo 81 da Lei Orgâni

ca de Previdência. SOCial Le1 núm,ero 

Junho de 1964 

" 3.807, de 2ü de agõSto de 1960, passa I blico que selecionaram e clivulgar<un 
a ter a seguinte redação: I n~t1c~as per ~o~vênios de jCrn~lS cQ~ 

1/ Art. 31. A ap()sentador~a espe .. I e~taçoes de rad!o e. destasrcom Jorna.18! 
ciFtl ~erá concedida ac seCturados I em têrmos de col bo,rado ~ da segu 

• .. , oS '" • I rança. NaciOnaL 
que contando n~ Ir!-IDI~? 15 (qu1n.. Art 29 O tempo de serviço ccnta-
ze) anas de contnbulçao. tenham ". . . 
trúbalhado durante 15 (quinze) do em dóIn!? ~10s pa~tIClpante.s ,da. 
20 (Y·nte) ou 25 (vinte e cinco) I FEB, Aer~ma.utlca, Marmha .de Guer ... 

1 . ra e Marmha Mercante assilll can:í ... 
e.?CS pel~ ~e::o.s, conforme rtt.. dero.~Os para tod~s os efeitos leg:t!s. 
v1dade p~Of'S:)O~ll:], em serv C?S não terá a cmissaa de ad' 'olais 
que, para êsse eleito forem con=:l. .Cl J , 
derados penosos, insalLlbl:es ou pe.. Art. 3.Q Será também contado ['lU 
rlgosós por Decreto do poder Exe.. dóbro o tempo de serviço prestado pr
cutívo". los militares do E."(ército, Marinha de 

Al't. 25 F;oo, excluído, da Lei Orgâ
nica da Prev déncla Socle.l (l.ei n.l' 
3.807, de 26 de agôsto de 1960), opa· 

Guerra, Aeronáutica e Marinha Ml::r
cante. que Cperararn em ronas con~í
dera.da.s de Guerra, 

rágraro primeiro do artigo 32 que f'S.. Art. 4.Q OS professôres que, em pe
tabelecia o limite de 55 ancs de idade dodo de guen-a ou não, pertencenno 
para a conces.são da ap0.2entüdoria (lOS quU<!ro,s de funcionários !ederfl1,~. 
por tempo de serviço. ~ estndu6's e municipais, tenham em 

Art. 3.Q E. ta lei entrará em vIgor I unidades milit..'\res prestado serv~ 
na data de sua. pubrcação, re'logadas I' de ensino, Inclusive de alfabet1zação 
(ls disposições em contrário. noturna de adultos e adolescentes, te ... 

• <:l ' I, rão o tempo de serviçO nl.l"3 referiêas 
.E a ... eguinte (l emenCi.Q preJU- unidades contado em dôbro. }IDra. 

Cllcada. qua.lquer efeito de benefic~os de l~s. 
E~l"ENDA N.Q 1 Art. 5.Q Este. Lei entra em vigcr :1a. 

duto. da SUa pubUcação, revogadas es 
di.sposh;õe.s em contráriO. - A(1r{/o 
Steinbrueh. 

Ao art. 2.9 

"Suprima-se" . 

DiscussãO, em prlmClrO turno 
(com aprec.açào prel1minar da 
j"ridicid-ade, de acordo com o ar
t1go 265~A do Regimento Interno). 
do Projeto de Lei do Senado n'" 
7, de 1964-, de uuLOo1a do Sr. Se

,'nadOr Aarã.o Steinbruch, que es
tende o~ beneficios dos Decretos 

o ·SR PRESIDENTE: 

(Nogueira da: Gama) Eobre :1 
me~19. requerimento que Vai scr l1do. 

E' [do e aprovado o segumt.: 

REQUERIMENTO 
--- N.9 150, DE 1964 

n~. 22.872, de 29 de junho de Hl33, I NCs termo:; do., artigos 211, lt'Ull P. 
artigo 49; n." 4 .550, de 30 de mato e 315, do Regimento Interno. req'lle:ro 
de 1042, artIgo 1:' e 11:' 1.156, de d.!Spr;,>ll!3a.. de publicação para a .me .. 
12 de 1ulho de 1950, aos servidores' d.lata d:.scussão e votação d!\. red'fl(":;'') 
de empr(sas de nategat;ào, e1nprel flll31 do Projeto de ResOluçãe n.~ :3, 

\ ..... gados em estaleiros, e,~crttór:os, de 1964, que Qp0!enta Oswaldo S!lr.l .. 
arma;;.cns, trapiche? e tI á/ego do pa:o no car~o de Porteiro. PL·~, co 
Pôrto, que prestaram serViços du- Quc.tlro dn. secretaria dc Senado F:~ 
rante a II Guerra Mundial, de dera!. 
1935 a 194..1, tenr'o Parecer sOb n.' I 0010 dfl ~"<::so-es em 5 d J "_ j "26 d' 1964 d Co • - d C o.;; ~ - <:l ...,""., e Ulh~ f\ - .. : ,a. ml sCt~ .e .0:-$- 1964. _ Gu'do !.10ndin. 
tltufçoo e Justiça? pela I1l}Ur'dlci-l 
dade. . O Sk. PRESIDENTE: 

O 8R. PRESIDENTE: ,- Em ~c~equência dn aprO\\lç'&O etc) 
Requer.mento, pai"U-se e, aprec~.:çjQ 

. <Senq:1or NOY"!lelra da Gama) - lim i imediata d matéria. 
dLScuESao o pro].::to. (Pausa) _! a 

Não havendo qu~m peça a pfllav"o, DisCUSSQO, em turno linicO do 
declaro-a encerrada. Projeto de Resolução n.9 18;.' rte 

Em vetar.ão o projeto, quo:mto à sua 19:;4,·que oposenta Otwaldo S(!71l ... 
jurid:cidade. : paio no cargo de parteiro PL-6 

Os Senhores senO!i.dcres que o apro· I d~~ u.adro da secretaria d~ $3t1.a: 
vam, que'ram con'enar_se senta-! d Federal (redaCão o/erecidtt pe-
dOS. (pausa) 'Com'ssüo Diretora em ~eu pa. 

Está rejeitado. recer n,9 207, de 196!J . 
O projeto será arqulvado 

e o sl"gu:nte o projeto reJeItado: 

PIWJETO DE LEI DO SENADO 
N.º 7, DE 1964 

Que estende Os beneficios aOIl 
Decretos ns.9 22.812, de 29-6·33, 
art. 49; n.? 4.550, de 30-5-42, art. 
1.9 e n.9 1.156 de 12.·7~50, aos ser. 
-vidares de em,présas de navega
ção, em1Jregados em estaletros, es· 
taZeiros, escritórios, annazens, 
trapiches e triLfego do Pôrto, que 
prestaram serviços durante €L TI 
Guerra Mundfal, de 1939 a 1945. 

Art. U' Aos serviçol' das Emprê5..as: 
de ,Ne.vegaçãc, empregados em Esta
leiros, Escritórios, Armazéns, Tre.pl~ 
ches e Tráfego dQ POrto, que "presta~ 
ram serviços durante o período da õe~ 
gunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 
são extensivos os beneficies dos De .. 
cretcs n<:. 27.872, de 29 de Junho de 
1933. e.rtigo 49 e número 4. 550_ d~ 
30~5-1942. Artigo 1. .... e O que est.abele
cc o Decreto n.9 1.156, de 12 de jun110 
de 1950. 

, 1.9 A p"r"·~enr~ !..r~ t.;r':'2.-~e, igU81-
mente, à P-:.licit. M:'~~tar do antlQ'o 
Dittrlto Feuera:. PoliCia Ml1ioor do 
Estado de Rio de Jrmr}ro, POlic'ns dos 
EstadOs da Costa. -D!a$ileim, e aOs 
jOl'nalistas-red.atores do Serviço Pú-

Em dil'cUS$ão a Redaç,ão Fln~). 
constante' do Parecer n.v 297, l1c1o no 
expediente. 

• Nfi:<> ha VC!1do quem peç'~ a palaV-I\. 
considerareI encerrad'a a disc~~, {lo. 
(Paw~a) . 

F.stâ encerrad.a. 

r'm votação n P..eaa-çao F'imu, 
Oi; Senhores Senadores qUe a D:pr0_ 

vamo queiram permanecer ~enlEdoo. 
(Palt.'a) . 

E'itá aprovada. 

O projeto irá à promulgação. 

Esgotada Q n1-3téría constante as 
Ordem do D·a. 

Não há cradores inscrItos, 

Não havendo quem peça a p::(lavrn. 
encerrarei o. se.ss.ão. designando para. 
a se&5ão ordin.ár!a de amanhã 'a s(>
g\/inte 

ORDEM DO Dt..\ 

de 10 de Junho de IS64 

(Quarta-feiro) 

1 

Di.,c:.'::~ão. em turnJ un:co '(aprf'
ciação preliminnr da constitur.:1on8 .. 
!idade, nos têrmos do .art. 265. do Re .. 
gimento Interno), do Projeto de LeI 

) 
J 

f 
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~
.,- a. Cãm~ n9 103. de 1963 (nO 1.192), 1 ConheCi o Doutor José Loureiro da I considerado obsoleto. Elaborou-se um Ideu. como lembrou O nobre Sena.dolf 

.
_ 1959. n. a Casa. de origem), que au- Silva em principios de 1944, quando .nóvo texto dêsse regulamento f- el,\ .Metn de Sá, o apel~d{) de "Charrua .... l 

iza o poder Executivo a. abril', pelo acabava êle de ser nomeado pelo Pre .. posso dar ao senado o testemunho in.. Mas. pouco depols. de 14 retornou.. 
inLstér~ dO: Educação e Cultura, o sidentt. Getúlio VargilS para dirigir a sU6peito do grande trabalho rea.l!z~o. ! peregrioondo pelas cldad.'es do RiO 

crédito especial de Cr$ 2:500.0OQ,OO, Carteira de Cré<Uo Agrícola e Il1dua"',inclusive paro. demover as convicçoes Grande, Senhor Presidente. para re
<!.estin~dQ à ~onclu.são das obras ~o tr!a1. do Banco do .BrMi). na qual eu arraigada.s dos antigos fun~i0!1ário;:; do o~g~niza,r O partido Tl'abalhista Bra. 
GináblO l'Euchdes da Cunha", na Cl- trabalhara na chef~a da sua Asst:sso- Banco do Brasil, que reSlStlam per- sllerro, colocando-o em condições da 
dade de ~oa Vista, Território Fedcral ria Juridica. tina7.Jllente àS mudanças e alterações concorrer brilhantemente àS eleiçôe.t 
do Rio iBranco, tendo parecer, sob A ascençá0 do Doutor Loureiro da que nós ontros pret.endiamos 1ntrodu... de 195Q, cOmo de fato aeonteceu. 
119 142, d(! H164, da Com~ão de. C01~S- Silva à direQã.o do Crédito Agricola'l zir nesse diploma do crédito rural de En fe~ereiro de 1951 voltou pela. 
t1tu,ição ~ Justiça, pela mcOnstltuC!':)- no Brasil, nGquela éI?Oca, fOI receb:da. n~o Pais. Não ~ÔSSe ~ a~u,açã" ·do segu~de vez à direção' da Cárteira 
!tlR!ldade. c';,n.: grande expectativa por parte de Dll'etor da Cartelr!1. plest.glando o Agricola. e Industrial, quando de nô'l(J 

2 ~tooas; as pess0!ls. ::tue lidav?Ul COm 1 ante~r~j.et~ que enta.o elab?ram~, por assumt, a seu convite, o eargo de che ... 
Db;cus!'.Iáo, em t.urno único, do Pl'O~ ,:ss~ t.po de credlÍ<> e tambcm pelos sua IDlC13tnra. e~ S()b _ suo. ~lreta mspi- fe do Departamento Jurídico dêsse ór. 

j t àe T "'i d C· mara n9 54 de 1964 orgaos das classes produtoras, porque_ ração. êsse órgao nao ter~a se la.nça· !':rão" . 
e o ~ a a • até nqueIa época êsse órgão do Banco -do, ,como.o· têz, nos malS complexos e te. . '. (nQ 1,96$-A-64 na Casa. de origem) I ! v d' que cria o Serviço Nacional de Infor~ do Brasil, destinado Q um tOpo ele úpe .. vâ.rios tipos . .de financiamentos agro~ Eleito ma'/) a .lant-e Prefeito dlJ' 

mação l$NI) , tendo parecer-es favo- ração não comercial, vinha se m?m,en- 'l?eCU-árl0S em. n<lESa terra. ,.. Pórto Alegre, ~ermmara êle (). seu man.. 
I'á:nis, ... .01) ns. 290 e 291, de 1964. d3.s do dentro de uma ~inha de orientação .Num dos, seminários .realizado.s .p~lq, dato; quo.nd.o a morte o surpreendeu. 
Comi.."sõe~.; _ dos projetos do Exe- estrItamente especIalizada, graças ao I CEPAL, em certo paiS, da Amérl~a preclsame~te na ;:éspera do dia em. 

t ' 'P' n s Diretor que então conduzia as suas <io Sul, não me recordo se no ChIle que deverIa 3SSUITIlr, conforme acen ... 
cU IVO; -.- cc lna ça. a~ividades, o Doutor Souza :Mel0, gran. ou no Peru, a que a carteira Agrí... t~ou o nobre Senador Mem de Sá, a. 

3 de conhêCector do assunto, muito aos cola se fêz representar, por um dele- dlreçã-O da Secretaria da Fazenoo da 
Volação, em primeiro turno, do Pro. problem~s rurais, o Donto ~e~ se jul- gado espec a1 de SUa escolha. êssc r~" Ri" Grande do Sul. 

jeto de (,Cl do Senado ne? 83, de 1963 g!:l-f dlflCIl I;l sua subst tmçao. Mas gulamento elaborado ao te~.po do p.~ Senhor Presidente, reconheço, como 
(de autol'm do senador Arthur vlr"'lnao foI precISo que mUlto. tempo de- jretor L<.>urelro da Slwa fOI exa.mma- o Senador Mem de Sá, que o Doutor' 
gillo, q1J.e du;põe sôbre indenização cOLTesse, para q~e a dlre.çao do Dou'" do e~ confronto w . o que c-':'lstla n<?s Jooé LOUreiro da SJva demonstrou:. 
a ser concedIda em caso de resct.~'ão tor JOse Loure1ro da SIlva demons- d"emalS países do mu."1do. E amd:.t hOJe sempre magnífica vocação pelo se:--
00 contr'a~o de' trabalho sem jusra traSse, desde logo, pelo d'r.amlSffiQ e me recordo de que o representante da viço públlco e ~om ~rande. pat.riotL1-
Causa ant~~ de completar o empre .. pela intehgênci2. COm que soube ccn- carte 1'0 Agrícola, ao retornar dê-~se ma assim procedeu durante tôda a 
~do' 'o per1odo de ooze meses de ser .. :duzir aquêle órgão do Banco do Brasil, I semmário, comunicou-me 9ue f 01 êle sua vida. Mas lamento profundamen .. 
viço e dtL outras providências tendo que o presidente Getúlio vargas sou- 'considerado pelos que aSSIm o cote- te que um homem de tão raras vir .. 
pareccre~, sob n.s. 743 e 744, de 1963, I r::era escolt:er um grande condutor f Jararnt... comq ,!Im. do~ mais avançados 'tudes e- qualidades não tenha tld<> 
(ias co~S!;ões: - de colWtitUlÇão e jPara o crédlt9 agríC,?la do Bra~ll. entre cs que ~xIS,te!l1 atualmente.. acesso 1100 altos esca'lões da adm!ni~ 
Justiça, fa\orável, com a emenda que De~de então, S"nhor Pte"lde-T~.te, ~Be é . ainda' o regulamemk de traçá{) federal do nosso Pais, graças,. 
oferece, )ie nQ 1-CJ e. de Le.gIslação ~ssel a; conhecer d~ perto a Ylda crédito ;gríCole. 'em Vigor no Brasil, não às deficiências, que êle ná, aS ti
Socid, f~voravel ao proJeto e a emen~ ctE;Sse em,nente c çladao, e pud~ ad~ fe. u ·que o conheço sob todos OS as- nha, mas às imperfeições do noss{) 
da da Comissão de Constituição e mll'ar-lhe as v1rtudes, as qual1dad~s pe~tos porque resultou de um ante... sistema político e. principalmente, à. 
Just i .... a Ique o nobre Senador Mem de Sa, 't' d h t' b inspl '"lta d- ed a'o ol't' , \ . com tôda a verdade considerou raras proJe o e ~ n a au or1,a, so . - l.... ~ uc ça p I lca em no· sa. 

4. , 'num homem público do nosso País. l'~çao do D,~etOT LoureltO da Sllva, terra. Desgraçadamente, o me'.ó po ... 
Di.:.cW;.:1ÊiO, em prlmelrO turno. do I 1t.::se contato ;ne pl?rmitiu !'iaber que n3;0 te~ho duvida em avançar numa lítico do Brasil ainda '1âo se mostra 

Pl"Cjeto Çie Lei do Senado n9 119, de êle madrugara no serviço público da I aflrlJUltl\'~, qual a ~e que, atuaImen- acessível aos homer.~ de valor e de ,n .. 
1963, de 'a:~tOlia do Sr. Senador Vas~ nossa Pátria, inic'ando-se desde fi SUa -t.e,. e.le, a,.;n~a ,,0 maJOr documento de deP'fndência, como 8empre foI o Dou .. 
concel?s '!'orres, que regula a ~orma . juvenluae na admin:~traç:\<> de pr2fe1- credito aor,c?l,,-, em todo o mundo. tor José Loureiro da Silva. 
de qU1tRçao, dos ,em:ereg.ados dlspen~, tUl'a.s do Rio Grende., -para depoi.s de \ 'Senhor Pres~o.ent.e o Erasil não t.e- O Senhor Mem de Sá - ApoiadG. 
saLo .. c~tn" mdrmzaçao dos el11prega~ ,1930. con~:l~rar-se COmo um dos maio- ria conqu:stado essa o~!,(I, não Leria 
dorH. L~lQO parec~re;> ~. 240 e 24,1. res P1:efcltos de pôrto Alegre, cabC'n_ marcado essa pOsição aVBr.çada, se à O SR. NOGUEIRA DA GAMA ~
d: !CS4, das ~omlSsoes., de. 90~stl- do-llie ne~se cargo a ;ni~s2.o d::- remo- ,frente da carte:ra A~rícola nã.o esti- Há homen'3, como êle, que sempre 
t!licti-D ~ Just,WG, pela lej~lça'o, de del<J.r à nntiga e velha c'dl1de qUe v:::ss um homem com a !ntelh~ncla, se mostraram independentes, altanei ... 
Lp'''!'·lfl~('?p Sc~wl, pelo ~rqUlvamento. ,~'erv a de Capltal ao E~tado, que trans- 'com e o arrôJ'o, com 'a compreensão do ros, honestos. Nem sempre lhes sor~ 

Esv e,\ce'"r" C3. a s"s.s3.0 r riem nem podem ':;Ctrir, as ()portul • .( .. 
~ .... ' - - f Dl'mou numa .me.tróp')le m-Oderna, nourol:" Jcsí' Loureiro da SB!va. _I?i- dadl\3 dê~se acesso, pois, falta-lhes o 
'Ltt'anfa~sc a sessão às 16 ho- ,exuberante de ser,,:I.:""Js, de progresso nâ1nlco, taHmtoso,' rom. seu e"pmto gesto especial, a moldagem. a tran'" 

fG I !l 30 mint'tos) , ' I e de vida. v2Jta<lo P?yg' OS prolJlema~. da ""prodl}· s:gência. e outras repúncias que exl_ 
. _ ~ Ex(:'l'cendo o man.dato dE' deput.1do ~~~or_ul'~:\:~in~g~eno~~~~riln~aa~~ gero as meUlores posições púb~ic2s. 

estadual, dur . .1nte varias anos, o Dou· lt::>·~ d· ~"t d Zntrs:otanto, se a eorte Os conduzisse 
DI8.G'üp$O PRONUNCD\DQ 'Ph"LO tor JO"e Loureiro da Si1va deixou na ,u r~-pD.s.s.a os, ne~es reze anos e- aos altos cargos do nOSSO pais, estou 

SE::HQR SENADOR NOGUETR.'\ .<;ua pa"53gem pela As.sembléia Le".is-I corr.dcs. c~rto. Senhor Presidente, que hOje 
D.\ G .~MA NA SESSÃO DE 4 DE lati\'u d~ sua terra rast.-lhos de luz" E qUe Lour~iro da. Silva, viveu n nós estariamos agradecendo C-Om José 
JLNl-fQ DE 1964, QUE SE REPU- atl'sv<"s dos quai~, alnda hojl', Of; le- 'elaoo,c.ção dês.se diploma de crédito Loweiro da Silva o _que 1nfelizmen'" 
BLICA POR 'TER S. AíDO COM TN~ I g:iSla.o,orcs riograndenses procuram rural no Brasil COm ti. plena con.."ci. te, desgraçadamente, não OCOITeu por-
ccrraJ!:çOES. bu~ca.r en.sinament.Qs e lições para as êncla de sur.s responsabilidades d edi- que atuou mais no -qio Grande. Que 
o ~?., NOGUE!RA DA GAMA: suas at!vidndes e para n0rtearE'm. as rigente máximo dp órgão e. sobre- essa ralha seja observada pelos ho ... 

Sues orIentações no campo das lldes tudo, COm a conSCIência de que lhe mens públicos no nosso pais, que essa 
Senho~ PtesiUente, Senhores Se-o parlamentares. : cabia orientar a um docurn:>nto 00- lacuna seja, sobretudo, sentida por 

nadore3, quero associar-me mui par- , . .' paz de atender, por lçngo pe fodo aqpêleS homens de responsabilidade de 
ticu:armente àS justas e merecidas' te Durante ai sua p2:maner.c1~ à fre?- de tempo, as necesmdades, as exi- nOSSa terra para que os reats valores 
~:omen:\gçns que () nob1'e Senado.r do créd.to agl'lcOla ? mdu!3trlal gências do cre:<:c'menw da PtQ-duçáC tenha.m o Seu aproveitamento, como 
Mero de Sá acaba de prestar ,ao eml- do ~anco do Brasil, reahwu-se nes- em no~sa. terra em seus múlt'p"Q'i de jt15tiça deve acontecer, em bem do 
nente riograndense, Doutor José Lou- se orgão aA reforma do seu regula- aspectOs, no' éampo' eg_r'íçola e PU:ito- País a de tôda a ooJettvi<1ade naclo-
reiro da Silva ontem falecido em POr ... ,menta, E sopre êsse,ponto exatamen- rU" ,. nal 
to AI" r ' I te desejo -de X9.r reglstraoo nos Anais I :. - . , , ., . . 

... g e~. j desta casa que a atuação do Doutor Em 1945, com a queda do Presl- Sr. Presidente. acompanheI du ... 
Tenho/'mOtivos p.oart'culares 'para as- José Loure1ro da. Silva foi de notâ\'el dente' Getúlio' va,rgas, o Doutor José rante largos anos a vida e. a obra. 

sumir a ribuna e ménlfestar-me tam- ,importâ.ncia. Em poucos meses de e.ti_ Loureiro da., ·Silva abandonou a dl- do Doutor José Loureiro da Silva.. 
:oom sõb~e essa grande figura g_aúchli, vidnde na direção da carteira, êle con- reção da oart.-eira e, de nOvo, voltou Tend()600.e feito seu amigo, lamento 
desa?areCida no momento em que tan- ~eguiu apreender como poucos o 8is... pBlre as pIagas· gaúchas, regressan- profUr.damente a sua morte. MaG
ros sprviqos aindel. podia prestar ao sel! tema de crédito rural e, ass'm, não do-à. sua fazenda·de'Tapes. onde sem- cio-me. do fundo do coraçâo, às ho-
Esta-do e -ao Brasil e exatamente numa tol sem base, não fOi sem razão, não Tire S6 abdgava cheio de eneantsmen .. mena.gens que o nobre Senador Mem 
fase de tantas exig'ências, como a atual foI sem motivos que nomeou uma co- r.o para. renovar energl9-8 JUDto da . na .. de Sá prestou à sua memória e a Deus ' 
em que ;ê-.5ses serv.ços seriam mesm<.J mISSão, encarregada de elaborar are· ture3a onde se-fizera moço,· onde ad· peço pela paz do seu gr~e espírito. 
pree:o.so::l, 'rorula d\.l regulamento do órgão então' q1J.ir~ra -o coniunto de fôt'çns que lhe (MuikJ bem) 



.5 
~UHH(j !li! 1!164 

Cla..s!tlhaçHo ~or orae>li il. alitliíilldüà. ~a c.;réi,. ile Portar/á, sHíibó/d. pt:7, H-H, Pt-ri • Pl.-ib ___ Aí. 21 iIe méít" íi~ iii~, \". 
vâgâ ,uéorriitiiê d<Í áP6se1itàdoria de iüve1iuúó À/oiiséJ- dá suvêiral põ;tei TO; sii:íbôió Pi.~6 - _Res. 8-ti4 - b'iário do éongres8d Naclonái de 21-5-19~ 
zr~ Àja~àRtê ae_ p&teH·o; .~L-i à P~i:t~iro, PL:6 - AfWbuid(í(fe - Cape à: JOAb ÀURELIANO FIUrd. corHoi1ile s'e veHr1ca. dli t~la~ãO ÜBaixo! 

-- --- --- __ o 

"'CJ; I "I "'.- tU! . ,'J J I Joao Aurelzano Ftlho ..................••••...•.......•....• 0'0 •• '" ••••••• 

Orla~Ho Pinto de Souza . 'I' •• " ••••••••••• o ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 

NewtoJ1., Cleantho de' Ca:llpos . o' o' o •• o ••• o o o o o •••••••• 0.0.0 o o o. o o o ••••• o •• o 

Gonçalo Farla.s de oU veira. •. , o • , o ." ••• , " •• o ••••••••••••• , •• ', •• '" " ., ••• 

Alcides de Oliveira . o ••••• , ••••••••••••••••••• o •••••••• o ••••• o •••••••••• " 

I 
.I 

\ 
'I'" t.. ' ! 

C1a~àfo (lei Quelroz .. , . I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••• " 

N:arciauo; ~.ooé da Silva ..•••••.. o •••••• o '" •••••• , ••• , ••••••••• o •••••••••• ' 

qeraldq CÍ?,mes .. , .......................................................... 1 
An~jo I...UlZ: da Rocha ........•..•...•....•...... , ..........•.•.••.•••... 
Altemlro Cruz . . ....... ~ .• o •••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• 

Cla.s se 

3.9 
3.S 
3,U 
3.2 
3.1 

34 
53 
à7 
4D 
84 

ClasSe 

3.184 
3.184 
2.714 
2.711 
2.421 

I ----.--_.-...!:...--

I senaâo I 
I 

6.G96 
6.696 
6.559 
6.284 
6.625 

I 

( Senado 

6.~SQ \ 
6.6~ ~ 6.67. 
6.232 
6.6111 

De PL-9 à pi;;à - Ant;guiddà' _ bà!í' .: pÂbLó DE À1iiuJo SIL'(r:~, conforme se verifica d. felaçáo abaixo: 

NO:.1E 
) 

___ I 
I 

,'I J -. I" '.' o. ! 
Pa.Ul.o 4e ArquJo Silva .. _ ..•••.•....••...•............... o ••••• _ •••••• o" • 

JQrg~ ,An,tijll.es, ... ,"" _.', .............•...................•............•. 0 •• / 

Fr~cj,c'/.,f1YmPio Gomes .......... .. ................................. .. 
ArlindQ,,~ mes da. .Silva: ." ..........•.... o ........ , o ••••••••••••••••••••••• 

Aristhote-les Pereira Madruga .................. , .. , ........... " '" .. , .. ; 

---_._~-

\0 I ' 
SylvlQ' José da .Silva. .....• \ ••.••...•......••.....•.......•. ~ ..••••••.•.•.. 
Ubaldo C'rOnç.alves . ., .................. , .....................•...••...•... 
Walter Braga .............. '0·0 .......................................... . 

l:rf-Jio. RHtfIlCQurt Oanr:aga: •.•••••••..•••••••••.••••••••••• ' •••••••••••••• '. 
F""T!) CarvalhQ V~e~ra . . ... : ............................. : ............. .. 
J~~.~ .... ')3reo:: .c~\'alcilnte "!h') ...•..•..••• : .•••••.•.........•.•...••••••••••••. 
V ,"'1 PerBl1'a de ~t'rva o .......... o ........... , .............. o ....... .. 

..Ir .; \Y,'>'ihin5!:t.l)n .çhav,es . • ..•.•••• o. o •••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 

Jr.~f-' J3'lihões da Costa. ' ...................... o •••••••••••• o •••••••••••••••• 

J"""'" 'l.1{C'~$:~ Ma;a . ." ••....... o •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jnrrp" Fon ;PUra 1\{.:l4edl) ..... , ......••....•.....••.•.•...•.•• 0 ••••••••••••••• 

J?"n:r Mi<:!':i.1 p I da Q.oncelção ...... o, ••• /. •••••••••• o •••••• o ••••••••••••••• 

V:r':nJfo Leite P6rro ..................................................... . 
Amphrfsio SantO$ . . ... "........... • ••••••••••••••••••••••••• o.' o ••••••• 
Francl.'::co das Chagas Carvalho . • •••••••••• o •••••••••••••••••••• a ••• ao ••• 

Orhtndo Olíveira . . ... "., .........•..•... o •• O' • '" •••••••••••••••••• o ••• 

------------------------------

- Classe 

3.129 
2.917. 
2.600 
2.347 
2.451 

Classe 

1.BQ7 
1.397 
1.397 
1.393 

. 1.3g0 
1.379 
1.366 
1.364 
1.3U 
1.296 
1.271 
1.051 

98a 
977 
940 
821 

I' 
I 

Sénado 

6.~72 
6.653 
5.5\6 
5.090 
5.749 

Senado 

2.418 
2.012 
1.432 
1.680 
1.390 
2.025 
1.431 
1.3.4 
1.341 
1.999 
1.271 
1.051 

9lJ(J 
1.366 
1.404 

821 

I 

- - - --. -. 

i'hr-a. -
dos \ 
4.47.~ 
2.364 
1.73~ 

453 

-

FOra I 
I 

4.&14 
1.73" 

- "-O --- -

I Fof~ 

I 
814 

8.221 

: 

-t' ota,l 

.. 

2,. 1 
30. 
2'la 
21& 1 
19'; 

1m 9;1 
~m 12d 
5m 13d 
~m 21d 
l;m 23d 

Tolal 

Mil 11m 20d 
23" 1m 7d 
18à 3m 13d 
17" ;... 21d 
18. 1m lsd 
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1.302 

525 
2.744 
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7a 7m 3d 
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3a 11m 17d 
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3a aro 6d 
6. StÍ) 8d 
3. Slll 26çl. 
2. 10m 21d 
2a em 1M 
4. 5m 29d 

IIn 10m 28d 
2a 3m ld 

Serão Administrativa da Diretoria do Pe2"soal em 9 de junho de 1964. - Romeu ArrUda - Auxiliar .t.egislativo, PL~9. _ ZormeZMa Rlbetro AZ .. 
'Ves - Chefe da Seção. - Visto: lifa .. ia do Carmo Ronrlon Ribeiro Saraiva. Diretora do Pessoal. 

Publique-se -. Em 9 dp junho de 1964. _ Etalldro Mendes Vianna, Diretor-Geral. 



Quarta·feira 10 
~-

Comissão de Constituicão 
e Justiça • 

H' IUrollIAO. ORDINáR.IA. REAL!· 
ZADA NO DIA 3 DE JUNHO PE 

lW4. 

As 18 horas do &a 3 de j unho de 
1964. na sala das Ccm:..õe.s, :500 a pre
sidência. do Senhor Senador Afonso 
Arinos, Presidente, presentes 03 Se
nh~es ISenadores Aloy.-io de Carvalho, 
Wilson Gon'ça.lves, .j!c:saphat arinho, 
Jeffer.-:on de AgUIar, B~zerra Neto, 
Edtnunlio Levi e Argemíro de Ficruei
redo, ~eune.-se a comiss§.u de Cons. 

. titu~çáQ e Justiça. 

De-ixtlm de comparecer, por moti
Vo ju.stificado, os Senhores Senado~es 
Antônio Ba1bjn{), RUy Carneiro e Ar:
thur Virgilio. 

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 
.-~ 

,Junho de 1964 1555 

ATA DAS COMISSõES tnara TI? 45-64 - Autoriza o Poda 
E;xecutívo a abrir, pelo MinistériQ ds 

bl:ea (Amazor:as) ~ B~-29 (Ron1ó-1 - Pela. aprovação do P:'ojeto de Educação, () ctédlW especial de .•• 
ma)!: do Pl·oJ.eto_ ae. Lel ,do senaà.o Lei do Senado 09 27-64 _ D>.5põe f3Ô- Cr$ _ 20.000,000 00, para custefr,t li 
rIR 2;);6~.- D~lSpo"e Sobre a promoçâo hre viagens ao extet:o: do pf.15oal I ~di?a.o das obras contletas do Pró· 
de cf.c.als da;:, Forças Armadas. ; ct,ocente e admin'strat.vQ óal univer. fes~or Carl!J.s Campos; do Projeto d~ 

_ pela rejeição do Projeto d,~ Lei i sldades Federais, do Projeto d~ Lei L~I da Ca.-mara. nQ 127~63 - DiS. 
da Cã.mara na 43-64 _ AutorL':m o Po- da. Câmara n~ 2~-ü4 - Altera o P?e s,óbre ,a )~rl1UGernção de profisw 

der E;X€cuti-vo a abrir ao poder Jud:- l qt.:adro da Secretaria do Tribunal de ;lon~lS dlpltmados em engenharia. 
ciárjo _ JU.5tiça do Trabalho _ Tl'i- ~ Ccctas. ~lrqultetura e agronomia. 
b1.ffi~l Reg.anal ~o Trll!b~ll1o _ 2" ~~b-metido.'1 ~ p~arece:6 à. dis- Pela rejeição do projeto de Lei da 
Reglao - o crédIto ~specIaI ~e _ .... C1.l.S.'a-l? e VQtaç~o, sao ap,TovádO?, com C:âm;~'a r;Q 3,6.~64 - concede, pensão c:s 23.418,ôBo!ao destmado â ln:staIa- exceçao do I'roJe,to de LeI da CaIDara 'nt,ahCla a v'.uva de L'lurival Elyslo 
çao e adaptaçao de sua sed,e. n'" 28-64, cuja di~~ão f~cou a-cliada, Alcântar?, inventor braSile.iro' - do 

Submetndos os pareceres à djscus- ( Quanto::t3 Projeto de Lei do se- Fr?5eto d~ ~ei do ~eIlado n9 &-'54 -
são e votação, Ilem restrições são apro- nado m 152-~3 -:::- Alllplla Os casos CrIa o ServIço NaclOn8.1 OE' Assi.s~ên
vados, com exceção do Pl'OjetQ de Lei' d:e des~p~opflaça() por intel'ês.se so· cl!l à Velhice; do ?rl)j~t() de Lei da 
do Senado n0 25-64 em que foi ven. Cl<!.l de!lUltlos na LeI 4,132, de 1Q·9, Camara Il'.l 60-62 - con::,(>de pensão 
c:c-o o S_enador Aloysio de carvalho'l ~e .19~~, ~egula. a. reaquisição de mensal de C!~ 7.000.00 à viúva ,do # 

a' lmovelS allenados pelo pode!' público, guardoa roclovlario Mâ,no Me~cnl .:so· 
pelO Sena ar Wllson Gonçalt:~: ;0 seu :telator, senado!, Jos3J)hat Ma. brinho: do Projeto d~ Lei do S\;nado 

E' dispensa<ta- a leituta da ta da ~ Pela rejeição do Pl'ojeto de Lei ~ r:nno lê o seu parecer favorável que, nQ
, 138·63 - Modifica o art. 37 da. 

reunião anterior. :lo senauo nO 56-63 _ Concede aos ;po.st-o em discussão e depoi~ de lon- Lel n'? 3,807, de 26-8-60 (Lei Orgàni
dirigentes sindicais o direito de in- 1 g'1amente à-ebatido, lJot sugestão do ca da Previdência Social); do Proje-

Dos projetos constántes da pauea tervir livremente n~ pro<:e."'Sos em i S~)hor Presidente, será {)u~licado to de V'i do Senado nQ 88 .. 63 J 'rorna 
são re1atados os seguintes: jl!-l~~m~,nto na Ju,~tiça do Trabalho nas! juntamente com o projeto, para es': ex~ensÍ'\t\. 2.0~ serv,idor~s dos Tribu-

Pelo senador Josapllat ~l1ari1l1w: 
dÜlgeuC~a'i requerid-~ pelo re..-:j 'c\.lvo _ tucos e posterior deliber:;;,çf\.o na!s Regronals E!eltorals o dlspos~o 
s:nó:c.ato, i • no art. 7Q da Lei nQ 4,067, de junhO 

.A ' í Nada rnaí", h,~vendo a tratar, en- de 1962; do PTojeto de Decreto' Le· 
_ E~la sust.ação, para ser' apr.:cla- -: -:s pel~ ~U.dJe .. nc:a ~a, orde~ d?S, c,erra--se II reuma\), lavran~do eu M~- gls1af,ivo n~ 19-54 - Anist:!l os mili-

do opOrtunar~ente, por oca.sião <la te- A.ú .. oo~dG~ ?-o B.aslJ sotue O PrOlC~Q \ r~l Helena Bueno Bran:::1ao, Secreta' tares ou civis particit:.:mtes dcs acon
fO!'ma completa do Cód_go de PrQ~ de ,Lei da carna~~,n 14-63 - Altera ,o: na, a presente at.a Que, <lepo;s de teclmentos Que se desen,O;ar81l1 em 
(:e,s.<;o Qtvil do Projeto de Lei d'a Câ- a!L,go 64, do co(ngo 6e Processo CI-: lida e achada certa é aprovada e Brasília no dia 12 de seterrf".n:o de. 
tnar.a na 39-~5 ;;- AJtera di.sPO,siçõe.;; ,vll (Dec, Lel 1,60-8, d-e 1,8.9,39), I a,s:.inada pelo Sehllor Preside>,1te. 1983, 
do DecretoLel n 1 ~G~8, de 18 Cie se~ _ Pela adia.mento -pelos mQtJvos -,--
tapl,bro de 1939 (Cód~go do Pl'c-ce~$O expostos, do projeto' de Lei <1a Cá-! 15~ RfWNIAO, EXTRAORDINARIA, Sumetidos os pareceres, à. d~scup~<:;,o 
CIVil). ma:ra n" 39-62 _ Concede pensão vj.\ ,REALIZADA EM 5 DE, JUNHO e 'Votaç.ã{} são aprovadOS sem restri-

tatlC'i'a, n() vator men'oal de ." ...•.• \ DE 1984. ç-ões, c'Üm exceção do Pro.lf'-to de DZ" _ Pela s.provação d-o Projeto de ~ "'''' ereto Legislativ.o n'.l 9,54 em que o 
Leí do senado no 156-63 - Determ1. 9::;, ,5,o-aa,OJ a Alex:móre Sertori, ex· As 1630 hOras do' d'a 5 de junho Senhor Senador AloysiO de Carvalho 
na providências para comemoração do ,:;e.\'ldor do DNER. Ide '1964, na Sg,-la das Comissóes, f 00 votou (l favor com rest,tirõe.3, 
centenário de naecimento do Marechal S b ,'~ e:sdên' d S h S ad • d'd .. i' u m~v!'\.o().5 os parecere,~ à d'iScU,S- t a pr 1 era o en or en 01' O Senllor Renad .... -. J'ffe".'"n de 
Can 1 o J.\flar ano da Silva Ronuon e - - ' W'\ G I V' P 'd < d - -,,'- ... " institvi o Dia Nac::onaJ. d-o Indio; dQ .sa~ e votaçao, sem re.stnçÕes sã.o apro- C ~ s~m _ ~onÇa ve.s, . l,ce~ reSl en~dea a A;Ui,3.t' relê CI .:eu v()~o de 15 de de· 
projeto W Lai d() Senado nQ 24.-6i _ va(,..06, -,O"fil&'6aO, ro exerc,c~ da pres~ _n~ zembro de ~J p~la rejeiç~o -do pro-
Cria p registro para têclas aS tr3.usa- Pelo Senador Bezerra Neto' ela, ~l'es€',~ e", c" Sen ores Sena Ores jeto de Decreto Legislativo nQ 44-63 
çõ-es de ctnnpra e venda {ôbr-e aui..O- . AlOYSIO de CarvalhO, Jeffef.'50n de - Concede 811:stia à Policia do Rio 

. t 1 " ~ " Aguiar, Josaphat Marinho, Bezerra G d 
move S, C

r 
:~~.e~ (h.volu~~o à I?lretOl'la das, Neto, Edmundo Levi, Ar;e-nliro de nu e do Norte, e resPectlva 

_ .pela slt~tação, do projeto de Lei :l::~~--;"oe~, PGifa t.~ reglmenta~, do I Figueiredo, Eu~'i(;o Rezende e Mene- emenda" /l. Com:ssão adotou Q vo':,o 
" _ I,oJ ... 1.() de Le. da Camara. na 51-6~ _ i p' t !' . -" do Senhor Senac.Or Jeffer::on de 

da. Camata nO 33-64 - Ulspoe sóore Dá a dê110minação àe "Le{lberto (ze$ ln:,e!l ~ . _ reunlu~~~ li CO!!)ISSaO Agl.'lar a,ue foi designado Re:ator do 
a. atualiz.açoo d.as Multas prev1s,as Leal" ao Aeroporto ti,,- Cidade de cri- \ de CClt:l.StrtUlçao e Jushça-. vencido. 
nos Códig~ de processo Civil e de à "'" I ProceS$o penal, a fiUl de qu~ sêja -':lúma, Es,a. 'o de santa catarina.. Dei;K'?m de comparecer, por mo- Quanto ao Projeto dJ'! Re~olu~ão 
aprecíado pOr ocasião da refDrma _ Pela. aprovação Cio Projeto de tiva justif!cado , ~ Senhores SeD:3.do- n Q 20-64 ~ D:spóe sôbre li est!'ut'lL""J.2 
com.-pleta das Códig(l:S citadot, ' Decreto Leg.slativo nQ 16-54 _ Apro.. re.s AntôIl:-o ,1?alblt,O, Ruy C!lrnelfO e da varreira de AuxiHar LegislaUvo 

_ Pela Devolução à' Mesa cto pro~ va o,~ Estatutos do C-entro Interna- \ A~,thur VlrgJl1o, do Quadro do Pessoal da se:::!'etal'i~ 
jet<J -de Lei da Câmara na 1,16-63 _ c~ouu.l de ~tudos para Conservação :E:' dispensada a leitU!'a da ata da do Senado Federa1, submetido o pD.~ 
Disp.ôe sôbre a &:;á0' regres::iv:l da e. R<;~t:lu:açao de 13e11s Cultu~ais reuniíio anterior, e, em seguida Jp:'O- feCer â rlf!wu.~,~ãa e votaçãO, o Ser13,-
União contra, seus Agente,s, Un1a vez Cl'13l0 por ReSOlução na IX: Se~ão vada, dOr Arg(!'J1iro Figueiredo lvanta!lo 
que de acôrdo com o art, 26, na '2.6, c. d!). Conferência Geral de Qrganiz.3.- preliminar no s,entído de ser sust3.da 
II e iI do Regimento Int-erno a comi,,~ çào das Nacóe~ Unidas para a 1!:j.u~ Dos ID~Ojetos COll.'lta?tes da pauta. a oprecía,ção da matéria, para que 
são de Constitu:ção e Just:ça não deve cr..ç.ãtl. a Ci€:Gcia e a Cultura (UES- "ão re a ados 0<:- segu:nte-s: seja aprec:ada conjuntamente com O-
enü!:âr parecer. CO) realizada em 1956. Peto senador Jefferson de Aguiar reest-ruturação-Gerai do QUI',dl:O da. Se.cretaria, votando com o Relater, 

S\lbmetiú<ls, os p.ateceres à disCUSS'!lO Submet:dos os pareceres à disc1.1s- ~ Pela ap:'üvaç.ão do projeto de Senador Jeffer:::on de Agular, oS 
e votação, .:em restrições são aprova- são e votação, sem restrições são Lei tio Senado n') 19-64;. DeternÚ ... u Senhore..... Senddores Eurico Rezende 
dos, com exc2áóes do projeto de Lel aprovado3. a c~a,buração c.() Plano de Aplic.tçãO e Menezes Plmentel e com o Se!1hol' 
da. Câmara na 146-63 em que foi ven· dos Recursos de q'.;.e trata o art go Sen'J.dor Argemlro de F'i~ueil'e<1o OS 
cido o Senador Jefferson de i\guiar, Pelo Senador Edmundo Levi 199 da Constituição; do projeto de senhofr,."-nadores Aloysio di:' c,J.r~ 
por entender que a Mesa pOde soii- Lei elo Senado uQ 21-64 - DiSpõe SÓ. valha, "' ... _.<.}.nat Marinho, E<lm1.ln:1o 
dtat audiência da Com:ssão, não' 0'0:::- _ Pela rejeição do proJ'eto de Lel bre {altas ao serviço do trabalhadot Levi e I3ezena Neto, 
unte O' pronunciamento do mesmo d t '" t ' A ól'gã,a na Câmara, em face dO que di::- do Senado n9 8~64 - FIXa snnções estu an e; tio ;:l'()Je o Cle Lei u3 Ca-

aos Chefes de ó,gãos do SerVIço Pu- ms;!'a nl;> 22~64 - Altera o Quadro pelo ,Se;14dor Aloysto de catvalhc 
põe a Resolução n? 6-64, art. 2(}, blico }<"lederal, centralizado ou des-! do I?e::soal da Secl'l!taria do Traba .. 
§ 1°.. centraliZ:lco, que dificultarem a con- lho; do Projeato de Lei da Câmara Pela aprovação do projeto de De-
pel!) Sena.cl,.Or Aloysio' de Carvalho: cessão de benefícios 'man:fesUlmen- n\l 14'5-63 - C\)ucede pensão especíal creto Legi~lativ() nº' 19-64 - Malltenl 

te l.euais, aos seTVid~l'es pu·bUco~'. do de .cr$ 3.000,Q() mtillS.a.is a Rusi' • .1a o ato do Tribunal de Contas: d·:.\.' 
-o. pela aprovação da projet,o de Lei ~ U" d tá' d . t d ProJ'e~- de Lei da Cam' 'l'a 11' "1-64 Carc:.05o Machado, vim'a de- Jcao niaO enegoa no e regls ro e, 

da Câmara na '19-63 ~ Autol'lza o !vIl· <.U <-' <:i t d r ; _ ,o-,unr. ao. ex-com,'ateote- da Carnoso MSíCh!ldO, ex-s.ervídor da con rato celebra o cn!re o nst-.tuto 
nistéTÍo da Educação e Ouhura a te- n;.>..:> '" J '" d t d I- N editar ou editar, por interrnéiio Coo FEB. que hajam ingres.sado no Ma- c~rr~s~ão BrasU:il'a Dem:Hcad~:?-' ~e ~ Zoo ecnia o _D2par,camen:o ~-
Instituto Nacional do Livro, os do- gistério Militar, os b~nefício., da Lei Lnr jtt:a.s, ,faleCIdO el?'~, consequenc1a Cl,~!l.a~. Qe Prod~cao Ammal 0.0; M;\-, 
curhento3 e livros, alus:v03 ao DOffil- nQ 3,908, de 19,6.61, que' dis.põe sôbre de ~fermldade' adqmflda em sel:- ll1"tello da Agr.cult~:.a, e a f,r~!\< 
niQ nolan<13 e Guerr3, Ho:~nG<;;s.a n.a aposentadoria especial aos inte,gran- viço, do projeto de Decreto Legisla-- eIRB S.A. ,- Come.c:o e Indl':sttl,.ar, 
Bra.sit; tes da- Fôrça EKpedicionãria 13ra,si- tivo n Q 17-64 ~ Mantém o ato do pa1.\l- forneCImento de um cammhao 

lei"~ TritJ_ll1al de Contas da União dene-j a óleo . 
...... pela reje:ção dD proje:o de Lei. '. . gatõrio de reg:stro do contrf.:o de SUb;n~tido o p:!'~c:r à d:S::U~5ii') e 

do senado nO 2S~64 _ Cria o Fundo _ Submet~do~ Oe: pa!'~cel'es ~ discu_s- 'COn1pra e Vendll ct'leb~ado €qtre a vot;;.t;aG .. se~l:l re_trrcoes é 3
provacto:. 

de ASSistênCia V~tel'iná1'i.a, 8.20 e vo ... açaQ, sem restriçoes sao (Superintendência das Emprê.s3s In- Nada _1tl.lS hav~!Ido a tratar, en 
Submetido.<: os pareceres à discus· aprovados. ' I conxiradas ao patrimôn'o Nac:'onall cerc<;--€e a. reUnlJ..O, lavr8n~o ~u., 

são e votação, tem restr:çijes são como outorgante vende::!afJ. e Cflrlos \ M.:ln~, Helena .~uet1o B .... '..1ncteo ,-,~.r 
aprovados, Pelo Senador Jefferfl.on de A.guiar Grc.ndino como out"gado cc:rnP'ador. cretál!it, a Ple;ente Rta: QUE', u~a. 

I 
~ Pela apl'ov2:çã-O_ com em<:>n<::<a'1 vez apl'?vada, ",erá aSo'unr,da V_lO 

pefo Sencuior Arge,miro de Figlwireào - Pela <1e'loluç.ã~ à Com;,s:ão Di- do prüj~to de Lei da Câm'l!'a f:Ú_ Sr, pr~sldente. 
retora, pa.ra fl.!'qu:vamento do Pro-, melo 96-63 ~ Ratifica o Convên'o 

!- Pela aprovat;ão do Prcjeto de, jeto de Resoluçát) n'} 16-64 - Rea- I ce1e.'nldo pela Prefeitura. do Di':tr:to 1~~ r-"-0NIAO EXTRAO'JD-1\T 0\ 'Qto\ 
I4i do S2nado nO 51-63 _ cria, na I daD~a, ('Q~ têrm<Js da Resolução. r:-ú~ ,Federal e autoriza a inclus~o no seu \ .REAI~fz iDA ~70 DrÂ 8 DE -J'Ú:nHO 
Min\,stério da. Marinha, o Museu FIU-\ mero 38~63, em cargos de AUxl1,ar lorçamento de verba c01'l'e!':ponderne 'I - DE 1954 
viaI e MarítJmos do p:rcjet,o ó.,~: Lei. Leg1s1M~VG s,{tnbolo l?L-9.?S servi.c?" até 1% dt>,s tendas tributária.:::- pa"J. 
'l.o;:, sen.a.do na 22-64 _ InclUi no Pla- I res Antonio Pacheco e Fel1x AntônlO J atender a d€l)pe.'ia.s com a execução ÀS lS,?C horas do dia. [1 de .lU1'!':' ae 
w Rodoviário Nacional .a. l~gação Lá- orro. do aju.'ite; do projeto de Lei cltt Câ- lf!G4. na Sala d~,s ComisséoCs, sOl) 4-. 
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IF.:';:,;dJncia do Sr. Senador Wilson 
GC3,;:::ves, v,ce-president eno exercI
C.U da presidencia, presentes os 
E.' .l!LT!.'!S Senadores Aloysio de Car
'f."ilO J ·.s.~pha~ Marinho, Edmundo 
L':'J. !.q-m tO de Fi~ueiredo, Eurico 
R, ~!l-,e e lHe:o Braga, reúne-se a 
Cc:n ,oi.o de CO:1.'>:ltuição e Justiça.. 

D2:X.:rr. de c:::mparecer, por motivo 
~u, ",t:CJfi,O, os Senhores Senaao:'es 
js:-' :--~on de .\,:,;"~at' Antônio Batbino. 
Fi m' ,....' :·nei~{!. B~zerra Neto e .Arthul' 

t 'i ~p~n'aja a leitura da ata da 
=f' ;0 :'Int~.;or, e, em seguida apro· 
't"t.da • 

• 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção If) 

Doo projetos '!ó.)nstantes d~ pauta 
são relataáos os s!.guintes: 

Pelo Senador Josaphat Martnho 

os casOS de desapropriação por inte
rêsse social definidos na Lei n9 4.132. 
de 10 de setembro de 1962, regula a 
reaquisição de imóveis alienados pelo 

Pela aprovação do Projeto de De~ poder Público. e considera. desneces .. 
cret,o Legis;tltivo n9 8~64 - Aprova. o ~sária a. publicação, para estudo, do 
Acórdo de ComérCio e pagamento -projeto e do parecer, a ilm de ser 
ent.re oS L:;tados Unidos d.o Brasil e japreciacta a matéria imediatamente. 
a União d&'6 Repúhlicas Soc:o.listas 
Soviéticas assinado no RiO de Ja- COm a palavra, o Senhor Senador 
ne'rro a '20 de abl'i.1 de 1963. jJ05<ap?-at Marinh? lê \) seu Aparecer 

Tendo em vista a solicitação do f~voravel ao prOjeto qu.e'l p~sto em 
S{':1!1ar Sem.\dor Josaphat Marinho, a _ dlSCU.::são e votaçao, é reJe.tado tendo 
Co·n:~-;ão ,;"crX8mina o problema de sido designado Relator do vencido o 
ser rf'l~toJ.::Q n-a ;p'1n-§.o o Projeto de : Senhor Senador Arl!emiro de Fieuei
T.p.i do Senado n9 152-63 _ Amplia redo. 

.' 

Junho <le 11104 

I O Senhor Presidente di.stribUi I\C 
Senhor !3enador Eurico Rezende o 
Projeto de LeI d .. Câmara n9 ~-6~ 
- Autoriza a emissão de Obrigações 
do Tesouro Nacional, altera. ~ Legis
lação do Impôsto sôbre a Renda. e 
toma outras providências, convocandQ) 
uma reunião extraordinária. para o 
dia 9 do corrente, às 16 horas, pare 
apreciação da matéria, 

I Nada mais havendo a tratar. en· 
cerra-se a reunião. la.vrando eu. 
Maria Helena Bueno Brandão, Secre. 
tária, a presente ato.. que, uma vez 
aprovada, será. assinada pelo Senhor 
presidente. 

, 
\ 

I 

i 
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COMISSõES PERMANF.l\P'I'1!:S 

Ma.::íA 
Presidente - Moura Andrade fPSO) 

Vlce-prcsIdente _ N0G"ueira da. Gama IPTB) 
).v 5ecretàJ'io _ O'marte Ma.ri.z (UDN) 
2'" secreWio - Gilberto f,,1arinllo IPSD) 
30 Secretário - Adalberto seus. tPTSt 
49 Secretário _ Ca ttete Pin..'lelro (PTN) 
lQ Suplente _ JOaquim parente (UDN) 
29 Suplente _ Gu1do Mondim (FSC) 
39 Suplente _ Vasconcellos Tórres íPTB) 
49 Suplente - HC1'lba:do Vlei!"f' IS. legend.l - BPiJ 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC\. 'PSD' - 22 representante. 

1. Jose GUiQmllrd _ Acre I.L~. AntOlllQ Ba.b"lDo - tSalUA 
11. lJObã.o da. Silveira _ P'arâ. 13. Jefferson de Aguiar - E. Santo, 
à. Eugênio Bsrros _ Maranhão 114. Gilberto Mal'inho - Guanabara. 
4. seoa.st1ão AIcher _ Maranhão 15. Moura Andrade - São PaUlo 
6. Vitorino Freire - .M.arannã.o 16. At11io Font:ana - Santa Cat.anDa, 

'l,. Menezes Pimentel _ ceara 18 Benedita velladares - M. Gerai:; 
8 .• Slgefl'edo Pacheco - PiaUí 117. Gutria Mond:n - R. G, Sul. 

8, Wüson Goncalves - Ceará 19. Filinto Mtilier - Mato Gl"J..i)G 
9-~ Walfredo Gurta1 - R.O, NQr~ 20. Jooe Felicamo - GOiM 

10. Ruy carneiro - P9raiba .21. JUficeUno ({ubitschek _ Go1áz 
11. Leite Neto _ Sergipe 122, Pedro Ludo,ico - Galão 

rAR'l'IDO TRABALHISTA B&\S!l EIRO {PT6J - 11 represent.a.nte: 

1. Adalberto 5ena 1.. Acre 10, Pe.s.::oa de Queiroz _ pernambuc( 

3. Vivaldo J.,tm.a _ Amazona.s 12 SU'Iestre Pé: te!es - AlagoaG· 
II Oscar Pasaoo - Acre 111. José Ermlr:o - Pernambuco 

•• Edmundô Levl - Amaeonas 13. V~conce!o5 TOrres - R, de Ja-

6 .. Ant4nio Jueá. _ Cea. á H. Nel!.on Maculan - Para.oA 
6~ Artnur Vl.rgUio - Amazonas"1 nelro. 

'l, .D'ix Hult Rosado _ R,O Nortt 15, Mello 8ra~a - paraná, 
8. Argemiro de FlgueiredQ - Para'jba \16, Noguelra da Gama - M. Ger-..oU. 
9. Barros carvalbo - Pernambuco 17. Bezerra Neto - Mato GrOSSo 
tfNlAO OE..'\10CRATICA NACI0!\lAI lUDNJ _ 15 L'epresentantes I 
1. Zacllartas de Assumpcão - {l.:tJ·âI9 pad.e Calazans - li . pâu!o _ j 
I. Joaquim Etar-ente _ Plau1 lO, Adolpho F'~'al,,,!,Q - Pa~'ana, 

3. JOSé Cândido _ PiaUl \11. !rineu BOl"!..nam.en - S Ca ... ar1n.a 
oi. Olnarte MariZ _ R G do Norte ,12 Antônto Carlos - S Caca"Wa 

6. Rui palmeira _ Alago&s 14 Mtlton ~i:1mpos - t,11na.s GeralS 
6. João Agripino - para.íba \13. DanjeJ K.l'Ieger - a G, jo Sul 

'1. Eurloo Rezenda _ E ~dnto 15, Lopes aa Cost.a _ Mato Q!uSSt. 
a. AtOIl...O::O ArinOs - Ouanatla:a 

PARTIDO LIBERT AOOR :PU - 2 representantes 

1. AloYSIO de .Carvalho _ Bahia. 2. Mem de Sá - R a Co 3'..U 

PAl1-TIDO TRAqAl.JUS'fA NACIONAL fPTNI 2 reprê.!,.emante:, 

1 .. Cattete Pinheiro. - Pari :I Llno de Ma UlS - S Paulo 

PARTIDO SOClAL pnOGRESSIS~A (PSP) ~ % re\lretentantes 

1. ,RaloJ O!uberti _ E, Santo 2 M:g!-,el Cano - a "Ó.e JaneU'O 
PARTIDO SOClAL BRASILEIRO {PSB~ - 1 repre:-entante 

1. Au::éUo VLana - Gtlal1abara 

MOVIMENTO TRAHA1-HlS'TA ftE..~QVAt.'UR tMTR) 1 rep:-esen'.(l.jk 

1. Aariio Stenr.f1. .. ct - R10 je Janeiro 

1;ft\.R'flUO ar.;PUBWCAt-ol. toPR} _ 1 rcpr.::lefit.snfA 

1 JúlIo 

PAR,T1DO DE:MOCRATA' ÇH-~S·lA.) ,1'lJCt _ 1 rC!.'.Tesnt.antv 

1. Arnon de ~l~lo - Alllgoa.3 

S'!"'A Ll!:GENL;Á 
1.. Joeapbat M.r..rtnhD - Bahia :c! Heflb-:iJdo VieirA - SCl& pe 

RBSUI.\.JL1 

Partido SOCial De.nocrá,í..:-.:O 
PartiaQ 11'abalh1St\\ Nac'.<Jll~ 

OtUM Oemveratlca I,'tj aCLoJWU 

!;ldrtHlo Lil.lel L(;l'.:U! 
Plltido I'raoal~llsta. N:1CJI;n~l 

PartIdo Socia.l Prog!·e.S5l.;.tA\ 
"'artido SOClallsta BnlSIJ.,~,rc 

P'il"!.ido RepulJllt-8.n!) 
Pan,leio l)~mocrnta Cru~ilO 

lIo\'Íll1el-lto' l'r:.t!)Uln:H-:l Ren!JV'ichlI 

lP~D) 

CPTl.:!! 
IUUNI 
'PU 
tP'1'N) 
,PSP) 
'P~B) 

,PR' 
IPU") 
(MTRl 

"~ 1'1 
li; 

" j -

~ , 
1 
1 
I 

S~ ., 
i 
J 

BLOCOS PARTIDJiR\O$ 
• 

Bloto parlamentar lndependente 

PSP rt Senadú-re& 
PTN li Senadore8 
PSB 1 Senador 

PR 1 Seha 001' 
MTR. 1 Senaaor 
PDC .1 Senador 

Sem Leg-enaa a Senadores 

Lider dO aorl!rno: 
Filinw Müller 

lO Senadores 

LIDERANÇAS 

Vlce-Llde7t8: 
Daniel Kru:gtt' 
Mero de Sá 
WlL:on GonçaJ"eB 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
Ltder: Lino de Mato5 U'"1'N) Jo.w.pl)at à'll:i.l'l.aho t.sem ,eJend.l) 

Vice-Lider: 
Aurelio Vl-8nna IPSB) 

11 - PARTlDOS 
PARTUJO SOClAL DEMO(,;tLU1(,;U 

tE> S O I 

?'rtlI.DO r...113ER'TA~}OR IPL) 

Lluer· M.em Qf. ::la 

Li.d6T~ FUinto Müller 

Vice Lta~e$: 

Wl1suu Ouoça .. ,,·es 
s~gelfe(1{j !;larflecO 
WaHreoo OurgeJ 

VtCt-.L,Qe1: A,';~1><v oe C\;·Vl.:~O 

PAR nuü 5UClA.l t'Kv ...... ;,~~ ...... ~~ 1\ 
,p ~ t-" 

L1Qe/' M'Quet LOuto 
nCf,·Llller. tiaUI v' .bt':·tl' 

:!'AH IIvO fHt\.HAJ ~Llt': I A 
.~·AClUN:\l \ 1> I N I 

t'l\rll'U)() l'RABALHIS'T A 
aRru5I~.J.:...1RO iP'l HJ Uae?: L.lno 1e Mat.ol! 

Vlce·l.lder l.'at ~·ete ~,r.hl'~rO 
Ltaet: Arthw VtrgillO 

Vicb--LiaeleS' 

Bezerra N:'>-to 
Osc&.!. Pb8SQ!,. 
An~ónIo Juca 

VNL.i\.O UEMUCRATtCA 
,U O N, 

Ltâef ~ Dome, fi rtff)C1 

VtCe-LiaeTes: 

EurICO ttezenoe 
Ad\Jlpno I.<'rar.('o' 
Padre t,:awz"n8 
Lopes da t:O!t3' 

'li _ Pa,-.tt....nf ae ~ w 
IU1J1eSe11IU ti fe 

MOVI:>li!;YJU n{j\HALH1Fl.\ 
rl,h.N'} V A.Jjllt{ lAo: I'H) 

I 
Represeot-3nLe: Al-irão S'€'inOP! 'h 

NAÇION,~; PAHl"lVO UEMdcH.'\IA <.:fi:!,:."jIP.(J 
IPUCI 

RepreSf'nt.ante: ArriO!: c1e M,,'lo 

PAR(lUO Rl':r(·H!.,( I\'\l} ·J~W 

Reprcsf:'nt,ante, J:.lJlo Lf'j'e . 

PAH 1'11KJ Sl)('IA!.!~ I A 
tH{A~U.ii.IHO t'~H' 

Rep e:>t'llt.alll·e: A..Itc.w "~d.n"\Q, 

ACRICUl TURA 
P,E'Slrlente _ Senfldor Jo~ê ErmL.'1C IP'll:S1 

V\ce PreS;Qd.te -Sen.íldor E:'H~ê:HC B:::l.rrus (PSDI 

CO.\,l:'U,sI ..... AO 
l'ttula.res SupJer.t~ 

E'l2 p njf' Ba rrOS 
I ",:-.e \."êlH.'lano 

.fItula.re.a 

Jo"'~ "';rm~r10 

D ... Llü,l Ho\I,~adc 

ruu,"o.-Íe~ 

....... ,61"·' na :OSt.f~ 
An·(lL]{. <,.:arh." 

P7B" 

1 Atttl1c Foot.ana 
:I Heufdlct-v V:t!.<ldaree 

Supú·nte.s 

MelO Braga 
2 !\~gem:NJ Oe FH!":f'l!t'OO 

Sup!t'nt.e3 

1 l1:J nfe! Krlc~er 
~ Ju3.-O Agnpino 

Sup.f.'l'i1es 

8 ('.1 

J 1~(> N.·v !lol' ,o 

q',d.'.,.l~ h:::<::.,:" u..:- 10 oura,. 
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, CONSTITUiÇÃO e: JUSTIÇA 
I presídente _ Afonso AriIlos (UDN) 
~Vlce .Pr~Jdente WUBOn Oonça.rves tPS.,)) 

Titulares 

Jefferson de AgUl.at' 
AntOmu l::iaJtll110 
Wtlson OonçaJve.$ 
Ruy CarneIro 

COMJ?OSIÇAO 

PSi) 

!'TB 

Suplentes 
1 ,Meneze~ Plmentel 
2 Leite Neto 
3 Jose flellctano 
, !'Uillto MuJJ~ 

• 

Edmundo Lev1 
Bezerra Neto 
Arthu[ Vlrg~110 

1. Argemlro de Figueiredo 
2 Melo Braga' 
3 O!Scar Passos 

O"DN 
i ALOYSIO de Carvalho (PU 

i" AfonflO Arlnos 

1 Oaníel ittieger 

2 JC>â() Ag.1pInO 

3 Eurico aezende I,Milton Campos (*) 
,. , B p .• 1. 

Jo~.a.phat Marinho {sem legenaaJ Aarão Stelnbrucl! (MTR) 

SeC1et(lrIa: Maria Helena Bueno Br~ndâo, 

Rf!ll.lll0es - q.uarta,s....tetra.s. às 16 noras 

DISTRI10 FEOE.RAL 
;, PrEsiCente _ At..ré!io Vianna (PSB) 

~ Vi~e,Presidente - Pêdro Ludovico (PSD) 

COMPO~lÇAO 

pedrt Ludo.ICQ 

F'Ulntc M!lUer 

OaeaI Passos 
E:dmundo t..ev1 

Suplentes 
PSO 

JOSé (i'eli.:1ano 

2 Wa.ilreda Gurgel 

I"H'. 
Melo Braga 

2 AnW.tllO Jucâ 

6 L ,-l. 

Uno de Ma ~to1i (PTN) 

$er:tetàrw _ J meta Ribeiro d~ Sant-os 

R.eu/~tOes . - QUllltas feiras, U 16 JoJ"a6 

ECONOMIA 
Prestd.erzte - Le;/'e Neto fPSD) 

rttce-prestàente _ José &-.1.1 .. 10 ,}-' J ar 
COM PQS1l,,'1I0 

Titulareb 

Lelte Neto 
Altl'lt. I:"'n'ana 
JO.'ié i"ei!ciano 

José Ermtrto 
Melo Braga 

Ado!phO F'~'anco 

Lopes ir.! COs~a 

L'1neu Bornllthl'eD 

L'SO 
Suplente! 

1 Jeft~rson ae AguW' 
2 Sigefredo PacheCO 
3 Sfba~tlãu AfObe: 

!"lU 
1 Bezérra NeU 
2 Oscar Passos 

UDN 
Jost Când1à" 

• 2 íacharlas de AMllmp~ 
3 MenJ de Sí IPL) 

BPl. 
:\ MIgUel COuto (PSP) Aurélio VJanna ePSB, 

Secre'âr18 - Aracl' O'ReoHJy 
R:>'mifles - Quint,a$~telras as 15,30 

EOUCAÇI\O E CUL TURA 
PreSidente - Menezes Pl:nenrel (PSD~ 

Vice Presuiente - padre Calazans iPTB~ 

COMPOS1ÇllO 

, ntl1Jare:s, 
t1el1"'7.e-8 PIU, rHe .. 
W:l:fr?dc o lrgeJ 

L'SlJ 

Suplentes 
1 BenE'di('t,c VaH8darea 
2 Slgefre-oL pa{'ht1::o 

\ 

Pessoa de Qu~ 
ADtônlo JuOá 

p.dre CaJaza.ns 
Mero de SI>. \?L) 

nB 
1. Edmundo Lev! 
2. Vlval<l<l Lim .. 

t1D~ 

\ 1. Aforuo Arilloo 
2. Mllton Oampo: 

B.P.l. 
.(Sem legenda) LIDo de Mattes (PTN)j' 

Ser"" ária. - Vera Alvarenga Mafra 
Reuniões - Quartas-feiraB, às 16 llàraa . 

FINANÇAS 

Presidente _ Argemlro ae F'lguette<lo ).Ii'TB). 

I 
Vice-presidente - Daniel Kríeger IUD1Q; j 

COML'OStc,;AO 

'l'1tu1a.rea 
Vlctorfno Frell'e 
LObiw da Suvwa 
Slgefreao P~eco 
WI,:sOn GOnçalves 
Leite Neto 

ArgeIlllrC de r1gueiredo 
Bezerra Neto 
PessOa de Qaell"OlO 
Antonio Jucâ 

Daniel Krleger' 
ll"lneu Bornhausen 
8'lrJCO Rezen-<1e 

, . 
Mem d.e Sã. 

Uno d.e M~t.t,os iPTN)' 
AuréUc Vianna (PSB) 

PSD . 
Suplente.. 

1. Attlllo FOntana 
2. Jose GUlomard . 
3 gugêmo BalTUll 
4. Menezes L'lmente! 
5. L'edro Ludovlc" 

PTll 
1. José ErmJrIo 
2 E:dmundo úevt 
3. Melo 9rae-a 

4 Osce.r Passos 

abN 
1. Milton Can:.pog. 
~ J 0110 Agr1pmo 
3 AdO.pOO l'rl>llCO 

"'L 
Aloysio de CarveJ.ho 

B P.l. 
I Jullo Leite IPR) 
2. Josaphat Mar~o (S, /ea'6!ld1Í. 

Secretário - Cid BrUgger 
Reuniões - Quartas~feiJ"as 

INDtJSTRIA E COMERCIe 

L)~""';rl~nt,e _ Senado:' .Tosé· Felieiano (PSD) 
'iJlc'?-Pres!-den!:<: - senador NelEoll Maculan (PTB) 

COMPOSIÇAO 

'I'itulart'b 
J csé Feliciano 
Atího Fontan~ 

Nelson Maculan 
BarrOS de carvalho 

Adolpho Franco 
Irineu Bornhamen 

L'SD 

!'TB 

LobJ,O da 
Sebastião 

Supl€:ntes 
Silveira 
Arehex 

Vivaldo Lim~ 
OScBr Passos 

UDN 
LOpes da costa. 
Eurico Rt'zende 

EPr 
Aarão Steinbru~h Raul GiubertJ 

Secretária - Maria. Helena Bueno Brand.áo 
Reunião - Quintas-feiras. às 16.30 homs 

LEGISLAÇAO SOCIAL 
Presldente - Vivaldo L..Jrna lPTBl 

fice-Prestdente - WaU'rerio G'Jrgel IPSOf 

COMPOSlyAO 

Titulares. 

Ruy Carnetro 
WaJfredo Gurgel 

t\~tlll0 Fonta.na 
EugêniO Sarros 

VJV.SJdD Lima 
An tônio Jucá 

Eurioo Rezende 
Ao'õnlc Ca.rlos 

Aurélio Vianna lPSBl 
Ser>re'!\ria 

.... Reuniôes 

L'50 
SUolentes 

1 Leite NeW 
2 Jo.o::e OUlUmard 
3 SI,;€'fredo Pacneco 
<1 Lobão da S.Jve1rs. 

<'TB 
1 Edrnundo Lev1 
"2 peFsõa de Qúetroz 

UU~ 
1 Lope!t da Costa 

Zacha.!'ia..s de A~:ínCào ~ 

B P 1 

A~H80 -::"<>'nO!'ljrh ~1'1'R) 
Ver[l AJva.rf'm:a Ma1ra . 
rerç{ls~t.s.11'as. àS 1.1 1l0J'a.s 
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TH~lare~ 
Bepedicto "..TalHtdatês 
Jefjfer-so~ de ~~'lle.F 

Jose Erru1rio 

.MWAS E fJ:!El!i=!lA 
r;pMPO~fP~R 

FSI{ 

'-

i:::It!P~I:U~Ç~ 

1: Pedro LUCtovico" -
~, Filínto Müllef' 

f.T~. NelSon M.aclllan 
Argemiro de ,FIgue~ed\ ., Ahtônio ,'Jucâ; , 

UDlr 
João Agripino 
An~ônjo Carlo,s 

1. José Cândido 
2. Afonso Arinas 

BPI 
Jo.saphat Marlnh~ JúliQ Leite 

P,OLICONQ DAS SI!CAS ... \. . 

Presfflent8 - RUl Carneiro (PQ,L" 
vlçe-~rçsia.~(. - Ailrél10 \!~~ - WSB. 

Tltw"' .... 
Ru1 Carneiro 
Sebast1âo "A!Cher 

COMfOSIÇAO 

PSD 
oupJentea 

1. Sigefredo i'acqeco 
2. Leite Net-o 

I 
Dl:x~Hu1t Ros.a(}o 
ArgfD'l1r? ~e f~gu~e<1O 

PTjl 
'1. 
2 .. 

Antôn10 JJ.lcá 
Jose Ermlr10 

João Agrlpinc 
J",,~ Cândido 

AUl'êllo VI<tnl1r ,-

UDN 
• L Ippes da costa 

2: AntOnlO Catlo.s 

d P.I. 

Julio Leite IPR> 
Secretária - Aracy O'RelUy 

RetUllões _ Quartas-relras.·as 16 horas 

PROJETOS DO EXECUTI 

CO~nSSl>O DE PROJETOS DO EXEcUnve 

P1esidente - $enn'!ior João Agripino fQDN). 
Vipe-presi<ielik "'":"' Wilson Gonç.alv€s <.PSD) 

'.Çítulares 
Leit-e Neto 

.• José, Ouio~ar~ 

( 

Mem de Sá ~ 

Barrvs Carvalho 
nezeTta Net9 

Lino Ide Ma tta 

COMPOSlÇAO 

,"SD 

PL 

;rTB 

Suplente.!. 
Wa1fl'edo Gurgel 
José FeUci;lno 
RUy camejr~ 

Al?ys,io de c:arvalh~ 

Edm un<io Levy 
Melo Braga 

UDN 
Antonio Carlos 
Adolpho FrancO 

B'P1 
Aurélio V!anna. 

flEqAÇÃO 
Presidente _ Dlx-Hull Rosado (PT!l):. 

v!c~ .. PrestàentB - Antonjo CarlOs (UDN) f 

Tltulare3 
Walmdo PurgO! 
Seba.sFião Arc~" 

Dlx-Ilult Rosado 

Antô!jlo Carlos 

COMPOSIÇAO 

P5D 
Suplente& 

1. LObão ia SUvell'6 
'2: ,)ose FellcUtno 

!'TB 

Edm"'lÍlÓ Levi 

UDN 
Eur1cc R-ezende 

BPl. 

( 

J~ .Lelte IPRl Josaptat Marinho (Sem Ieg~tI ... • 
S~cretá.rla _ Sarc.h Abt~ hão 

RELAÇõES EXTERIORES 

fre;,lde~l. - B,nedIto VaU.àa."" (Psm 
Vlce-présidente - Pessoa da Queir02 IP'l'B) 

COMPO~l",AO 
Titulat ,Suplentes 

PSD 
Benedicto V'\lladart 1 Ruy Carneira 
Ftllnt.o: Müller 2 Leite Neto 
Menezes Pl nente! a. \l.lctor1no ,liIl'elre 
José Gulomo.ró 4 Wilson Gonçalves 

,TB 

Pessoa ,de Queu0'4 1. Antônio Jucà 

Vivaldo Limo. 2. Argemlro de Flgoelredo 
Oscar _ S. Melo Braga 

-----

Antônio Carlos 
JOSé Cancudo 
Rui Palmelra -

Padre Calazan,,
Juao Agnpmo 

3. Mel\l de sa I PL) 

3 P 1. 

Aarão Stelnbruch (M'Í'R) 
• ,secretárto 

Ltno aoe Matl,us ,p·l'N). 

Reunwes qUintaS. 1elras. M 16 huras. 

SAúDE 

Presidente Sigefr\:do Pacheco 
Yice-Presidente - Jooe Cândido 

TitalB.re& 

tilgetredo Pacheo-t 
Pedro LudoV1CO 

Dii-rlUlt Rosado 

José Cândido . .. 
Raul Giu~ertI (PSI') 

COM~~OSlÇh.O 

]uplentes 

J.1 (lt orla. 

_l V~ItT! G1lrgel 
2 1E'lgenlU HdJ""o.::. 

Lope.s da C:;r;mtJ 

a p J. 

Al:guel COUf,e I.PSP) 

Secretário 

Rettnlóe.s 

Eduardo RuI Bart)osa. 

qUintas letras, à$ 15 nora~ 

SEGURANÇA NACIONAL 

Presi4ente ZacharIas 
V"t.ce-PIes1C1e~~ - JQ::.é 

Titulares 

JOSé Gutomll.lU 
yicto;rmo Fretrf: 

511'es"" Périal .. 
OSOSJ. Passos 

lrlneu Bornhs. usen 
ZaO!Ull1as de . Assumpç~ 

de A.Sb'lrnrção (UUN) 
Gu~omaTó .PSVJ" 

PSL 

P1'B 

, . 

kuy ...... l •• ~ .... 
.1 AtPUo 1:i"lonta~a 

José Ermlrl0 
Ol1t-Hult R.o.sSId&! 

l"lUUlp1l0 t'TIUlOO 

.l . &urtco R-ezende 

B 1'.1. 

ftaUl 01uberti CPSl?~ Aurélio Vlanna 

SecretdT~O _ AlexandTe P!aende. 
Beuniôe$ _ qUinta&. fetras, lU 1"1' horas 

SERViÇO POBLICO CIVIL. 

?résldente _ Aloysio de CarvaJtlC U'L) 
Vloe-Présid.nte - Leite Neto .(PSDl 

CO~U'OSIÇAO 

Leite Nel<. 
FllInt<> Milll .. 

Olx-'lult Etosad. 
Silvestre Pé,..· ... 

Padre C .. IM ..... 

AlOYsio de cax.alhc 

Aarão Stelnbruch (MTh, ~c 

Suolentcl 

1 D 

1. Vlcronno t'"Tema 
2 Stgetredo Pach~ 

PTB 

Mele Bragb. 
'" Antônio Juca. 

tlDN 
AntoU.llJ vant.-

Mem de Sã 
B.I1.1. 

secretario - José Ney Danta •. 
,_ li .. nt~ .. _ terç.&-~eiras. 11& 10 horas., 

-
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~unho Cle , 516~ 

JRANSPORTES, COMUNICAÇõES II OBRAS POBLICAt3 

'I~ COMPOSrçAO .I 

T1tula.res Suplenteo 

llugénlo Bl>lTOIl 

Wilson cronçaJves , 

Bezerra Neto 

Lopes Costa. 

MIguel Couto IPSP) 

PSD 

PTll . 

UDN 

1. Jefferson de Agulu 
D. José Gulom ... d 

Melo Braga 

lrineu Bornhausen 

'B P.I. 

Raul Glubertl CPSP). 
secretd110 _ Alexandre Ptaender 

Reuntões._ quartas-teiraa. é.s l~ bortu>, 

A) 
COMISSõES ESPECIAIS 

Para Revisão do Projeto que' C) 
define e regula a PROTE
ÇAO AO DIREITO DO AU
TOR 

Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇAO E DA POLITI
CA TRIBUTARIA E CAIY.13IAL: 
SõBRE AS EMPRreAS PRI-

n'1 418U-62 do Sr, Senador ~toD . 
, CrtS4a em virtude do Requerimento I VADAS 

I campos. aprovado ~ 20 de J&1l.e!l'tl Criada em vlftUde do Requerimen· 

~) Para efetuar o I~van~amôn· H>: Para li ÕGtudc ilao \Vlenc,,-", 
to da PRODUÇÃO MINERA!..., gana do l'odGl' \1x0GutlvG ~Cc' 
DO PAIS o estudar Oíl meIos ferentea Cl ~~F9RIVlA f.\1'i! 
capazes de possibUita~ fJ lY1INI'STRATIVA """. L 
SUi! Illdustrializaçáo Orr..da por Inlolatlro d. O~. 

doa Deputados aprovada pelo ~ 
CrIada em VIrtude do Requerlmen- em 1.12.1963. 

to n' 665-63, do Sr. senador JOU MembrO$ (18) PartidO? 
Ermlrlo, aprovado na sessAA> de 10 de 
setembro de 1963. 

I Designada em 19 !lo setembro de 
1963. 

Prorrogada em virtude do Itaque
rlmento n' 1.159-63. do Sr. /leJloQor 
Milton Caznpos. ap.rovado na sessão 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partldoa 

JoSé FellClano _ PSD. 
Attllio Fontana - PSD. 
EUgêDlO Barros - PSDo 
JOSé ErmlrlO lRelator) - fTB •• 
Beurra t.'Jeto _ PTB. 
M~lo Braga - PTB. 
LoPes da Costa - UDN. 
Milton Campos <pre.sidente/_ 

OVN. 

Júllo Leite IVlcePr.1 - PRo 
secretano: AUXIliar Legfsaltlvo 

PL-l0. Alexandre Marqu .. de AlOu
querque Mello. 

Reuniões; 5F;t,s te1r86 àA 16 b.Ol'DD. 

Senadores: ' \ 
_ Wilson GonCalv.. - PSD. 
Leite Neto - PSDo 
Slgefredo P8.Cheoo - PSDo 

Argemlro de Ii'teueJredo - PTD. 
Edmundo Levl - PTll. 
Adolpho Franco - UDN o 

João AgrIpino - UDN o 
Aurélio Vianna _ PSB. _ 
Josapbat Ms.rlllbo - ~m legmc;;" 
Deputados: . . 
Gustava C.panemo (}'residente), " 

PSD. . 

I Aderbal Jurema - PSD. '\. 
Laerle VIG:ra - UDN (SUbStltuj~ 

pelo eputadQ Arnaldo Nogueira'. 

Reitor Dl ... - UDN. 

Doutel de Alldrade - PTll. 
Arn'ldo CordeirO _ PSP. 
Juarez Távora _ .PDO. 

Ewaldo Pinto - MTa. 

de 1962, to ~9 n31·63 do Sr Senador Qouvee 
Viena, aprovo.do na sessão de 2 de 

DeSlgoada em 22 de OOv",oro de agllsto de 1963. F) Para estudar a situação dos 
I 1962. Deslgn!'da em 8 de agllsto de 1963. TRANSPORTES MARITI-

COMISSõES ESPECrJUS 
PARA () ESTUDO Dl!{ 
PROJETOS DE EMEN
DAS A CONSTITUICÁ() 

,1963 em VIrtude 00 ReQ'JerunenCc nó. Prorrogada em vlrrud. do Requeri- I) p. d E d à C 
, Prorrogada até 15 de dezembrc de I MOS E FERROVIARIOS 

mero 193·62, aprovado em 12 de de. ,menta oi;! 1 161, de 1963 do $enllOl ... rOjeto e men a on5-
<embro do 1962. f Senador Attillo l"ontana. a"",v&.:lo Crlada em vtrtude do Requertmen- tituição n q 4(61 

em 10 Oe dezembro de "t963. to n~ 7ó2~63. (lo Sr _ SenâdOl JOGt! 
Completada em 4 de laneu'o de E!rmlrlO aprovado na sessão de 13 l1e' ,QUE UISPC-E SOBRE VENCIl\lEN .. 

1963. COm a deslgnaçao oos ~eQnvr~ Membros 15) - Partidos novemb~o de 1963. I'US DOS "'1AGISTR.~DOSI 
Senadores VasconcelOS lorres e AttUlo F'ontana _ ~esldente ! Eleita em 21 a. JunhO de 1961. 
EdmWldo LeVl. Oesoi..gnada em 13 de novem..bro óe I 

PSD. 1.963. \ Pl-offogada: 
Prorrogada atê 15 de dezembrG de. José Follciano _ fVlce~Pr., 

1964 em vlJ'luoe 00 I:tequeflrnento 00-) PSD_ Prorrogada. até 15 de dezembro Ot - até 15 de dezembro de Hl62 pclO 

res Punentel ap~u\'ad.o em 15 le ao. I JOSé Erm1rto Relator -. ?1'B. nV 1 lItl .. 63. do Sr Sen&dor JQlI, 1el:embrc de 1961. 
mero 1 19lHi3 ele ~1 ::ienadol Mefle· 1964. em vlftude do RequeruneD~ I ttt'ql"~nmento 609-61 apr. em 14 dcJ 

zemoro de 1963 f LeJte. aprovado em 10 de dezembrt ' 
. Adolpno f'ronco - UDN. :le 1962, - a.té 15 de dezembro de 1968 pelo 

Membros 11) - ?art1d~ Auréllo Via.nna _ PSI.>, ,teque!'lmenlQ '179·62, apr. em 12 C!.() 
~en1bro de 1962. 

G:lllerto Marinho - Pô!). 
,Mefle~~ Ptq!eotel - pSU. 
Hel'loülQl. Vle-'ta - UUN. 
Milton Campos - UUi't 
Vascunce,U6 forreE _ p'l1:). 
EOmtlnd<. LeVl _ p'f~ 
AloyslQ {te Carvalho _ r>L. 

__ o 

Secretaria: uflCIal t...egtslatlvo. 
Pl.-::S, Julleta .'tlbeu::o áOG SanW3. 

D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AG~O PECUARIA e suas re-

AttilJo Fontana - P$O. 

SIgern:oo Pacheco _ PSD. 
JOSé ErmU'to _ P'l'B. 

.trtneu Sornbausen - UDN, 

JuUo Lelte - PRo 

- ate 15 de dezembro da 19{j§ j)flO 
RequeflmenL;,. 1 138,63, apr, em 1~ UO 

I dezembro de 1963. 

'

Completada em 29 de outub~'c. l2e 
196~, lo de Gl.:tlO de 1963 e 23 àe &.0111 
:te 1!J63. . .-

B) Para estudar a siluacão d3 
percussões negativas na ex.. SecretarIo: .. \uxlUar LeglSlatlv.: 
r~tçãc PL--IO. Alexandre M. d.e A. MellO. 

Memoros fl6) - PartidOs 

J ei t erSOD àe Aguta.l' - pSl). 
CASA DA MOEDA . 

I 
Cnada em I/'u-tuae do RequerlweD Crtaà:a em rtrtuãe do Requer'.men~ 

to OI> "61-63 (lu Sr Senadol Jette.r- to Q'" .)69-63 do SI SenadO! JOSé 
S-aD ele Agu,é:(.{ itprúvaao em H !le B'rmll'}V aprovado na sessAo de 2() de 
agàs~ ce i9ti3 Ueslgnada em 28 ,je agost() de 1963_ ' 
agoste de 1963. I 

Designada em Z2 de agOstc de 1963 
Prurru':l,ao:a ate 14 ile mif~c (te t964 

'90 '1'8.b' ,em vu'tUde du Keq!Jer'mt'D~' Prorrog-ada DOI 1 ano, em vutu!lf 
to nlmer, 1160·63 do Sr. SenaQOI aQ Requerlmenta :)~ 11.9'1-63 .:10 Sp.. 
~eHel'<;,m Q,? .1\.!!.Il.í:ll ::lpr()\lllClO em 101 nhoI Senador SigetreC10 E'acneco 
de dezemorc de 1963 aproVaClll em 1:) de d:ezemlll"O 1(-

1963. 
MembrOO ~7l - PlI.rtld~ 

Jefterson de AgUla.1 . l.F"r~l:;1át!.'l~ 
PSD 

waS<>D GonCaJv~ - PSO. 

AnnUl Vlrglllo - P'll=i. 

Eàmunac L.eV'l - P'l'H 

AdOIPh(l F'ranoo _ UUN. 

r EUrlC(', RezenOe I VtcePra>ldentel 
. UVN. 

Membt~ f5\ _ Partidos 

Jos~ FeUClano _ PiSD. 

Slgerredo 
:'SD. 

Pacheco tVlcePr .) 

Jose 1i!rmJr-lo 'Presldent.e> 

Lope:- ~ OOsta - U1)N. 

Aurelio VlaODa 'RelatOr) ?SI:>. 

W08{) da :::llJve1ra 123 de a.brl] do. 
l!Jtij/ _ psu. 

C) Para o ~studo da' situação Ruy t;arnell'O - PSD. 
do CENTRO rltCNICO DE Benedicto VaJJadares - PSD. 
AERONAUTlCA E DA ESCO. \VUson QQDÇaJVes <23 de at>,u c!1l 
LA DE ENCENHARIA DE 1963, - "SD. 

AERONAUTlCA. DE S JO- Dantel Il.r1eger - UDN. 
S~ DOi> CAMPOS I Lopes aa OOsta 129 11<> outubro do 

1l:t621 _ UUN. 

Crle..d:a em virtude do Requenmen. C . 
to 09 Ui8·63. do Sr. Senadol ilad!'t Milton ampos. (Vlce·Presldente) 
Calazall6_ aprovaQo na sessão je l.3 Heribaldo VIeira - ODN. 
dE novembro de 1963, 

DeSIgnada em 13 de Dovembr~ d~ 
1963. 

Prorrogada at~ 15 de dezembrc df 
1964 em VIrtUde d<l ReqUerlmento "'Ô~ 
mero 1 158-63 do 5r Senador AO'é
ruo Juca aprovadc.. em 10 de .1ezem
bro de 1963. 

Membros ,5> _ Partldas 
José FelJCl8nO - PSD. 
Ruy CarneIro - PSD 
Ant-<ln!c JucA - PTB 
pallra CaJazan.a - UDN. 

Rw Palmerr8 _ UDN. 

SllvestJ'e pencles. t23 .. de 
J9(jjl 

l::Jezerra Neto 123 de abrO 
- I?nl 

a.QrlI de 

de 1963) 

A/aMe Celso - PTB. 

NO.!?"'Jelra. da Gama _ P'I'B • 

I 
Barr~ Ca.:-vaJ.bo - ?TB 

."!OVSIO de Carvalho IPresldfm!.:) 
- PI... 

Mem de Sá - PL. 
Joaaphat l\4a:1nllo - Slltlienda. 
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Projeto de Emenda à. Cons
tituição n9 7/.61 

l) Projeto de Emenda ~ Cona. - ,,1.6 1$ ~ <lemn~ro de 1&54, ""li> I MIlton Campoo - lJDli, "'i 
t
'ltuição n9 9/61 Req. 1,143-63, aprovado em ~o de Rerlbaldo Vielra Vlce-Preal<lellte "" 

dezembl'O de 1&63, ODN. 
(QUE MODIFICA O REGIME DE COmpletada em 19 de outubro CI. Men .... PlInenlel - pS)), '4 ~ DlSPOll SOBRE AS MATI!

~S DA COMl'ETtNClA l'RIV A
VA DO SENADO, INCLUINDO 

DISCRIMINAÇAO DAS RENDAS) 1962. 23 <1& o.brtl de 1953 • 22 1\0 IU- EurICO> Rezende (23 de abri Ide 
lho do 1963. 1963) - Relator - UDN. 

Ellelta em 2Q de novembrO d. 1961. SU .. etre penei.. (23 de &brlI di DE l'ROPOR A EXONERAQAO 
)8 CHEFES DE MlSSAO DI
,0MATIOA PERMANENTE E 
'ROVAR O ESTABELECII\lIlN
» O ROMPIMENTO E O REA
U\'IENTO DE RELAÇOES DI-

Membr06 -' Partidos 
.f'rorrogada: !363) - Pre:iidento - E'TB. 

Nogueira da Gamo - PTB. 
Bar:'os Carvalho - PTB. 
Aloys!o de Carvalho - PL. 
Lino de Matos - l?TN . 
João Agripino 123 de abrD de 1963>: 

_ ata 1. de dezembro de 1962, pelo Jefterson d. Jl.gUlar - !>SI). 
Requerunento 605~61 apor<)vado em l' WilsoD Gonçalves. (23 de tLoril de 
d. dezembro de 1961; 1963' - PSD. 

_ e.té 15 de dezembrO de 1963, pelo, RUy Oarneiro - PSD. 
• OMATICAS COM l'AISllS ES
tANGEIROS) , 

Requerimento 182-62 aprovado em 12 \ Lo~ão da Silvelra - PSD. 
de dezembro de 1962; GUldo MQDd1l1 t29 de -.JutulJl"v 

elta em 4 de 'outubt ode 1981. - a.té 1ft de de?embrQ de 1964. pelo 1962, - PSD. 
arrogada.: Requeruneoto 1.141-63 .aprovado em Milton Campos - UDN. 

dO\-OVN. Danlel Krkeger __ ~ UDN. 

e.té 16 de dezembro de 1962 pelO lQ de dezembro de 19'63. HeribaJdo Vieira - UL>N. 
leruneptu 307 .. 61. a.pr. em 14 tle Membroo (6) ..... Pa~t1dos Lopes da co.osta - UlJN. 
'lllbro de 1961; f 3 d JOão Agripino 123 de abri! de 1963) 
até 15 de dezembro de 1963 pelo Jef erson de Aguiar 12 e a.brU - UDN 

d. 1963' - 1'Sl>. 
, 1.139-63. apr. em 10 de dezem- Menezes Pimentel _ PSD. EUnco Rezende (23 de ai>:il CP 
de 1963. . Fllinl<> Muller _ PSD. 1263' - OPN. 
oompletáda em 29 ·de outubro de Guido MoncUn t29 de outubro de Silvestre Pêricle.s t23 de aorll Cle 
: • 24 de al>ril d. 1962. 1962' _ PSD. 1963' - PTB. 

Membras (16) _ ParUdoa Ruy CarneIro (23 de abril de 1963 Nogueira da Gama - P'TB. 
~eneze& ptmentel _ PSD. _ PSD. . Barros ce.l"uJh-o - f'TB, 
1Hson GonçalVes (23 de abrU de Dame! Krleger CRelator) _ OUN.\ ~:u~f g~u?oaz:~~p~ Pt.. 
~~ ~re;~:~~: = ~~: Eurico Rezende (23 de aOnl de Cattete Pinheiro t23 de abrll de 
'uy Carueiro 1.23 de abril de 1963' 1963! - UDN. 1963) - E'TN. 
PSD. Milton campos - UDN. 
iuido Mond.1n (. ~ de outubro- de Heribaldo Vieira - UDN. 
4. _ PSD. RIU Palmeira -llDN. O) 
:urtco aezende (23 de abrU de Amaury SUva - 23 de abrU de 

Projeto de Emenda 
tituição nq 1/62 

à Cons-

ODN 1963' - PTB. 
3, - . Barros CarValho - PT'B. 
)anlei Krleger - UDN, Argenllro de FIgueiredo - PTB. 
~~~ CampO.s (Vice-PresidenLe) Bezerra Neto 123 de abrU de Hi63 

ie.l.·lDaJ~ Vlell'i:I. - UDN. - Ar~:l~ de Carvalho _ PL. ! 
~ope~ da Costa - UDN. I :;Uvestre- P'dIcJe" ........ ) P'l"'B.... Lino de Matos - PN. 
flvaJdo Limã - I:'TB. . I --
unaury Silva 124 de abrll de !963) M) P' E à C 
PTB. , . rOleto de menda ons-

Vaga do Senador PiDto r'erre1fll! tituição n9 10;61 
~ de abrI) de 1963) - Relator 
B. 
!\loyslO de carvalho - Pt.. 
l.ino d.e Matos - PTN. 

IAPLlt;AÇão DAS COTAS DI! IM
POSTOS. DES'JlNADAS AOS i\1U
NiCIPIOS). 

Eleita em 'JB de dezemtlfo de 1862. 

(OBRIGA'1'OR1EDADl!: UI!: (,ONcua· 
SO PARA INVE~l'lDVRA EII. 
CARGO lNJt.;IA1. DE (;,\UHt.UtA 
E PROlBIÇAO DE NO'U,At,;ÓES 
INTEl: l.NAS). 

EleJ.ta em 10 de maIo de 1962. 

Prorrogada; 
_ até 15 de de-z.em\)~o de 1962. tieiC.1 

Req ']85·6::1 aprovada em ;.~ df h .. 
'Lembro de 1962. 

_ ate 15 ae dezembro de ,9ó;' oe,l 
Req 1 14<l--6t aprQVal.1o e~n 10 ti,.. 'de· 
zembrO de .I.:Jj3. 

COmpletada em 23 de abrU de ~1I~ 

) Projeto de Emenda à C0l1s-1 !'torogada: I· ~1embrOl; - ~artlOos 
tituiçâo n9 8/61 _ ate 15 ele àezembJ"(l' de 1~3 ptlo Jefterson ae AgUIar - ?::lD. 

OBRE EXONERAÇÃO. POR" PRO~ aeQ. 183-63 aprovado em 12 do Ge- I Wl..l6On GOnçalves- 12::S dt: ..,orll ele 
POSTA 00 SENADO, DI!: CHEFE zembro d.e 1962. 1 19ti::l) - pSD, 
DE 1.\1lSSAO DIPLOMAl'lCA DE - até 150 Qe nezembro de 1964 1lP.10 rtuy Garnelro - PS. 
CARA'I'ER PERMANeNTE). R.eq, 1.142~63 apruvado em 10 de ou.. Menezes punentel - PSD. 

tubro de 1963. , , I\1.1J LoD Campos - U UN • 

Q) Projeto de Emenda à Cons-
tituição nÇ 3/62 . 

IAUTORIZA o TlUHVNAL SUPE
RIOU- EU..1TUI:AL 1\' FlXAIt DA .. 
TA PARA A REAI.IZAÇAO DO 
PLEBISCl10 PREVISTO NA 
EDENDA . l:UNS I"ITUCIONAL N' 
4 _ ATO ADICIONAL). 

Elelta em 10 de JUlho de 1962. 

prorogaçâo: 

_ ate lb de dezembro de t963 \lt';lo 
Requenmenw UH-ti::l aprovado t':m 141 
de dezembro de 1962. 

_ ate th de dezembro de 1964 pe!O 
r..eqlJerunenw 1 141) apro\'aa.o em ~(J 

de dezemof(' Oe 1963 
Completada em 23 ele ab:1J. a.e 

!~·53. 

Membro." - PartIdos 

JefferSOD de l\gUlal - PS. 
WLLsuo Uouça,\'e:. ,23 de a.!:I~'1l de 

19631 - P~1J. 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobào do. Suvelrl:t - PSD. 
Meneze~ ~':mentel - PSD, 
Leite Net·Q '23 de abrU de 1963J 

PSIJ 
Milton Campus - UUN. 
He!'lbaJdo \lleira - UUN, 

, 
JoãO Agnplno .2::1 'de (lorU d.e ,963) 

• UDJ';. . 
Eurico aezencte 123 de &oriJ Cie 

[9631 - UUN 
DameJ Kr1eger - U DN . 
S~vest.re t-'erlcles '23 de abrJ c.e 

W631 - p'fa 
~oguem~ da u~mtl - pTB. 

Barros CarvaJhc - P'rB. 
Mem de :59 - PL 
Aarã<l SLe:nlJruch - MTR. 

Ele.Jta em õ de outubro de 1961. 
ProrrQga~a : 
_ ate lb de dezembro de 1962, oelO 
~quenmento 608-61. aprovado em L4 
t janeU'Q' de 1961; 

Completaaa em 30 de março de I Her1baJdo VtelIa - UJJN, 
1962, 29 de outubro de 1962 • J de Eurico Rezende 123 ue ab;l clt 
.bril de 1963. 1963. - L1DN. ! R) Proieta de Emeoõa à Cans-

MembrOs {l6) _ partJdas João Agnplllo 123 de abrU de U'tiJ I t't - o 5 62 
_ ate Ui de Janeiro de 1963. \leio 
equeruneDto 181·62, aprovadO em 12 
I dezembro de 1962; 

VlCe-PresIdente _ U lJN. \ I Ulçao 11, , , 
Jefferson o.e t\gUle.t - PSD. DanIel g,rleger- - UI;>N, . 'HISPói!. SOIWE Il ESTRI~n,,\ AOS 

tg:~~ po;;.caJvea (23 ele a..bríl de SUv~tre PerlCles t2:i de abrll de MUNt{;U'IU:-; nl :1.U'7c UA .!\ttltE-. 
RUy VaroelfO __ pSD. 1963) - PTB. CADAÇAO nos '~S'l AUUS (JllAS ... 

- ate 15 de dezembro de 1964. peje 
equeJ'imento 1.140-63 .aprovado em 
I de dezein bro de 1963, 

Lobão da Silveira _ PSD. Nogue1ra aa Gama - PTU. 00 eXCElJEH. AS ltENOt\'S ~1\l-
GUido Mondin (29 d. outubro d Barros OSn'alho - P'l'H. NICU't\Jb,. 

Completada em 30 de marçO 
_ e Aloysl(1 de CarvaJ.ho - t-'L. 

de 19621 _ PSD. AuréliO 7l.anna ,23 de a.brU de EleIta em 13 de setembro de iPd2. 
de Milton Campos - UDN. 1963) - .nelator _ PSB. 

lIerlbaldc 1/\e1Ia - U1)N 
162. 29 de outubro de 1002, 23 
,,11 de 1963. 

MemorOlS 116) _ Partldos 

Menezes Pimentel - PSD. 
Ruy Uarnerro (23 de abrO de 19Oj3) 

~ Presldente - PSD. 

Lopes da COSta - U1)N. 
João Agrlpmo .23 de abrD de 1983\ 

- UDN. 
e:uttco aezende (23 <ia abrU ~ 

\963' - UDN. 
Lobáo da Silveira - PSD. 
Jefferson de AguIar (23 ae a.brU 

963. - PSD. 

SUvestre Pérteles (23 de abril de 
de 1963' _ PTB. 

oN.guetra <la Gama - PTB. 
GUldO Mondin (29 de outubro 

962. - PSD. 
de Barros Carva.tro - PTB. 

Danle. K.rleger _ UPN. 
Josaphat MarUlho '23 de a.bt1} de 

1963' _ S. leg: 
EuriCO Rezende <23 de !U>rU 

9631 _' ODN. 
de Aloys1o de carvallKt - PL 

Lino de Matos _ PTN. 
MIlton campos -; UDN. 
HerilJaldo Vieira IVice- Pres1deD~,e) 

- UDN. 
Lopes da: COsta - UDN. 
Vaga do senador Pinto lfIerrelfll 

:23 ae abrll de 1962 - Relatot -
'TB 

Bezerra Neto 123 de abrU de 1003) 
- PTB: 

Amaury Silva 123 de abril de 1963} 
- PTB 

N) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição nq 11/61 

(eRIAçAO DE NOVOS 
MUNllOíPIOSI 

Eleita em 28 de mart:0 de 19'3'1. 

Prorrogaçâo: 

P) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição nq 2/62 

(INSTI'!'Ul NOV & DISCRI>UNAÇAO 
DE RENDAS EM fAI'OR Dm; 
MUNICíPIOSI. 

Eleita em 23 de male de 1962. 

prorrogação: 
- a.te 15 d.e dezembro de 1963 oeltl 

Requerunento '186-62. aprovl:tdo C1I) i;' 

de dezembro d.e 1962~ 
~ até 15 de dezemlJro de ÚJ64 vir 

R.equerimento 1.1%-63 ilprovado en 
10 de dezembro de 1963 

Completada em 23 (te aorU Q.E 

1963. 
Membros _ PartIdos 

Jeffer&Otl de Aguiar _ PSD. 
Wilson G<Jnçalves 12';3: Oe ,),3:1) Q{ 

1963, - PSD. 
RW9 Cnrne1ro _ pSl..) 

Vlvald(l Uma _ PTB. 
A!0Y"ilQ çll!' Carvalho - PL. 
Lmo de Ma tos - PTN. 

- ate 15 de dezembro de 1963 oelo Lobatl ClB SHvelra. - 1-'8D. 
R-eq 794·62, aprovado em 12 de ;1e."1 l;tlte ~el:o 12".1 de !l.)J:'U de t9tf3> 
zembrc ele 1002. - PSD. 

prurrogaaa: 

~ att lb de dezembro de 1963 pelO 
UeQuen:mento O" I )41-oJ <lDI<H-100 
em 12 de ctezembn. de Hi62: 

_ ate t;. à~ aezembn. Oe 19!i~ ')1:"'-0 

dequerlmento 1 147 b JapruvaJ~ 'i"D 
.1) ôe àezel11tm. ele 1\1"63 

OOmplfUl.9 em :d::l Qe abril_ Cle HHj:1. 

Memo/'ut: - p<lrtlallS 

Jettefsun OI.' Ag:, .. J&1 - ~::5D. 
Ruy ~arnero - p::;u 
wbao Qa ::,!ve-ra .;.... t>8D, 
WIlSoD Ounça.\'e:. ,:lJ de 9,brU de 

'J~"!.i - PSlJ 
Leite Netl. ;!::l 4 631 - PSJ). 
Menezes p:roeMe. - Pre;:;lóeoDt.e. 
Milton campu.:. - l1UN 
Elertbaloo I/leu'S - UuN 
Jooaphar '\IlanOno - ';JiS.g 63) 

Vice·PreslO.eote - UUN 
DaOle. Kr:f'~er _ UUN 
Vaga do 5t'nhOL l;-'lO<Q l"erre1ra 
g,.lflC() Rf"lt'nrte In 4 63) - UUN .. 

:!ti 4 631 - l>n~ 
Nog~lelra dil Oflma - P'T'B. 
Ba,r~ Ca:v!I..ho - P'II:L 
Mem de S8 - Pl 
Mlgue~ Co:ft.O ,:l:i 4. 63)'. PSP ... 



:u562 Gluarta·{eira 10 
;;;"=~~,-, - ----,..~ 

,,} Projeto rle Emenda ~ Cons
titUIção n~ 6 '62 

;1AUiUEN'IA PAI,,\ QUA'f'l-!O O Nt,!. 
!\lImo Ur... hLY:t!:.Si.!.H'iAA'tL!.-1 
Dt'J l:-i1.1IJO::t l.!: 00 GlS'ilt.;'hJ 
!,'E{H_i.~t1.L j\u S!~NAfJO,. 

F!e; a lÔ'm n 9. fi1 

Pr·)r"tJ~.jda . 

- a~e lo J~ 63 orlo lteq'lerlmer:.~;, 
[{lO &L !p.lnJ. ... L f:m IM 12 6~: 

ti. r I' 1;1. ld O:"Jll RfQ'.lêrtlnf!!Jt-.. 
t lI~;J Jp VVlIO\. em 16 12 ü:. 

C, ,.,p, ,Q,., em lj 1: 'E'J 

.\'.<':1.)(",5 - P:vtlCJS 

J ,;1-' ... 1' :1<, A ':"!.H - f'SD 
L,. ~·I'I,.,.<r(, - P:6D 
L·, ~1:l ... ~1cl S1.' \..ra - fie.ator 

I? ~ 
, , 
••• 1·'>\10 

E'_, (23 I 63) 

... ~_r.t'.-t<:, P.!llt'L'rl _ PSD 
\l:jl{j[J t '/;I:1ji-'-.A~ -UDN 
I"1t:::-, .. '.1,(ll,i l, .:.-,/ti - Ul.JN 
J ,,,,pl)al \rl<1ttr.fLO - ,:aS.; 63} 

OlJ~ 
l)ufllê. Kr'(':!er _ ODN 
E:l11t'O -=,elt'n:ie - ,2~ 4 63) _ Vf~ 

tc-Pl">;.1"u:e - U1J!'ol 
V i "i du srOJdur Ptnt;o. tl'euelfEl 

(2:1 -4 6J. - Pa>SI iflnte - p'rB 
NIJ'''Jf'jrg Q" (JJmS _ p 1'S 
Ro:'·,· {'<! .... '1 hQ PTtI: 
l.ll->a) :lt- fu' - I-'L 
JJ.;~ w'!:e l34 6J' _ PR 

r) rroluto d.~ E;i1endn à Cans, 
tjtl"lS:.~l{) nO 7 ó2 

(!:L'_\ (}I,;\ q, ;·.A~~· :-;:1 .... co:;..; ·l'!'t:. 
CIO":! ~' 1 (tt"~ ... t:'\\':i'~'~!l lu 
~1:";,} . .Ili "'"l~tL~,~n"'J"~~ ....... 
(d"I;,-,':,n r (} .'i} &1 ;)i-: I ~~'.:j 
':'l'!T':, ~H t,-., .. ,:·,-f"-..:.... D!1 iH ti .. 
U~· .... 'i: 'o tH-, Hi161 

1:': <,)1' 11,' 1'1<'1 

- a ',{' lJ ,2 03 pe~o (\.\.'l·.r.:rlmr[J((, 
'l9i,til I;' ,'o .'1~, em J2 J~ Q2. 

- ti'P j,) .l f4 oe.o R:'q'/er1lnfú,A 
1,149·tb "Ip'V\ H'la em la 1i1 t)J 

CUllJp ,"<1 J-J) tm, 2J ,} ti3. 

. M~!1l0'o.;. _ Part:dvs 
Jt;'ffpr~vn de 4.o{'l:tl! _ p,slJ 

. RfY CIl.l"ll).tlJ - PSD 
l'.:~,;( L.,·jt"l.)'\I)I)O _ PSU 
WlJ..~on U'Jnç-dlVE:'S t23 4 63) 

PSJ) 

J3.',if>\1,tO \'·I ... l :.:lC~ 
alt-nt-z<,." p ,'l.r'!, :ej _ PBU 
tvII.:Up Cl::Illlp.:S. - U1)~~ 

.... ,dPrI'~ r;t(; V.tua _ uDN 
L-unc..l R~/('rhie '~3 4 c:n _ Onl'-< 
1),'1'::', ~{~ r '-el _ VI}:" 
J"~D A n'1!J no 23 4 63l _ (llJ~ 
fu"fl'iur\ SJ:va 23 4. 63. - !;l'1'~ 
NOZ'/f>lr", <1u G1ma _ P'l'B 
B II;;).,~ ('h "'.,l,hv _ PTB 
1.l<'tn de- ~'f'- - f'l 
Rau. G,l'btrtl - PSP 

~) Proje1-o de E,',1enda a CtJ113 .. 
ti~t,i'7f'o nÇ ., :'"J3 

(':...,::' ',".) ..... , .~ '. - '.~,~ 
.fI'f~.-:'-, ~, "'··~ALA •• ~ ..:oi:" 
;;}:.-!'i ":'1'._3 '''Li .t:.:: ...... .:.~.Ji. 
DlSl-+a:;!a e'Tl 23 <l 63 

pr.i:-n., ':L~J ~'P Jó 12 64 p~JV 
g·l~r~;J.I"I'·< I :1IJ-tH apru;lwo em 
de C{''>P'L 1:0 0'0' HJô3 

uI'> l1J~ J.~ _ P&.t\.ltitA 

.!rth:,>"l"' a~ :\.,!;'JU'r - PSD 
RI1'V Cat·t ,-"In - PSD 
LOiJác 03 <:;1. vf'tra P.:-$D 
W!:S:lD Gonca:ves - Re.a:o: 

\08D 
·MrnC1.es P:.m\!n~el - PSD 
L:Ue Ne.o, _ PSD 
ATa1HV ':::J1va -. PTB· 

fH\· 
lu 

B-'7r'rtl'l Neto - V,ce-Presldente 
l'TB 

V::l.":!a do Se!l3dor Pinto Ferrelra. 
~ PTB 

f'uvestre per1cIes - PI'B ...... 

I 

= --= 
{ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClotJAL (:>.ç1lo 11) Junho <:lo 19,,4,' 
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ArgemlrO de F'lgueJredo - ,PTB, , I Y) Projeto de E, menda à c,ónsJ 
Etn'lCo Rezende (23 4 6::h - UON t't- ; ... O nO 5/6a 
AIllton Carnpus _ UDN I u,ça . 

Daniel KIleger - UDN ' tOI&'?éE SO:HtE O llUPOSTO DE 
Josuphat Mar~nho, ..... Sem Le~enoo V,;!'l,,;':JI\S fi CONSlür-..ACOBS 
AI(>ys:o de Ca.,:vB.ho - Pl 

Dei":gnaJa em :n 5 03 
V) PrOi8~) dJ Emenda à Cons· Prl)rru'~ada ate 151264 pelO Ra .. 

titU' .... :o n 9 ?/SJ ,q'Jet;,tne:;l'u p''....'Uero 1 154~631 apro
Ya~o em JO 12 6& 

t~ i~t_. i:) DE i';'!Ol'.I.t!~D: ... DEI Memorus _ Partidos 
D~' <{h.lQOS em 23 4 C3 
Piufr°Z.ll.Oo.: 
,- a:é lõ 12 64 pelo Requerlmeou. 

L15J -63. aprovado em 10 I:.! 63. 

Membros - l?arUtlus 

Jel't-ersun de Agwar _ psD 
R'I~ C.lrneuo - Pre.sJden~e _ t"::3D 
LU'Jao da Silvelra - PSU 
Wi-,~un Uunça;ves - PSD 
l\Jtr.t'.:.e.s PImentel _ PSD 
Ht:j·lQcI.do V!elro. - V1Cc-PrelO.uen. 

.-(; - P.:iU 
A!llà'JI" S1.va _ P'1'B 
!leurr. Mto - PTB 

• V.':>[!l a(.; Senador pln'.o ",-ex-
~elrl:l _ PTH 

Sl~ve.st!'e pertcles._ P1'!:3 
t\!'tIU Vl!';pllO - 'P'lN 
E'l:-:'::O Rf'u'llde t:t3 -1 6::11 - UlJ"!'I 
M~,,·on campos - Relator _ ODN 
J'jáo Azrtptno - ODN 
J,15-!1phat M.&rtnho - Sem Utgeads 
A.(Jv;no de Carvalho PL 

.'/ I Proi"'o de Emenda 
muiçi',o n~ 3:63 

li Cans, 

Ut~ ';'JaUtI em 2 5 63 
,P:'u'/u]uà.u a-e lb J~ 64 pelo Re

~' .. t:rUlH'nt,c 1 152-6~ aprovadu em !O 
~~ jE'UUll)rL de 19t:3 

.'-lI!~Ot'oa _ Partido." 
J'"t!er.:;.un C1e A~;.)).:H - eSD 
H. j~ carnr:ro - PSD 
lAOdU Cla 81iV~lra. ~ P,sD 
~\, ..... on u,m\.'s;l'fS - PSl) 
M ~:)l'leS Pimenll~; PSL."' 
L><>:' e Nero - PSlJ 
t\:H 1 ll'V Sil~a _ P"rB 
1:3-' 'rra Neto _ P'I'H 

V~'"fq 10 senaóu! Pinto F'crrettS 
~' P'rB 

V ... M do' Si'nador Ed'l!tr;:l{' Os
·à.fo ·Vl('(>-pre~ldente, - P"fB 

Vaip d<' Sen3dJf Eduara" As
_ PTB 'rn.~· 

I: .rl"" .. IJ e !~, 
~1~.'-uo Campos una 
D"n~e Kr1E'-!i'T - (JUN 
P •• t)\,~!O de Ca."'1I9.1bu PL 
J.lSa nhS: Marinho - Rela!.Or 

·~ ... rr, Lr>:,:enoA 

lq Pr oic:ta de Emenda à Cans
tr':'~:'ção nQ 4. 63 

IC{):,l'~D!: ::;'r:~.m:.0-ADES AO:J 
VZ:{3J-130:!~S) 

L>C~1""nn.da em 20 fi 63 
pnl;:-r-O'1ada C:~? 15 lU 34 pe:o R.e
~.,mf'~ ',,~ n1lm"'ro 1 153-63 r.provfl.-

lo:: t'W :1/ 12 6~", 
~,jel!'::lr'l.>S _ Partld.1<: 

Jf'ftc',,~o de Ag'11ar - PSJ,J 
11 .... · ,'~Re;', - ~·3'..L 

L")";"f" d,l Sllvelr~ - PSD 
"/' t"n onnca lves -' P:::;u 
"!f''l' ~ ~~ Plrneilf'2J - J?;.jD 
[P:'!" t\tJ>o - PoSD 
'\m, ',r" ~l!.va - P1B 
l:j"Hru; NNQ _ P'lo 
, ,' .. , d do Senad01 ?~Dto Ferrou',: 

P"t"t--s ..... 
$:'~ .'( Pél :r.lcs _ PTa 
ru: .. 3.:br-rt:o Seno _ P'Tti 
8'111('0 kezenue (23 4 63) 
HIlton Camoos - UDN 
Jol'tc A~rtplOo - UDN 

OON 

A!ovs:to de Ca.rvalho - PL 
Josaphat MarInho - Sem L~enda 

JCf!(>I:iQU C.e A~ulu - I?SD 
Uuy {,.'<l1lJl"Jro - PSlJ 
LJ"jo d(1 -:::velra - PSD 
Vv .• "",jG nu: ÇJ,' f',s _ P~D 
lller~de~ Pimen'et - P::;D 
Lel!;,e I\e o - 1:'oD 
AWJu' J Si;v,q - PTB 
Bezerra Neto - PT6 

". Va;ra do Sen8aor Humberto 
Neder -' PTB 

Argemlrõ dI' FIJuetrec!o _ PTB 
E'l1'JCO Rrzende - UDN 
MHton Campos - UDN 
D3nie. Kr:Pl!er _ ODN 
A~oys:o de Carll.a.!ho - .PL 
Josaphat Mar~ - Se mLegenda I 

Z} à Cohs-Projeto de Emenda 
tituiçíio nQ 6 /63 

tli\:ElEGtBIL11J.\DEl 

DesJgna~8 em alO. 6::1 

Proii'IZUO 11 '_é 15 12 64 Delo R-e
::}uer~mf'n l numero 1 tS6·68, aprovu
,lo em llJ !:l (j~ 

<I.-'l~=I10a).s _ P::orUdcs 

Jettcr."oJO a'e a:;U!aI _ P::;D 
R!.ly Udint:J o - t;>.::JU 
Wi •• ·wn G<Jnc;a~ve.s - P'sO 
Ju.,e Ir~HC:lll.H .. - P:JU 
\V:lltfEjo v li!:,!!! - PSD 
A:-~prn:r-c de [i'~g\lelrçdo - P'l'B 
B,'ze"Q :\"~l.l - 1:"1'8 
StJVe.s'N' P('nc~f'S - PTa 
Edm'J1ldQ L(>Y! - P'rH 
E'V'leD flt'7::nde - UDN 
l\llr~,nn Campos _ UDN 
A.l,\·:s.iO de Carvalho _ UDN 
Ar ... .JnSf'J AriDo.. - UON 
JLI.·rlf.IIIJt :\13r101J0 _ Sem Legenda 
1{au. G;uouO - P5E-' 
José .. L.,:,l~e - PR 

2-1 Projoto de Emenda 
Constituição nQ 1163 

2 .. 2 ?ro!\:~o ele 
C on:ri :~'..!J ("fio 

:::mcnda 
"Q 8/53 

tA'Y .. G.,:;: .. , :1': !~t)i':; t'.~t; •• :V;"":·~:JJ/ 
eSl<7nad3 (Dl 'lo:.! lU ê3 
pr~r-rO'1"ri" sUO 15 li! 64 oelO Re

Cl'Jer!nJ<,lJ!~ T((T.tJt"tO l lJ/-6;J, tlpa,va 
do em 10 12 r;j 

I.1e-1U ~ros - Parttdos 
Jefferson de Agutar - PSD 
Ruv carneiro - PSl? 

Jose P'eHclnno .. PSD 
WUson Ounçalve!i. - E'Sl). 
Bezerra Neto _ PTB 
Edmundo Levi - PTll 
AIg.emiro Flglieirl'dv __ PTB 
Melt:s Sra!!s _ f-TB 
Etirté(,. aêzehde 123 4 631 ~ UU 
Aloyslo de Oarvalho __ ®:.; 
Afon.so Arinus .... UDN 
Jos8phàt ,Marmho - Rélat.Jr 

Sen! LelC't.Ja 
A'~. (-'lio \ÍlilU.na _ P'l'B 
Jul'O L:~ij( _ t?R 

.~~ .. _: ;~ ~ ; 1~}:: ~§ 
? k~:À:'~~: _, ~l.':-J 1:'tA:~:~tJ 

~ ~: ':~.J :~~'~:r: Di 
-' , 

(m,IL!!A5 O~ At'G!L10 :C~~ .. 
Jt,ll':' 53 :)fll, ('~),·;J' ... Tj'l." ~'." '..! 
O fl!t'l. l~~, tH.I:'NE4. A, .;~ ~' 
GD1f"'::.J'!O U.fTSitNO. 

1~J Para apurar a aqLi,iGi 
pelo Govêrno federa!, d 
acêr·,'os de ooncess!o:1:;ri 
da gl'rviçoo públidoo 3 

imporiação de chppzs 
aço para a Cia ~ldcr; 
gica Nacional, 

Cr1atta pels ResOlução nlimfrO 
tle 19;;;1 as..Jnad=a peio senhor r-!::',I. 
.\la.culan e maIS 28 SCnhotêS !::l\.I 
dores ·apre.'5"U'\i'ia em 3:0 de lo," 

WJ'J' 

D~1.!'"naóa em 31 de mato de ~ 
- Prazo - Ira dtas. até i!b d~ 
tembro de 11::';J. 
prUN(f~8a:i : 

- Por nla.~ 120 di;!..:;, em vir ~ 
da. a.J)1 U<HlÇdO do ReqUertulf:n+.<) I 
mero ü55·63 do Senbor SerH':~!H ,11 
t~grltJlnu. n.'l se.3s5.o de 18 tia ,:;;. 
bto de 1Gb, '21 hora~), 

- POI tll~l'3 um ano .em 'Vtrt'Jor 
lproVíJCã.o do Reqtlerlll1ent~ n:.r.UI 
1 173,63 'do Senhor flenllc..or LC 
Neto, na seE.~~o de ~2 d~1 denwl 
de 19'1 

Membros - partid.:).ç 
Jefferson de A 1u~ar - t-'~~D 
L"lte N~'Q IPresldcnlpl __ p,~-: 

.N.c:?On i"1::l.Clllah - I?'ra 
João A,"Trlplnl} 'Rnlar.on _ ou: 
JOSaphat l'';!lJ'lnl,o - Srln L~~~r 

Para apurar fatos a"'~',l 
cios da.trlbuna dó :';2!1~ 
e Ot.:Ü08, rolrr:inl1f' <o~ cc 
jrr~rrt!lf1ridadea tra\":s 
corrupr::io no Depa,.i·:lJ.::; 
'io d::: ~orro;oq c 1!"'I.'·=n::~ 

Criada pera H.esolução ;nLlmerc
de 1963, assmtldj.l pelo Sellhur I 
fprson <ie A~n'ar e Ql"lls 3:1 ~: ,-'[ll'U 

ôen:"lloreE: aUI~'-'Ulaaa Oà )t.1':;J 

30 de out'Jbro de 19tj31, . 
Pra:-,., - ,'.~ o [itll dJ. ~j, .,. ,-" .~. 

.8tll'a de lPS3 
proITO-,;', ';.' por 90 d:a."t .::'.~ l:i 

marra de }0~:.j,T (.01.1 v:r~'..1 '- (1. 

'l'!et~mfl'1tJ' nt1:~;er 1 lL;', 
ohur ~. 'IDrlut \ ... .oSl·n n 
~;1-. ,J·.J.i~ :F'. ,.;. ... '~ ... àc 10' :..:: '_, • 
01'"0 d ... lt;;:;3 42l 3t}). 

O .,,1::,:.,·iL eI!I 6 cje <:. ,- ~, 
1933. 

Mf'rnhrcR /111 -. P<!rtÜ. 'J..' 
JeLfersoI1 de ,'1 rUa! -, 1.1_ 
LeJ:;e Nê'~<} , PSl.J 
A~'i 1{ f-~)'1'1rl:! - pl::)IJ. 
W:,.'( n (j<Jr.{.J~ves - 1-'1·; -,' r'1 ~J 

PSD 
Art'Jr VI! í"dio 
Be,,-crrs f.\: pr C 

~~dL'Dte t""l'l:J 

- P'I'B, 
B 11 63 I.-- Vtc,>t' 

Mel!(l B:-a~a _ [:'TB 
João A!.-,{Jlr,o _ Uu!\', . 
Daniel [{rleger - UlJN 
E".lr1co [{('tende (23 4 C.:il _ tJl 
AuréHc VIanna - PSij; . 
SeCrE' t :lrl0: A'lxi1la.r 1'~'I'-l.aJ 

PL-9 J Ney Pas<5oo Odn t 9..J,. 

Lobão da Sllvolra - eSD 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAo 11 
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ANO XIX _ N,j 10" CAPITAL }'EDERAL 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

o Presidente do Senado Federal, no.s t.êrmos do Ilrt. 7Q, § 3.°, da Cons~ 
tttWC;ão e dO art. 1.9/ n.9 IV, do Re6'Imento Comum convoca as dUM Casas 
d~ Congresso NaCInool para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 2 de 
jUlho do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos. no Plenário da Câ
mara jos Deputados, conhecerem do veto presIdencial aO projeto de Lei . 
(n.'? 2.915-B, de 1900. na Câmara e n.9 74, de 1963, no Senado) que inclui no 
Plano Rodoviár.lo Naciona! a ligaçã.o entre RIo Verde. no Est.a.do de (j{}iás 
(BR-lS), ao Campo Grande, 110 Estad.o de Mato Grosso (BR-16). 

o Presidente do Senado FederaL 110.5 têrn1Cs do art. 70, ~ :l", da cons ... 
tituiçâo e do art. 19, n9 IV. do Reg'iment..) Uvnmm conV0.,;(\ n..,,' d'.l ',s \..- -lAI! 
do OOng:r~so Nacional paru, em ~essâo conjunta a realizaI. ~,e Jl() d ,a :.: -ot: 
julho do ano em curso às 21 horas e 30 mmutJ.S, uu Plenário àa C6.ma. li a" 
Lei (nO;> '76-B, de 1963, na Câmara e nÇl 77, de 1963, no Sened<::j qll~ Il~cjui 
no Plano Rodoviário Nacional a ligação Rio Grandc-Accguá, se lI! p;~jlnzO 
para a rn<\té!'ia já prog-ramada parA n me=-m3 sess30. 

Senado Fedel"~l. Hl de junho,) de 196-1. 
AtIno MOURA ANDft.\DE 

Presidente 

------ --------------------------------------------------

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO LEGISLATIVA ORIl"'AHIA. DA 5" LEGISLAn'IU 

ATA DA 67' SESSÃO, EM 10 
DE JUNHO DE 1964 

I'JU:Sln.í!:,NCIA DOS sas. l\IOUR1\ 
ANDRADE, (HI:.BER1'O .MARINHO 
r: G UIVO ;\JONDIN 

As 14 horas e 30 minutos 
aCham-se presentes ~ Senhores 

. Senadores: 

Adalberto Sr:'a. 
Goldwasser Sanlvs 
José GujOluard 
Vivaldo Limo. 
F.dmundo Levl 
o.cs.ire Guarany 
E!ugênio Barro.o:; 
Menezes P:n.er.tf:l 
Oinarte Mariz 
Argcmiro de Fi~(,pil'ed() 
Pe.1;SQQ, de QueIroz 
F.l:mlrio (le' MoraM 
Eurico Rczrncle 
fl,RUI Giuh?rU 
Aill"õlio ViAnna 
Nogueira da G wH\ 
Páàre C~Üa29,nS 
MourA Andrade 
Jo~ó F'e.h-:iano 
pedr.o Ludov;co 
PiHnto Mune\' • 
Bezerra Neto 
NIJI'on M~r:\llan 
Mt'!i~o Bn)ga 
.Ilontônlo Carlo>:; 
O'ldil) M,.,néiin 
!vlem de Sá - 25 
(I SIto PRESII)J.:STE~ 

Moura PHldrnde. 

A li.~h nQ or,,;;f"n';"l acusa ') ('{)m~ 

1')3.t"ecimento de ~G Senho~·e.3 81:nu-

dores. Havendo número .('gal, dec1a.. Imediata e pena. dos vI aoreop.~rET 
ro aberta a. sessão. imediata e plena dos valores Pl'OpOS-

Vai ser lida a ata, 

o Senhor 2Q Secretário proce
de à. leitura da ata da seSSào an~ 
teriar, que é aprovada sem de
bates. 

t<>s pare. vencimentos, e grat:fic:lç.l.<l 
de função, determinei aos órgãos go~ 
vernamentai.<I. compet.entes que reexa· 
minassem a. matéria., considero'.ndo o 
máximo de aumento de despesa que 
se poderia. l'ealizar, sem compram e-

o Senhor 1<) 5ecl'etárlo 
SegUlnt-e: 

tn, no corrente exerci ciO, a r~go1'osa 
lê o I ploitica. ec-anóm:co-financeim traçada 

pelo Govêrno. 
,"XPEDIEXTE 

Mensagem n9 4, de 1964 
(N' DE ORIGEM 15&) 

Do resultado dêsses estudos. che
gou-se à. conclusão de que o acrésci
mo de despesa poderIa ser elevado em 
mal:; trinta bUhões de cruzeiros, o 
que ensejará o abrandamento das 

Excelentíssimos Senhores 
do Congresso Nacional 

),'lembros normas restritivas constantes do Illl
teprojeto goYern.runental com inega
vels benefícios para Q funcionalismo 
cIvil. 

Por intermédio da. Mensegem nll .• 
158, de 1964, tive ao honra de er,.;:a
m:nhar a Vossas Excelêncais ante- Em ronsequênc1a, C para alcançar 
projeto de lei que fixa no\'oo valores' o objetivo visado, tenho a honra de 
para os níveis de venciment.os dos propor a Vo.ssas Excelências as se
,er .... dores civis do Poder Executivo e guint:~ mOdificações DO projeto de 
dá out.ras prOvidencias. Lei n9 1. de 19M (C. N.), ora em 

O referido anteprojeto foi elabora- tl"GU11tr:",0 no COngresso Nacional: 
ao t-endo em vista as dispunibtidades I) NOva redação ao artigo 5>;1, ca~ 
:inanceira,s do 'resouro Nacional, ti- put, mantendo-se o- respectivo pará
:mdo o llmne de despesa decorrente grafo: 
je sua aplicação em trezentos bilhões 
de ct"uz.eiros, o que. determInou a ado
ç!lc de normas restritivas: no sentido 
de qUe os Aumentos de vencimentos 
e de gratificnção de função, no pe
ríodo de I}.> de julho a 31 de dezem
bro ~ 100·1, não ultrapQ" \ssem a 
WO % (cem por cenro.) dos valores 
correspondente'!, fixados na Lei uI? .• 
4.242. de 17' de julho de 1963. 

('A}n~u:!o. depois de reexaminar os 
l1ár1M l'l;<;I~r('IOs do problema e com o 
pTDpÓ...,ltO de p~rJllmr a incidência 

jj Art. 59, E' concedido aO pes
,soaI temporárIO e de obras, su
Jeito ao regime de emprêgo pre~ 
visto na Consolidação das Leis do 
Trabalho, da administração cen
tralIzada e das autarqUias, um 
reajustamento de 110 % (cem e 
dez por cento), tomando-se por 
base o sa~árjo resultante da apl1~ 
co.çã.o do disposto no parâgrafo 
único da artigo 9" da Lei nq •• 
4.242, de 11 de julho de 1963."' 

2; NDva redaçjo ao arU;::o 33. aa .. 
put: 

"Art. 33. Até 31 de dezembro 
de 19G4. o reajustamento prey}.<;
to no artigo 59 e os rea.justamen
tos dos proventos dos fullcion6, ... 
rioo aposentados e em disponib"i. ... 
lidade, a que se retere o art.g() 
22, it'em 7. vigorarão com redu
ções de modo a que (1 majorRçáo 
dêsses proventos não posaa. exce .. 
der ao 100 % (cem por cento) d<t 
valores decorrentes da execução 
da. Lei nl"l 4.242, de 17 de julh<t 
de 1963". 

3.) $lll't'e.(.ção do pa.rágrafo único 
do Mtigo 3:3. 

4) Nova redayâo do parágrafo 1 .• 
do artigo 35: I 

"§ 1~ O complemento de que 
trata êste artigo decrescerá pl'o.
gres.sivamente OU se exttnguin\ em. 
face de futu.ros reaJustamentos, 
reada.ptaçóes, pronloções, nces,s03 
e aplicaçõ<>s do d!sJ>03t<> no arl;go 
:H: caput. deata Lei". • 

5) ElevaçãO, para Cr$ •••••••••• ' 
330.000.000.000,00 (trezentos e trInta. 
bilhões de cruzeiros) f do crédito es

Brasi!ia, em 10 de Junho de 1964. 
- fi. CasteUQ Branco. _,~. ~ - . , 

Mensagem n9 87, de 1964 
(N° 148, NA ORIGElIf) 

ExcelontfE.slm. senhor PresIdente 
do Senado Federal: 

Tenho a honra de comun[cAr .. 
Vossa Excclênc16 que, no USO da atr!-
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"'hu.\,ão que me conferem os artigos 701 
fl :.Q e fI. lI, da constituição Federal, 
ruolvi negar sanção ao Proj.eto de 

EXPElDllENTE 
; Le. TIS. Câmara nO 67-B-63 (no Sena

d·o nO 73-53), que inclui no Pla.:lo RO-I 
I doviár o Nac:onal a Ugl.ção Rio Gran-

O:::PARTt'.~t.ENTO DE IMPRE;\!SA NACIONAL 

'de-Aceguá, por considerá.lo contrã.- CIRETCR .GERAL 

I' r:'C aos interêsses nacionai;l. em bel::" 
da 5 razões que passo a expor: . . 

ALEERTO DE BRITO FEREIRh 

CH1!FE- 00 SEl'JV.ÇO .cE: PUBLICAÇ6ES' CHeFE DA SI<ç:.!!.O 0.:::;: REDAÇÃ~ 

MURtLO FERREIRA' AL VES FLCRIANO GUIMARÃES I 
A inclusão no Pl:.mo Roc.ov.áno 

N2 ~ anal da ligação (Ie quz: trata o 
p:- ~ jeto nã9 s~ justi~ic8:. sob. o pon~o 

I d.e vu:ta tecn!co, po S Ja eXIstem 11-
gaLões estaduais às rodovias federais 

I B:i-2. RR-38 e BR-92, que servem. .: 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

l'c":ão. . SEÇÃO U 

:~demais. a rodovia. projetada exl~e 
; li rO.JstruçãO de uma nova Obra ae 
i' Arh:o sôbre o canal de São Gor...çalo, 
. impl'candQ em acréscimos- de de:.-pe-
'Sal; o que está em desacOrdo com a 
I ol')~ntaçáo do govêrno, ora empenha
do em debelar a crise final1ceira que 

: o ,EJaÍS atravessa. 

lmFt~Sf.O nas oflcir;as do Oe{:ertt.Tra:r;10 de h'!'frEosa NcclotUl 

BRASíLIA 

AS S I N A TU R A'S 

I São estas as razões que me levaram 
!: a negar sanção ao projeto em causa, 
I as quais ora .submeto à elevada apre
~ d~.ção dos senhores Membros do 
! OcngreEso Nacional. . , 
, :BrasHia, em 5 de Junho de 1904. 
: Humberto de Alencar castello BrCI:l
: co. 
: ., Nego sanção pelas ra-zões con..c:t.an-

REPARTiÇõES E PARTICULARES 

Capital e Interior 

Semestre . .. . .. . .. . . Cr$ 5D,OO 

Ano . . . .. . . . . . . . . . . . Cr$ 96.00 

Exttlrior 

Ano " ... " ............ Cr$ f36,o0 

FUNCIONARIOS 

Capital e Interior 

Sem~stre ........... CrG 39,~0 

Ano ...... , ......... Cr$ 76,00 

Exterior 

Ana ................ Cr$ f 08,00 
tes da Mensa.gem anexa. Em 5 de 

i Junho de 196.4. H. Castello Bra1!~o." 
t . Inclui no Plano Rodomarz(l 

Nacional a ligação Rio Grande-
Aceguá. 

_. Excetuadas as para (J exterior, que serão sempre anuais, as 
assinaturas poder~se-ão tomar, em qua1quflT época. por seis meses 
eu um aliO. 

'0 Congresso Nnc:or.al decreta: 
Art. 1-9 Fica incluida. n$ r-ela~ão 

descr: Uva do Plano Rodoviário Na
clo.:lal (Lei n" 2.975, de 27 <le novem
bro de 1956, e Lei n Q 3.613, de 12 ch,' 
arôsto de 1959) a ligação R' o Grau
dE'-Aceguá, com a. seguinte díscrimi
D!:lção: 

_ A fim da p.ossibilitar a remessa de valores acompanhados de 
esclarecimentos .quanto 'íà, fina alllicação, solicitamos dêem preferência 
à remessa por meio de cheque Ou vale postal, emitidos a favor do 
Tqsoureiro do Departamento de lmprens.a Iiacion.aJ~ 

- Os supl-ementC's ils edições dos órgãos oficiais serão fornecidas 
aos assinantes somente mediante solicitaçã.1? 

BR-107 _ R:o Grande-Santa !.sa
lnJ do Sul-Airosa' Galvão-E..""Val-Aee
gllá. 

- O custo do número atraJ,:!ado será acrescido de Cr$ O.,iD 0, -p4r 
exerci elo decorrido, cobrar .. se-ão mais Cr$ 0,50. 

Art. 2° Esta lei entraTá em vif,Q,", 
nn data de sua publicação, revogadas 
a~, disposições em contrál'io. 

E-enado Federal, em 25 de maio de 
lr 84. AUTO Moura Andrade, Presi~ 
dnete do Senado Federal. 

A Comissão . Mista incumbida 
de reiat!l:r o veto. 

Oficio nQ 1.051, de 5 do mês em 
C:U1'SO. do Sr. Prirne;l'o 5e..'"Tetário da 
Cânu.r:a -dos Daputa-dus, enc.ami:lhan
d,) Õ. l'ev.itio do- Sena-do, (I. seguinte 
p,ro}!asição : 

fTojeto e1) lei da :::âmara 
n~ 63, til 19:64 

Art . .3? A'tf'ndendo ao fato de se 
tratar de imóvel s-tI,lado no ex:;;erior, 
fioom delegadas ao Ministério das 
Relações Exteriores, através da Em
baixa<la do Brasil em wa.shíngton, as 
atribuições reservadas ao SPU no De
creto-lei nO 9.7'60 de 5 de setembro de 
1946. 

Art. 49 Re7ogam-se .al'; disposi-ções 
em ~tnl.rio~ . 

As COIIÜSões de Rcl.ações Ex~ 
teriores e de Finanças. 

Av.iro n9 GM-W3., do Sr. M:nistra 
do Tra'ilalho. d.€ 8 do corrente mês, 
transmitindo as iDformações solicita~ 
das pelo Sr. Gilberto n.iariI1hD, em 
seu Requerimento nQ 463, de 19-63, 

(N0 961-0. nE 1003, NA CâMARA) .n.espcsta a pec!ZClJS de m1ormaçoes 

Aut0T'i2a -O Por],er Executivo 0- Av~o n9 G-,\[-5~3,! de S li!) mês em 
alienar o imóvel. pertencente ao I curso~ do ASr •. M.in1stro do. Trabalho, 
Patrim6nio Nadonal, situcdo à 'C~IU l'ef-erencla ao Reque:nmento DS' 
Ru-a 4'2 da' Cidade d~ Wa-shin:g- 4d-63. Co Sr. sena'dnr Gilberto Ma
ton, onde estão ,localizados os ser irinho. 
1P..ços da Cht1:n-ee-l-a.ria da Embai- Telegrama t!o presidente da Asso~ 
xada do Brasil nos Estadas Uni- ciação Comercial de Minas Gerais. 
das 00 América, e .a utiUzar o nos seg1:1mt~s têrmos: 
p,J'odu.to dessa veruia para custeio 
iU3 uma duznC.el-a.ria. 

D CV-ngl'-eSSo Nae:i:OIlal decreta: 
Art. 19 Rica O poder Executivo au

torizado' a -alienar~ ~r intermediQ da 
l~baixa<fa dõ BrasIl em washington. 

De :J;e}o Horizonte MG 319 1Q.9 3 1755 
senatkJr Aura Moura Andrade 
Presidente Senado 

(~ imóvel petP.mCf!nte ao pa trimôn',(' Brasí:lia DF 
litacionai ~ situadõ à RUa -42, na. 
anesma .cidarle.. Rclerência projet.o lei em nome 

IDt!l.:a n.O'Ve ba:r:ra meia. qnatro, ema-
Art. 2Q O produto desta venda serã nado Exeeuti'v-O e a.utorizando emis

depositado na Delegacia do Tesouro sã-o obrigações TeSOUX-o Nadana! além 
~lm Nova York, --onQe fical'á à dispo~ modificar Legislação imposto renda, 
nição da ,Embaixada do Brasil e;n perm.ftim.os ponderar Vosséncia a 0-
~WashJlgton para ocorrer do cusV'P' 1,l3.ção oon-eção monetária obr.: 
da constrUÇão de um prédio desde que ria peSSORS jurídicas, sôbre eineo r 
.::r-beàeça -às ex:gências d'l local, pro- C-ettto, acarretará pesado .e insupo ~ 
Jeto e especificações es-ta1lel-ecidas tável onus muitas emprêSas, princ 
:pelo Ministério das Relações ExteriD- palmente aquela.t3 não precedera 
:re.s par.a a.' instala-gão da ChanJelaria ainda reavaliação seus ativ,os. Mal 
p deID1tÍ5 "Serilços dessa Missão Di--' testamOB assim nossa apreensão 
'~l()]n~ttc."l,. acreditamos a-tirurir nlenrunente ob 

j-etivos GDvêrno &liquota três por cen
to e pagamento v.rue e qmtro pres~ 
tações, aproveitamos oportunidac.e 
reiterar empenho classes produto.s err 
ccG'perar autoridades govern-amen .. 
tais sE'ntido imedi:lta solução proble
mas finr,.;n.ceiros país. - Atenciosas 
saudações. - Euler Marques: Andra
de, Presidente Assoe'ação ComerCial 
Minas. 

O S!l. PRESIDJENTIl: 

(Moura Andrade) - O Sr. 19 Se
. cretãrio irá proceder â leitura de 
requerimento de autol'ia -do Sr. Se
n:ldor Pwca t!e Queiroz, 

E' Jido o seguinte: 

Requerimento ·n' 151, de 1964 
Nns têrmos do artigo 340-A, alínea 

"e" do Regimento, reque'ro ·a prono .. 
gaçãa por mais quinze dias. do prazo 
fixado para a cmnissú> de Relações 
Exteriores emitir parecfl' sôbre os 
Projetos de Decreto Legislativo 14 
e 15 de 1964, o primeiro que aprova 
o Acôrdo firmado COm os Estados 
Unidos para p estabelecimentv de 
uma Missfro Militar Norte~Ameriea
na no Brasil e o segundo concluido 
com o mesmo pais para o es-tabeleci~ 
menta de uma M.ssão Navru.. 

Sala. das sessões, em 9 de junho de 
1964. - pessca de Queiroz, Presi
dente em exercido. 

O SR, PBE5IDENl'E: 

(Moun Andrade) O requeri-
mento lido será disct:ltldo e votadq ao 
íun da ordem do DIa. ~ 

O Sr. -~;-'~~á proceder à 
lí~erTméntõ de informa
Ções. 

E' lido o seguinte: 

Requerimento n9 152, de 1964 
Requeremos à Mesa sejam sc1ici

taelas da Minist-ério das Minas e 
Energia as seguintes informacões: 

1 - Qua{s as possibilidades de 1ns ... 
talação no Recife, de uma reina .. 
ria de petróleo? 

2 - Há perspectivas ou possibilida .. 
des de mO:Qtagem de uma refinaria. 
de fertilizantes nitrogenados tm 
Pernambuco? 

Ju~tificação 

A iru:talz.ção de uma reunaria, de 
p:tróleo no Recife é aspiração do 
nosso Estaco, apoiada. aliás, nas 
ccndições de lo~aljzação ali existcn .. 
teso 

C.Jm efeito, o Rfi: fe possui o ine .. 
lhor porto do N:m!:!.Ste e para la 
ccnvcrgell1 impart!.:nt<:!s rodovias, além 
de ser a sede da. Rede Ferroviária 
do NOl'de.::,'te, que l.r.;a Pernambuco 
a ,outros Estados da l'egiâo. 

Cem uma indústria em fase' de 
expansão e uma agricultura necéssi .. 
tando de melhor assistênc. a técnica. 
o Non!e.!lte teria com a instalaçãO. de 
uma l'efinaria de petróleo e uma: fá
brica de iertihzantes nltrogena.dos, 
melhores conclições de rápido lfVan .. 
tamento econômico e sOe. aJ. 

Daí a. jnstiftcaçã'O dest-e requeri .. 
menro. 

Sala das Sessões, em 9 de junho 
de 1964. - Senador José Ermirio de 
Moraís. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Mour.a Andrade) - O requeri .. 
mento lldo será publicado e, em se
guida, c!espachado pela Pre.sidêI).cia. 

O Sr. 1" Secretãro() irá proceder à 
1eitur.a de Projeto de Resolução de 
autena da comissão Diretora .• 

E' lida -o seguinte~ -

Pro;efo de Resotucão 'n~' 21, 
de 1964-

Exonera, a pdido Eã:m-ar télio 
V'leira Faria soares: .~ cargo de 
Médico do Quadro da S~retaria 
do Senado Feder.:l. ' 

O Senado Federal resolve: 

: Artigo Úll;CO. E' exonel ado, a pe.
dIdo, de acordo com o arté 85 .letra. 
"c", item 2, do RegimeI:to futerno 
de, cargO de. Médico, PL-3, do Quadro 
da secretana do Senado Federal Ed. 
mar Lélio Vieira Faria soa.res. ! 

Ju:;t!ftc<lf:iio 

A ::or.~?..a Dil'etOl"a apresenta, em 
obediênCIa. ao diBpasto no art. 85 
letra ~'c", item 2;, do :aeg.irnento IIÍ
temo, o presente projeto de r-CSOlpção. 
a f_m de atender ao pedido de exone. 
raçao formulado pelo Médico d.,.. Se
nad-o, Oro Edmar !.éljo Vieira Faria 
Sares. . 

Sala das Sessões, em 10 de jlIlaio 
de ~964. - Moura And-rade _ NO
gueIra da. Ga~a - Dinarte Ma~i:z _ 
Cattete PmhelTo -- Joaquim Pd:rente 

O SR, PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) - aste projeto 
6er~ publicado e. oportunamente, in .. 
CIUId? em Ordem do Dia. (Patt.sa). 

VaI ser lido outro requerimett:o. 
E' lido e vai à. Comissão de 

Constituição e Justiça, Q se
guinte; 

Requerimento n9 153, de j Sô!/. 
Exmo. Sr. senad(':r Auro de Mou-

ra Andrade : 

DD. preSidente do senado Federal 
O infra-assinado, no qualidade de 

suplente do Senador Milton Caro .. 
pos, vem solicitar a V, Exa .• Qtl.Víd'B
a Casa, a prorrogação de seu -p7'azo 
de posse de 60 para 180 dias, nas. têr
mos do art. 48, paráarafo 1(1 da 
Ccnstítuição Federal, qUe dispÕe SÓ .. 
bre perda de mandato quando o Se
nador faltar às sessões, sem licença, 
por znais de seis meses consecutivos. 

Em face do que det.ermina o· rrU .. 
go 69 do Regimento Interno de Se
nadQ. o qual fixa em 60 d!as pra .. 
7~ nATa a n05Se do i;lInlp-nt.E'_ vprifi .. 



I " 

~ea"" Q~e &1<) COllflit.a.ntcs ês.ses àiS-
1J000th.-w, à-evena.o prevalecer, pOr,<Ul~ 
1,0, O! preceit-o constitUC.iOna.i. 
; Ai~ ..ua-se lógico aO s.ignatárIo que, 
Je a. _ vonstItw'Çd.Q imPõe perda de 
mtl4"'14atro ao meUlJJ1'o (ta casa, que, de
poiS :àe empos.sado, o.e,utar ,de com
parece: por Dlais de ~ei.s meses con
,$~ut...rvOS a.i se.>we~, mio ,se poderá, 
maiOl' SCma. de razão, negar apilca" 
çãO do metIDO pnncipio ao S1.;..i.l~,;dte 
ou tllular que llàQ, haia ~.~mr ... u'J ~ 
investidura. .:a: tallliO In.:.!."':; pc.t4.Ue, 
~a 'Vez convocado, Sua ::.itua1:,iaO os,;: 
~UipaIa à do Senador e não é de 
,66 admitir 'lue a .sa.nção da. perua 
~o muntiato .se dê fora dos k.cmos 
çonstitncl-onaiB. 

Acolhendo essa exegese, o. Câmara 
doa Deputados, no art. 206 de> seu 
tRegi.manto InternQ, estabeleceu que 
a poose do suplente se u-eve dar- den
tro dD;i 180 Olas da convoca.çã-o e as· 
Sim v~u decidindO, como o' fêz re
centemente, no ca.so do sup!ente do 
l3riga<telfo Epan.inondas dos santos, 
/Sr. MIguel Bati,ta doa SlUltos. 

Acretce ainda. que o argumento de 
que a perda- de mandat.o, a que se re· 
fex'em Os parágraf~ 19 e 29 ão artigo 
~ de nossa. Lei Maior, ootá hOje re
gulada. pel~ Lei n' 211. de ~ de ja
neiro de 19,18. que prevê t.odos os ca, .. 
eo6 6Rl que se pode dar a perda de 
mandato, entIe os qU:l.ls se inClUem 
()S previstos no pl'eceito constitucio
nal aci,ma citado. Esta a. abaliza-da 
!Opinião de I;emistoclea Cava,lcanti 
JA consUtuição Federal comenta.da, 
vol lI. )Jága. ·51 " 63). Ali ... é prin
eipio ttJdicional de hermenêutica. 
que && restrições de direito devem 
ser expressas, não se admitindo in
terpl'et,açáo ampliativa.. No caso, in· 
corre ec).1 quebra de&:a norma, o ar
·itlgo 69 dO Regimento Interno do se
nado Federal, o qual contravém o a.r~ 
.tigo 48, § 19, da. Constituição FIr 
<i_raJ . 

Nestes: têrmos, aguarda acolhida ao 
presente roquerimento. 

:sr .. ili ... 10 de jllnho de 19&1. 
José de Farj(. Tavare&. 

O SIto PRESIDENTE: 

No expediente lidO figura. a. Men
lagem n!' 148 (n'1 19 no Sena.do), de 
• do ootrente. em que o Sr. Presi
dente ck\ RepúbUca dá conhecimento 
ao Congresso Nacional do veto que 
opôs '0 Projeto de Lei n' 67-11. de 
1~H33, na Câmara e n Q 77, de 1003, nO 
Senado. que inclUi nO Plano R-odoViá
~o Nacional a ligaçã,Q Rlo Grande
Aoeguá. 

A fim de conhecerem dê'),S.e veto 
"ta. pre.dc!êncla convOCa. as duas Ca'aI do çongresso Nacional para. a 
sessão conjunta A realJzar"~e DO dia 
Q de julho, àS 21 horas e ao minutos, 
no Plenário da. Câmara. dos Depu" 
tados, scrtt pre11';"_ da. matéria jâ 
progra.n-~a(I~" para a. mesma sf",ssão. 

para. a comiEsão Mista que o de---
verá relatar designo OS Sra ~ Sena.
cloros. 

Menezes Pimentel - (Ps[). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC:ONAL (tleçaO n I Junho de 1964 1565 -
N:,o est-á l!re1Jent.e. . 1 PartidO S-oci.a.l Derooorft.ticO. 00 pos.:;.a. constar dos .A.ruLi.s desta. ca..sa. 
Tem a palavra Q nobre SenJ.dor I acórdo com a tradição e a orienta .. I que o espíritcl público de V. Exa.. 

Desiré Gu~rany. -(Pausa). ,ção d~e ~a.rtid{), estarei aqui paral exercerá sempr~ um~ a~ltêntica, ho-. 
Não está presente. I proÜar esrVlQOS ao m.eu 'pais. 'l'ud,o nesta e patrl.ótl?a l1derruJç.a no se. 
Não há mais oradores inScritos. 1 que o Govêrno en.ca.::lli11har ao exame nado da Republrca. , 
O SR FILINTO l\lCLLER' JdO Oongresso NaclOlla~ e que, a nosso O SR. F1LlJ.'\--r0 MULLER. _ Mm-

. ~ • \ ~'er. mereça a.p~ovaç~o, porque ~- to. Lomati.o 'pe~o ,,"parte do nobre se .. 
Sr. Presidente, pçço a palavr.a, co- I ~Ul:'~ s<l.S altos mt,el'~ e as a.s~l .. nad.:Jr Eurico Rcz;ende~ que yem ti'a

illlC? _L!der do P~n:.~do Soe.aI D~!ilo-: <~çÔ€;s do povo blaslleu ... <?, enoo~tra: ~t:r ma..Ol' incentivo a mim, qu;: vo.VO 
cratlCo. . ' 1 .a.. de minha parte, ~ m<!.LI10r co.abo a. plantcie "p3.ra qu.~ oon"ume a "'-...un-

I ração -e integral apoLo dOS Senadores , . '" S d' > 
O SR. fl!ESiDEN'IE: I que integ'"'am a bancada do Partido pr,l (> meu d .. ver no ena o .... oro ue-

,",' ~ ráf" - Q.ICC.ÇUO, e a. exercer com l~a.ld~<1-c o 
Tem a pa!avra o nobre SenwJ<Jr Fi_J ~!al De~oc, };o no se-??<io. m(u l.Gal.ldatvl a fím de qUf:- pD.t~a 

lImo .l\1.UÜê!" como Lidel' <lo PSD. ~Nessas condiçoes, é pOsSnel. que, merecer re~p,;J.to das nO.Jres CJ.€ .. 
• nao sendo ma.lS lideI' do .f!nunente <la3; o 

O bP ... F:t.LIN'l.O l'i.u,H .. Li!.R: Senad-c-r Mem de Sá, seja li-derado por a Sr. presidente, a. Nota. -do Pa;t.da 
(Sem rev;Zão do oraàor) _ Sr, pre- S'la Exa., na. defesa d'Üs altos lUte_ I Soc.i.dl D':;IDQ'Crawca, pcs.sibllltarla ai" 

.sl<iç ... llle, ar .... Sel1,.ulO ... es. como Já, é do rê.s.ses do povo brasileiro. &U1lS come.ntârlOS que. em tórnQ uc.a.. 
connecunento publ~co, na .segu.!lda.. O Sr. Mem de Sá - Désse Illal V. pcaIT~am ser tecidOS para dar nld. .. O~ 
fem~. última .. d.lao 8, Q Sr. P ... ~.:::.i<.:nte Exa.. e",tá U"Te. enfase às afirmativas que eon.em .. ' 
<kl. R-epuJJllca, nQ u.so cia.s G.h'~ ...... '~&c.:. O Sr. Padre calazans _ O no/Jre Devo, el1~!'etJ.nt.o, el.1:':Cl'rar UtlW' 
que llle c'-uJ.ere o Ato lnHJL ... "., Jlul. ·t e.sca mera ccmunicação poa;::ue o mo .. .... orawl' m~ perfil e um. aparte? t - .]... k,_~ houve pu,' btilll cassar o mMlQ,LL.o CiO men ,o nao aCOll3e.1ua ç,;;,scs COll1.;..t1.á,.. 
Senador do Dr. JUSC';WlO KUblt.:che-k O SR. li'ELINTO ]"rur...LER - Com l'iOS; e e'i-tabeleci, hoje, com 9.enu. 
o.e Oll\'ell'a e 6us-p.:nCiel· por 10 an,~ muito prazer. neme Lider do P,utido SOCKt.! D21ll0-
o,. ~eus du:eitos pOlíticoS, c.r:ã.tico na Câmara. <Los Deputaa.-:.os. 

O Sr. Padre Calazans- - Quero, <i'a rota em que o Partido {iefine ;;;ua, 
em nome da. minha bancada, já que posição. Em eonseqüência d~se ato, o Par .. 

tiao Social Democrático, 00 qual per
Lence o Sr. JUscelino Kubü.5chei:t e dO 
qual et·3. candidato às íutUl\lS el~çõB-.:i 
,pt'~l<leooia;is ae 196b, escolhido em 
rr..emorável Convenção, l·e~d.:zada em 
m(l.j.ço dêste ano, l'eulllu...se para ex.t
rumar a. matél'la e apó,," deliberar lar
gamente, emitiu a. seguinte not.:l, qu~ 
pas.:o a ler. pru."a conhecimento do 
senado e para que (lon.ne de noS&os 
Anais: 

As bancadas do .furt:do bOClal 
DelnOCl'átlco no SCl1a-dO cta Repu_ 
blLCa e na Câma.a dos D.:PU~ldD.l, 
em consonânciUi COnl o Diretórlo 
Nac.lonal. reiteram sua <;olid:U'ie~ 
dade a.o seu preclaro -correligloná. 
rio Juscelí.no KubH.schek, no mo
mento em que são suspensos sem 
direitos políticos e cassado o seu 
mandato de Senador, e se de.sl1· 
g.1.m do Bloco da. Maioria no Con.. 
gresso, a.dotall1do uma. posição de 
independência~ sempre no propó. 
sito, de resguardar, servir e forta. 
le-eer as instituiçõe_'" -delllocrâticaa, 

Dll'ige.n:.-se, na oportunidade. 
em especial, aos seus COl'religio-
ná!"'J.os de tod~ Os recautos do 

País, mUit<4S dos qual .. vitimas de 
graves injustiç.a.s, assegurfl!,.'1do
lhes a. sua vigilante preocupaçã-u 
de cOl'respon-der a sua confiança, 
defendendo os idea.is CIo partido 
que ~e confundem com Os lnterês .. 
ses superiQres do Brasil. 

Esta, Sr. Presidente, a nota do Par· 
tido SOci2.)l Democrático. Em virtudti 
da. decisão por êle adotada _ e estr.. 
é a outra comunicação que desejo fa. 
zer a V. Ex!;' _ compa-reci, hoje, A 
palácio pnra agradecer {lO Presid.cn~ 
Castello Branco a hOIL'1"3. com que me 
di<;,tingulu, ao convIdar-me para IJ 
exrcício da lidcr:..nça do Govérno no 
Senado da República e para. devolver 
a S. Ex~ ê!':se pôsto hou:oso. 

Quem, também. nesta. oportunidade, 
agradecer aoo lideres das di~r.sas 
bnncad3S com fts-sento no Senado e 

aquJ. não 813 enccntra o no$S"o líder. Ma.:s tarde, talvez, os fatos noz cha
presta.x homenagem a. V. E'xa., que mem à tribuna. para. cou::entaI fi. notat 
qUe .soube com. inteligên.Cia, dedicação que acabo de lal", mas que hoje fica., 
t:! genorosidade conduzir todD!S os na su.a <;in-geleza., marCau.Ido a pcs.ção 
trabalhos dest.a. Casa, naqUi10 que d ,- tld 
competia. à liderança. do GovêrDc, que a 0140 nosso Par o nesta emer
tendo sempr,e merecidO'. o maior r.e,s- gencia importante e gra.ve da v'id.!1 

nacional. 
peito e ti. maior admira.ção. MIDto ~ra o que- tinha. a dizer, Sr. Pres1. 
comentários o afastamento de Vos.sa, dente. (jJiutto bem-l ,Muito Oem!) 
Exa. ctêste pôst.o. 

O SR. FILINTO MULLER _ Mul- O SR. PRESUIENTE: 
to gràio pelas palavras do nobre Se- (MOUTEJ Andrade) - A Fre~idêncifl 
nad.or Padre Calazans. fica lllforma.da, da. com unlcz.ção d.o 

O S N e · d n'r_ Sene~or Fllinto lVIüller, de' que S. E:if r. ogu lra a Gama _.1:""'10 pos t 
mite V. Ex::!.. uma. aparte. s.a a. exercer. a par IX dê~~e ir-.SLall-

te, a. liderança. excltU>iva. da BJ.nc:;.'J.a. 
O SR. FILINTO MULLE:a _ Com do pan;do :~oclal DemocrâWco, po-~ 

prs,zer. ~Yfr ~O"'!.rU.Vl<l,O ao SI'. Pl'e.sidenLe d.~ 
O Sr. Nogueira da Gama _ Dese.. RepUblic.a, pelos motivos que exl-oó, 

jal'ia.. em nome do Partido Traba.. ~ h0ll!osa incumbência, de que e.:ltava. 
lh.i.s~ Br~ile~rot dizer a V. EXa. que, mve.stldo. 
na nela publica, OS home~ adquirem A Presidência ~tá. cert~ de' que S'~ 
deis tipos de mandatos: um em vir ... Ex~, 0. sr. PreSIdente d.a República. 
t-lde de uma eleição, de unia inves- lIldrca-ra para e>t".ercer a liderança do
tidura..e, O outro, obtido a.tra,vés das Governo, nest"6 C:~a, quem, como o 
qU!\~idades própria.s. V. Elta.., hoje, nobre Senad-or li'ülnt-o Müller. m-an
abdica. o titulo qUe r-ecebeu do Sr. tenha. a linha. de lide.ranç2! govelTIa
Presidente da. República, de Lider mental d.e plena fidelida.de- aos inte .. 
do Govêrno, mas nã.o perde aguêle l'ésses da'll instituições e do bem na.
qUe conquistou no Senado, pela sua donal, confiado à guarda. e à orien • 
brilhante atuaçã,o, sobr-etudo pela tação do eminente PreBideute Cast.el .. 
dignidade com que tem sabidO exer- lo Branco. 
cer.o mandado de Senador da. Repú" 
blica, de Uder na.to, p-elas qualida
des que possui. Receba, V. Exa., nes
tas: palavras, a. homenagem do aprêço 
com que o partido Trabalhista, Brasi .. 
leiro sempre se dir~ge a V. Exa.. 

O SR. MEM DE Sá _ V. Ex'. 
continuará lider por d-roit de nazs .. 
pance .'. 

Assim sendo, a Presidênci& declara 
ass~gurad~s tô~ a", prerrogativa" 
rcgllllental$ dcvulaa ao exercício da 
Lidera.l~ de Ptl.rtido, em que .se acha 
o Sr. 8tmadClr Filinto Müller. E 
arguarda, do Sr. Presidente Cabtel~o 
Bl·anco, a indicaÇ-á-o do Lider do 00 .. 
vêrno para a. êste também confia:. 
desde logo, as p-rerrogativas do R,:,gi-

O SR. FffiINTO MULLER _ M~ll- , llle~to, Ui. certeza de que saberá con .. 
to grato pelas generosa,-B p!ll.avrns do I duzu' cs trabalhos de inter~e <lo 
nobre Senado! Nogueira da Gama, País e de interê&~ I do Govêmo J.::n ... 
interpretando sentimentos seus e da I tro do el&ivado plano, do alto descer ... 
sua oancatlll, que muito me con!or.. tIno. do firme patriotismo com que 
tam, Neste momento, a llderança, s~ houve, nesta. casa. o S-r. SeJ1ador 
nobre Senador, não~ tem maiot 1m. FJ.linto Müller. 

Tem -a palavra o 6.r. Senador An. 
tônio C-arlos. 

Eezerr<~ Net.o - (PTB). aos emlnenLello Srs. Senadores, a t.co .. 
lhirla. que di.spen~nram à esoolha do 

Daniel ~leger - (UDNl, meu norr...e, e o epaio que me del'em 

portância para. aqueles que üesejam, 
realmente, trabalhar pela .sua pátria. 
E €s~ é a pa.sição de tOdos n6S. qu-e 
temos a. honra de pertenc.er a.o se. 
nado da. República, Por isso llas en. 
tendemos DOm facilidade, por isso 
nos encolltraInO,J sempre. O csml
.n.OO é o mesmo - servir à nossa pá

O SR. ANTONIO CARLOS: 

moradOres lI1.'5critos. no pequeno eFpaço de tempo em que 
estive no exerc1clo dessa elevada 

Tem a pa)avre. O nabre SenadDr funçãO. 
ZUrico Re~de. 

O Sr, Mem de Sá _ V. Extl perm:te 
O SR. /;lURICO REZE:-IDE: um nplrte? 

Sr. Prl·-3;ldp.nte, como membro da O SR. FIL!h'"I'O MüLLER _ COlll 
COmiLSSão ;M:ista que aprecia o Pro- multo prazer. 
jeto de Ar.;lmento de venementos do 
FunciotlsJi"m Público Civil. e ten- O Sr. Mem de Sá - Desejo, dizer 
do em visto. urna reun!.M marcada que, para mim, a cusa,ção dos direi .. 
para dentro ue poucos instantes, de~ tos polítcos c'!-J Sr. Jus[:elino Kubi. 
elmo d!\ palavra. tschek de C'~veira tem. em aspecto 

nf',?otivo: (' de me ver prJvndo de ser 
O SR. rRESIDE!\"TE: lidel'ndo fI.)r V. Exa. nesta. cssa. 

·(Gui<fo Mondinl - O Sr. Senador O SP. FlLINTO Jl[Dl,LER _ Mui-
Eurico Rezend(: desiste da pa;.n.vra. to oT>.dg-ado a.() nobre Senador Mem 

Tem n 'Palavra_ o nobre Rf'!nador de ~';p~ pelas genel'os3.S 1)a-l::t1{!'tts. De-
Catete Pinltejro. (pa1J.Sa). ,r; . .,s.-ro. ê:.r!tretauwlo Que, gO.ID{l l1der do 

tria. 

. (Sem rev,'$M do orador) - Sr. Pre ... 
s,ldcnte, venho, ligeirament.e, compleoo 
menta!' I) discurso Que pronuncie!, 
nesta C:ls:t, Eôbre problema. i!npor~n-n .. 
te para a economia catarinense, lig-a.. 
do produçã.o e à comercIalizarão da. 
fécula de mandioca. 

O Sr, Eurico Rezende _ V. Exa-, 
me honra com um aparte? 

Tive ocasião de, em discurso tmte .. 
q SR. FELrnTO MULLER - Com dor, fazer presente ao Senado a ,situa.. 

mUlto prazer. I çã-o dos produtores de manclloca do 
O Sr. EuriCO Rezende _ Na. com. Esta4o. de santa. catarina. e dcÇ. in

pOSição das homena;JeIU; que .são pres.. dustl'la~ de fécula, ,ntr~es.sa.ndo. no 
tada.s a V. Exa., neste inHante de-! momCll,o, grave ?,l'lSe por falta de 
sejo colocar ta.lnbém, em no.m~ da p:'eço de exportação, e~ virtude da 
Unioo Democrática Na.clona.}, gesto qneda, do prEço internaClonal do p:'()oo 
de SGlidariedade do meu Partido..E duto e, t.ttmbém. em ffl.ce da int:'ansL 
me acostando no Conceito brlJhsnte .. I gêncta do Mints-f. ·.rio da Fa-z-endn. em 
mente manifestado pelo eminente Se- cobrar o lmpo~to de C{)!lSumo sôbre rui 
nador N()~uelrn, da Gn-m!,t devo pro. , fatur:l.s de venda da fécula. d.e mall
clamar. nUo e bom-som. para Q,l113' dioca e pl'odut-os. 



(:,.S=e";ç~à=o~I=!;,,,1 =~ __ ===~=.;J;,;u;;.;n~h.o de 1 964.,.. 

Sr. Pre,,;dente, recebi, hoje sóbre O SR, AJ-.'TONIO CARLOS _ 1 &le ,~unto. o .seguinte telegrama: b I... egrama que nos cientifíca da falta 
lIIl:t" .G:rla;;u;:aa .. #%. • Ri-f "g:r:!"a O l'~ado a. V. Exa. . de preço paa'a, a farinha. de mandioca, 

Os feculeiros estão na iminên. O SF. At'flio Fontana - ••• tem chego à conclusão de que o (",overno 

E' o seguinte o pl'ojet-o rejeitado: 
PROJETO DE LEI DA CA.\1ARA, 

N' 103 - 1963 
(lia. de paralisação da safra pOl' c~mdiçõe.s 'para intensificar a produ- deve voltar nuas vistas para. êsse se
f,~lta de exportação ,do preço m!- çao de farmha de mandioca. Convém tor, não ..só para o problema da far1- (N~ 1.192-B, DE 1959, NA CA..'.1:ARA); 
mmo de cento e CInCO cruzeirus lembrar, outro.::.sim, a portaria qUe a nha de malldloca ma.s para todos os 

1(',1 ttajaf para: 6 exportação ou SUNAB recentemente baixou tabe.. gêneros de 8~bSistência que, neste AutoriZa () Poder Executivo $ 
mIStura ao trigo. Esta. Associação Ia.ndo a. farinha de tl~go mi.Sta 30% momento, precIsam de preço mínimo abr~r, pelo J:finistério da Educcrç4rj 
t.ransmitiu telegrama QOS Mini.s~ ~.1.s barato que a farmha de man.. financiamento e também de garanti~ e Cultura, O crédito especiQ,l df 
tl'OS da Fazenda, Agricultura e d~oca. ~tendemos que foi uma me.. de colação. Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões t 
Presidente da República., apelan- dIda mUlto acertada, digna de apláu- V'fi quinhentos mil cruzeiros), desti~ ~ .. $0 e que aumentará a nrodllça'o. Com en ca_~e que, enquanto ês.ses gê_ nados à conclusão das obras ~q 
"lO o espírIto públICO para evitar ~. neros de ubsi t" ! • . essa diferença de preço haverá mai.r". . s S .c::nCI& altam nas Ginásio "Euclídes da Cunha", ~. 
qu.e flqUem em desamparo doze _v.o. grandes Claad •• ,-nul famílí-as que vivem exc1usiva

M 

consumo de farinha de U'igo mista neiro e.- ep" I..,.....mo o Rio de Ja~ CidacZe de Boa V1sta, TerritôriQ 
por parte dos trabalhadores de me- ",ao au o, no Interior, nào Fed"ral do Rio BrancO. 

mente do plantio d(.. mandioca. pOdendO s .... • d nor~ posses. MHS esperamos ainda . er . estocados por falta de ..o.guar amos solução favorável pa_ t d armazen.s e 511 t- O Congl'esso Nacional decreta: 
:r.a, o imposo de con~umo. Pedimo>: C·l l'a8 medi as da parte do Govêrno, ,os, eS ao~se perdendo e 
6.1'3. cooperação urgente. Agrade- como essas que V. Exa. veicula, de se deterlOl'ando porque não existem Art. 19 E' e.bertõ, por intermédio 
cemos resposta>. cordiais sauda

M 

modo a yermos o rápido desenvolvi- ,compradores. do Ministério da Educacão e cultura. 

ç
ões. ~ociação dos Pl'odut~es e menta da lavoura da mandioca que E êste ~J' p 'd t o crédito especial de C1

7
S 2.500.000,-00 , ~, é um. sucedâneo, do t.rigo e que po. .' .::"l. reSI en e, o apêlo que ]i:xportadores de Fécula e Siml·l,a- d de,<,elo faz.,· ne,ta. 'nter' - rã (dois milhões e qUinhentos mil cruze.!-era .,ser consu..111ldo em laroO"a escala . ~ 1 ,enGao pida 

Te.5 do Estado de Santa catarina. em VIrtude de sua aceitação em nos- a flm de q.UI~ o Ministério da Fazenda: ros) , destinado à. conclusão da con~· 
:f'edro Leal da Snva _ presidente sOS hábitos alimentare<: a SUNAB. o Banco do BrMll tomem truçào do prédio em que funcionru O 
]:J.mo Pah1. S~cretál"io Geral. r'.' '-'. as prOVIdêncIas necessárias para ~.O GjnáSjo "Euclides da Cunha", na Ci.~ 

'O telegrama está. assinado pelo O SR. ANloNIO CARLOS - G:'R_ correr Santa Catarina meu Estad - daél'e de Boa Vista, Têrritório Fedei'al 
Presidente e pelo Diretor Geral da to ao apart·e de V. Exa. \ atingido ~:rave:nente ~IOS pr-o'blem~~ do Rio Branco. 
/V;SOciação dos produtores e E,.xpor- Relativamente à q. uestao do tabela I qMue,_ .. a~~bo de expor. (MUlto bem I Art. 2Q Revogam-se as disposições 
'.d d F" I "1 d E me t d - U (,0' vem ') _ (}reS e ecu a e Sunl ares () s~ 1 ~ .. o o preço da farinha mISta, 30%' em contrário. 
tado de Santa catarina. abaIXO do preço. aa 1al'mha pura, devo Oscar Pas."o. ... lem

h 
V Discussão, em tur~tO tinico, do 

Sr. Presidente, nó. quero demorar- ul'Dr 11 • Exa. que, no meu en_ Z h 0-"""-' tender, a medIda nao roi complemen- ac flria.s de Assumpcao_ Projeto de Lei. da Câma'ra n· 54. 
me na tri.buna. Este foi a~sunto q-le tad de 1964 (n9 1.968-A-64 na Cas4 

l
.,' tive ocasia'o de expôs mlnucl'osa- a por o. utra, Ou seja, aquela nue Cattete Pinheiro. . S' ri esta bel e '11 de. origem), que cna.o ertnÇu~ 
n1ente ao Senado da República., em . -. I ec na um pr€ç.o razoavel para Sebastião Arcl'el. Nacional de Injormaçao (SNn. 
rl~curw que prolltmciei nesta Casa a farmha de mandioca da atual I!a- tendo Pnreceres - jav(Ji;'áveis, sob 
~ Tive, também, oportunidade de en. fru. Enquanto que o tng,J naciOnal Victorino F'l'eire, 7lS. 290 e 291 de 1964, das Comis~ 

._ gen Sigefredo Pa.ho.o, sões - dos projetos do Execu tUa; 
ct

lUi,nhar ao Sr. JU'!l'o Borbl'erl, ..... n_ P,ID t"unçi;i-O do preço do ce"C'll estran~ t' de 
b,'e Diretor de Rendas Internas do .'0 e mesmo pOr aetcn'!lDaÇ:l{) do .... , ' . 
14-ini,;tério da Fazenda um apêlo no MiUiSCCI'i'J da Agricult.ura~ tem um V.ti]son Gonçal~'es. Finanças. 
6entido de uma EOlução imediata para preç.o estabelecido prevlamp,nre, am. Está em discussão o Proj~to. 
Ili questão da cobrança do impôSto de da que, às vezes, tal'dia!llente - o Dix Ruit Rosado. (pausa). ~ 
ctm .. 'i-lllUO sôbre a fé<:ula de mandio. r •. oduto nacional. tem o !'leu })!'eç() Walfredo Gur~'~l. Nenhum dos 8rS. -Senadores dése· 
cu e produtos ass::melhados, çom o ~llUlmO est-abe,le~ldD pelo GO\"21'11O e iando usar da. palavra, encerro a. 
a;mico de milho, o sagu, etc. eJ!se, preço m~mmo é tanto quanto João Ag:-iptno. discussão. 

I O Sr. José Ermírio _ Permite V. : pCSSlv~l . respelt.ado, mesmo porque, Ba'TOs Carvo·.o. . . to 11m aparte, Senador? I na~ ultImas safras, a aqui.~ição da ... I Em votação Q ProJe . 
, prOdução nacional tem sido feita pe- Leite .N"f)tO. SR 'IE'i DE S~ 

O SR, ANTONIO CARLOS _ Com I lo Banco do Bra~n _ o mesmo não O . L~ '1l • : 

todo o p!·azer.. \ ocorre com a farinha de mandioca. Gilberto Marinho. Sr. presidente, peço ~a 
: O Sr. José Ennírio _ Acho que, ,çOl~robo~ando. minhas aflrmaçÕ€s Lino de M-a·,tos. para encaminhar a. votaçao . 

• ealmente, 'a situação dos produtos l~c.:ebl, hOJe, ~m, telegr:una.. q~e com- Att l' O SR. PRESIDENTE: 
~nd'.LSt.rializadOs da mandioca, neste ç'~~me.nta as mtorrnaçoes llldlspensâ.. 4 1.10 Fontana . 

. paü:, de;;te ter um .. rande futuro. velS ~ que se compreenàa b2:n a gra_ O SR. FRESIDEN'l'E: (Guido lUondin) - Tem a palavra. 

palávra. 

Representa uma economia de mühões ve crIse q,ue está. atravessal"'..uo a eco- O nobre senador Mem de Sá, pa1'a. 
de dólares em nOSSa balança comer- t;0~H\ ca,tarine':lse, no setor da pro- (Guido 1I!ondin) Tem li. PAlaVra o encaminhar a votação. 
çial O Govérno deve estar atento auçao da mandIOca. nobre Senador Atílio Fontana. ' 

d

o SR. MEM DE S~;· 
para ar todo o auxílio para que essa j O SR. ATILIO FONTA..~A: <Para encaminhar a votaçdo. ,Nã.f) 

foi revisto pelo orador) - Sr. PnSI
dente Srs. senadores, votei contra. 
êste projeto, quer na Comi.ssão dOI 
Projetos do' EXecutivo, quer na co
missão de Finanças, e também vo .. 
tarei contra em plenário. 

cuIt.ura e e.::sa industrialização au- I O telegl'a~a, .tr.ansm~tido de Ara_ 
Jmentem cada vez mais no pais. I rrmguã., esta redlgldo nestes ternlOS: Sr. Presidente, desisto da pala·vra. 

I O SR. ANTONIO CARLOS SOU- ,"Apelo a V. Exa. no sentido O SR. PRESIDE~TE: 
~lUito gI'ato às palavras de V. ·Exa.. de interceder junto ao Banco dO Pr t 
que aliãs também focalizou êste as- Bra::!l no sentido de que seja au_ sa~se es:n es 34 51'S. Senadores, pas-
.'lmt~ Óf1 tribuna. O ~.elegrama faz torizada à Agência de Ara~-an-
. teft!renCla a ponto de VISta def~ndido guá efetuar a. compra de fal'lnha 
'Pelo nobre representante do Estado e arroz. Os exportadores de fa-
'de pernambuco, no. Senado, qual seja rinha de :nandlOca pagam, ape. 
:0 da mIstura do tl'lgo com ê.sses pro- nas, um mil e duzentos cruzeiros, 
:dutos derivados da mandioca, de rnO- com prazo de tnnta o usessenta 
10.0 não só a aliviar nossa balança de - dlas, pelo saco de cinquenta quL 
pg:;m~r .. tos d~ ôn·.ls trzido pela im- los, Com referência ao arroz, eK~ 
portçao de tngo, como tnlbém a en. pOrtadores compram o saco sO~ 
c~r..t,rar mercado para os prod.utos de- mente ao preço de três mil e qul.. 
tlv:ldos da mandioc.a. nhentos a quatro mil cruzeirOs, 
, . A.<:sim, Sr. Pl'esldente. o telegra. alegando falta de dinheiro face 
~8, que reclama solução para a ques~ à negação do Gerente de. Banco 
tae' da cobrança do impôs to de con- do Brasil de efetuar empréatimos 
6umo e mais uma vez. ad';rel'te o 00- ou desconto, como fazia nos anOS 
vêrno pRra a questão l·e-fel'e:D..o~ à anteriores, sob o fundamento de 

,qli:~da do preço internacional da fé- pequeno número de !'UIt~)onários. 
cU,.a, ,!ue está impoSSibilitando a ex.. Esclareço ainda. que, 110 E:stado 
portaçao da safra atual, lembra -ain- do Rio· Grande do Sul o aTl'DZ 

: da aos, :~sporu;áveis a conveniência, tipo grão curto está tabelado ao 
fJ, passIbl1!dade de se estabelecer a preçO de cinco mil nove,centos e 
tnlstu:-a de.ss.es prod~tos derivados da noventa. e ciro) cl'U2.ieirOS. Há 
mandIoca Com o tngo, -de modo que mecessldade jmperiosa de inter-
se encontre mercado ••. ceder junto ao Govêrno Feo.eral, 

O Sr. AtWo Fontana _ Permite a fix:n de autorizar o Banc.o do 
V. Exa. um apaxte? BrasIl a efetuar compras dê~sel! 

produtos junto aOs lavradores. 
O SR. ANTONIO CARLOS - Com para cessar essa ignominiOSa ex-

todo o prazer. Senador. ploraçfio cujas efeitos fôrâo mL 
O Sr. Atilio Fontana _ O proble- lhares de lav·radores d{! Araran.. 

rnli. que V. Exa. está abordando re- guá passar extrema mjserhl,. SaU-
a:mente, merece tõda ti no<:sa. ~ten- dações. (a) Deputado Affonso 
çj~o. A pl'odução de mandi~a e: der!.. GhtzZO." 
'V,ad-cs pOde .ser m',lltiplicad.a entr,e Do telegrama que n11 anteriormen-
nós, po~que é uma cultura capaz de te, q,ue nOs dá noticIa do agravameIL 
desenvo;vcr-se ~m terras fracas, de to da crIse com relação à colocação 
Sl~~da ~ ter~ell'a categorias .. Nosso da safra d'e fécula do c.1rrente anO, 
~;s 0, ~,i€ V. EXa. representa tão I quer rio mercado Internacional quer 

em nes~ casa, ... ). no externo, complementado P~lo te_ 

Ordem do dia . 

Discussão. em turno único 
(~pr~ciação preliminar da cons
ti.tuclo~lidade, ~s têrmos do ar
tigo 265. do Reglmento Interno),
do ProJeto de Lei da Câmara 
n 9 103, de 1963 (n9 1.192, de 1959, 
na Casa de origem). Que clUtoriza 
o .P?d~r Executivo a abrir, pelo 
Mtnlsterio da Educação e Cultura 
Q crédito especial de • 
Cr$ 2.500.000,00, destiri~~···ti 
~onclu.sãl? das obras do Ginásio 

Euclides da CunhlJl' no Cidade 
de BO!, Vista, TerritÓrio Federal 
do RlO Branco, tendo Parecer 
sob nQ 142. tJ.e_ 1964, da Comissã~ 
r!e Constitutçao e Justiça pela 
mconstitucionalidade. I 

"EI}1 .d.i.:seussão o projeto qua.nto à 
prelmunar da. constitucionalidade 
(pausa). . 

considero um êrro a. .propOSição que 
está sendo sujeita à deliberação des
ta Casa. Sei perfeitamente a impor
tância de serviços da: natureZa do qUI 
ora. se cogite.. Em tôda parte d<> mun. 
do éles existem. Mesmo no Brasil li 
existia e, a meu ver, devja continuar 
existindo nos moldes adotados até a 
presente d~ta ou, talvez, ampliado. 

A forma: pela. qual se estrutlira 11 
novo órgão apresenta, no meu enten .. 
der. graves perigos para o futuro. 
Sendo presidente da Repúbl-ca um 
homem como o atual, Marechal Cas .. 
telo Branco, que não é político, não 
pretendo ser e no tem aspiraçõe:s po .. 
l1ticas e, além disto, sendo inegàvel
mente uma personalidade áust,era. a 
prepOSição pode não oferecer riscos. 
Entretanto, O Marechal Castello 
Branco passará, maie; tempo, menos 
tempo. Outros D sucederão nd alto 
pôsto e o Serviço ficará. 

Não havendo quem peça a. palavra 
declaro encerrada a discu.ssão. 'Ora, n~ tênuos em que ~e' ac11a 

estruturado no Projeto, um órgãO 
Em votli9ão O projeto, considerado como êste, nas mãos de um Presi

inconstitucIOnal pela' ComIssão de dente menos severo no tratamellto da 
Constituição e Justiça. co ss: pública, menos rigoroso nfi ad

Os Sr5. Senadores que nt:l"Ovam o ministração do p.es.s:oal, menOs aten
Parecer da Comissão d'e Co~~.l-lt . ~ to aos interêsses ImpessoaIs e ao bem 

Justi ' , ':>%-, UlçaO ,lomum. e mais preocupado com pro-
e d ça., queuam ~rmanecer'. sen- .'c-upado com problemas pOlítico!> po
ta os. (Pa'USa). ..., ldem transforma.r-se num instrtUnen-

»:;tá. aproYado o Parecer. L..:.:t _. I to s~m eontrôle, de oprcsl5ão e, até 
s6?dO, o Projeto será arquivaoo C de c;.ubverBllo. 
fel': e. devida comunicação à Cu. .. I ..... onl um 6l'gRo como êste. um Pre .. 
ma a dos Ilej1utados. . blG''llto que qUelr. promover <li sub-
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Vai-se proceder à 
{Pau~a! . 

.$ -' 

a.Puração. ... raâo enoontro.rf" ~~~l_o. = oré<llto ospeclal 4. :ti» nill\1.õe. -I RlQ a. Janeiro (Gualla.!Wa' "Ser
tnstruntento ideal ps.r .. o teU obJe~ poO&rá pertniUT - o mal UW dêle! V!ÇO li"-edera.J, rJe IntormaçikS ~. (;oULl'a .. 
tiro. por um. Presidente da. Re:pÚu!.l%, ~Ut Ilt • .:(m0.'Yões '-S.l< ".C.I.>. que al;.ual 

Desejo chamar, SObret,udo, A a,ten .. ntíO () atual, que o t1·ansfQrll'.~rá em r~ent-e integl',a a 1;:$Ccretau<l_uer-a.l "ó T!o~,"'~,~ ._"b:;n··, 16 Seahores Se-
ção para alguns doa dtspo.sltvos tnstrumento c.e opressao. ou de sub I Voruel.ho ae SQ"ul'ança NaClOnal nado1es,. IluO. 10 senhores Senado ... 
l!Ie me afiguram mau prenhes q~: ,'ersão. - § 2'1 - O s~;:>~';.ço Na":::.Vn ... l «e' tn"" i reB, l-lUJve 4. abstenções. 
a.m~8Ç83 futuras. I Lembro que fatos mUlto recentes !o.maça:es e~ta. L:..enw (\c qUdL.s<:;"te I Não hú "quorum". 

mOstraram corno o d«!SVIO -de verbos, prescr.çoes que tleternUm.1n i. I<Ut:l~~- ,1., . 
:relo § 21i' do Art. 4'.1: I de- sociedades de eConomi.a mista ou ca~aQ ou {llvwg'açao ae .-,ua Ol/,u:1.za ... 1 ;:',:::.e ~lo7ed'e~ ~ ch9.m!ld~ dos Se ... 

"O Ser"iço Nacional de 111tor~ de autarrqulas como a PETROBRAS çao, ,un~lOnall1elHO'e eíe..vos. I ~ht€;:, tjelW.d.Cle.s, áe NOIte Pa.T4 
mações está iSento de qual5'quer e a SUPRA, p.r~vocatam o fiIlancía- Art. 5'! - O <;h~1e Uo b.IS .1., c.\"L \ ..... U . . 
prescrições que determinem a. p.u. mento . de tttlv~da~es not.órlamente DU m~~l\"'.ar. ~a. COllil<il:ça {j,O l:'le~ • .;.e:He (Procede-se a chamacút) 
bllcação ou dlvulgaçt\o de S119. or- subver.slV~s. flavIa lr::-eguland3de n!L da R. ... pubúc.a. tera. sua nO:'la.,\~aO SlL 
gan123.ção, funcionamento e efe~ grante, v~to que dotações df- órgãos Jelta a tipn,lIlaçao ç.:e"l.i d) : .. n; .... G.J L:tSPh;.;:l>LM j\ CHAMADA OS ~&.. 
t:vOS.'. com Qut!!} destino eram desviadas l'eL1eral. Xl101U~S ~E:L\nOl::'F.S: 

o Al't. 6Q estabelece: 
para êsses objet,ivos. § i'" - A.s fl.i1l.~(}eS -de c. ... ~.;:('... d. 

Coro a instituição do Serviço, no~' S ,1" . I. não pou.ell1 J::.eL· cte_:?Tllll;,.üü..1ua" 
têrmos em que o estamos votando ai CU.1J1Ul.aUVaI1H:!1Jte CO.Ul as '3.::: qJu;que. 
sulJversâ-o poderá ser promovida ófL out.ro ca. go. "o pessoal civil c milHar ne· 

ce.s.sn.rio ao ftUlC!Ona.mento do SNl 
será proveniente dos Mjnlstérioo 
e outros. órgãos dependentes do 
POder Executivo, mediante requi
sição direta. do Chefe de serv:'ço" 

ela! ~ legalizadaIl1erlte, com dota.çõe:- ~ 2'1 - Ao Cll~te. <lo S"No ,I. ~5.o 
pl'ópnas e, quase pos~b di2':er~ com Q'.!,'.tJ.as as hoU{':u; e l"'l..'tTog;;tl\'l:1.s de 
órgãos próprios. ) .\ ... l}15~ro oe E~Ül.dC. 

Requl.siçà.o ólteta õo Ohe!e de Ser~ 
Viço, sem pa.s.sar pela presidênCia da 
República. 

Por isSO, Sr. Presidente, COUtO nãol § 3'" - O Clle.te do S,N.L pC'rce
estou leglslando apenas patfa o atual be~a vcw:unentos iguais aOS 1:xado'!' 
Presidente da República. (',1;jo rnah- pa.ra os Chetes de Liabmete (18, Pl'C~ 
dato ê tra,nsitôl'ÍO e breve, não dare: ~ldencla as. Repúbh~l:\. 

. m~u "oto favorável 90 te};to ('orno An. 6'1 - O pessoa.! civil e mll,ta~ 
O 1,Y' !ia tnt.!smo arL~go estabele<:~: não () dei nas Comi~sões 1(~ Qll8 faça nect::.-sano ao 1uncl'Ün.amen!o do S,N.l. 

. Alem desse sen'lClores reqUis.~ parte. (MUlto bem multo betlln Beta. p,Q'le1."t\.'i!nte üCs MU1!S"é,105 e ou. 
~~os, poderá ser a~it1do pes~ I ' " .. , ttOs orgão3 aepr.ndentes 0.0 PoJeI' Exe~ I 
~l ~a [onua do (l.~t.go 23 da ~~ O SR. l'Rf,.~InEN1I1! CUÜ\'O, meà~ant.e [eqtus!ç.io dlreta 00 
11 239 j~O: d~ 12 de JUl~o de 19ti() \ (Guut.o Mondirt) Em votJ.Ção o pl'O. Chc!~ UQ Serviço. 

O ~ . Q.l alem. dizendo. ; Jeto. § 1'1 _ AleU) dê~ses sCl'vidore~ re· 
"O Chefe do SNl poderá pro~ Os Srs Senadores q.\le o aprovam, qumtados! poclera ser adnJ.ltldo pes-

mover a. oolaboração; gratuita ou que1ram OOll.'ervar~s.e :;entaüQs. (Pau~ soal na rorma do artigo 73, da Lei 
gratificada, de civis ou mIUtfl~ Sa} 1 n P 3.780, de 12' de jVlho de 1960. 
l'e8, serv.:d_ore.s públiCo." ou não, Es.tá a..p;:m·ad.o.. ( ~ 2"'_ O Chefe do S N 1 pode"à 
e!~ condH;oe.'1 de particip~l' de O prole(Q VM a s.ançáQ. ! p"cnlOver a cOlaboração' gratu't 'u 
u~\v Iladet, especi!icM," I V!l.~~, o segUInte o p:'ojeto apro- i g,~·atHlca,d9. ae Clvís cu ~J1lt.arel~,~ s~r. 

E. n:I1da, c l 3'] do Art.. 70 acres~' \ vldores pubhcos ou não, e mcondlçõel: 
cenla; \ P~OJETO m LYI DA CA~·rARA I ae pal'tic1par de atívld:lcte'l eq3eciLcas. 

"01 cj\'!S e militares em servlço 1 N9 5-l, DF. 1~S4 I Art. 19 - o.{ serv1C;cs prestados ~o 
:no Sen'!ço Nacional de lnfOrmll~' \N' l.~~,,·AJl.l. 11' Càmars,) S.N.r. peJo pe5fOal CIvil 11'1 mll1tar 
lÇ'ões. ~a:-ão.Jus a uma, gratificação 1i .. < , ' '', • ., I con.st:Luem ~et'VtçGs ·relev.uFes e títul-o 
e.~pe~!!'l:l. !IX9<la anualmente pela g7a ~ he. V1ÇO 1.\ ae ofla. (te In. de m'erecimcnto a ser con"lcH,'.raÓo em 
Pre~.ldente da. RepúbI:ca," t O 1~'O~l~~~:~ Nac;onal dcpreto.: I tOdos OS .1t.os da vida l'uncu;r.aL 

O órgão. por Isto, está intelrarnccte' Art. 19 . - E:: cr:aClo. contQ órgão da § P) - Enqua.nto exercer~m iunçõe" 
• <!Obert.o de estf"Jturação legAl. ':Catá Prc,sldênCl9. da ReDú~~ic..'t, ç serViço no S.1''O., os civL" sâo co:runderado~, 
a (n'gan~zação e o funcionamento que Nac!()nal de Intormaçêes {S.:N.l,J (l. para. todos Os efeltos legaIS, em efc 
seu.. Diretor bem entenda, sem Que qual, para Os as,;,untos 3"tillE:nte~ fi tivo exercício no.'- l'especU'!í-E C!l.LgQ!;. 
Isto 8ej9 publicado, 'rraf;a~se de um Segul'a.n~9. .Nacional, cper8.:a também • ~ 2Q 

-: Os m1lital'e5 em serviço no 
6rgá() de serviç.o.s s~l'et.{)s e, port.an~ em proveito do Come,ho de Segurança S.N.!. sao cons1derad'Üs em COHllssão 
to, éSta. conseqti~ncla é fata'!. Nacional. milltar, 

De raMagem, anoto que o § ali' da A.Ct. '2,9 - O Serviço N:wonal de § 39 - Os c!\'i.9 e milltg,-c.:; em s-cr-
Att; I~ pre\'é Uma. gratifjcn~ão 05- Cntm"mações tem po,· fW<fUj8de .stfpe~ "iço no S.N.I, larão juS a uma gra~ 
pec.ál para o pessoal que Serf'lr n~e rlntender e coordenar, em :.oljo o ter~ tlJic.aç5,o especlal. fixólda, [lnualmente. 
órgão .. N~te .momento Be "'aj reunir t1tófiO Mcional, as ativi,1l\des de in- pelo President-e da RepubJkl.o.. 
fi CO~l1lssao MLSta que e.stuàa. o ProJe~ torrnaç-áo e contl'a_inform3çao. ~ em 
t-o d~ Aumento do F'unc:"n.l'lSlno 01 .. ptlort!cular 3.s qUe intetc~se!l1 à Segu. 

U ti 11' v :rança Na-cional. 
v fl 111ão. Dê.')se projeto consta Art. 3Q _ Ao Serviço NMional de 
entre outra.'! dis'P'OSiçõe.s, ti. que supri~ !nt'orma."õe.<;: incumbe especalmente: 
me tõda gl'atificação existente, eOn~ v 
SI~1'Vanà.o apellD.S a de qUinqUênIo de ti) a.'1Sessora o Presidente dll Re~ 
~erv:ço e a de 40% no caso de tempo pública na oríentação e COorde~ 
mtegral.. E. expre.'óSamellte .suprlml nação tias llti\ridades ete iufof. 
da a gratlf:cação de represent.ação. ~ tna.çã.o e contra.lnforrnação 

g afetas aos Mtnistérios. serviçOs 
. ' s~.prÍl~f_dll: a gratIJ~c:açã.o que t5tata\S, ... utônomos e entlda-

<tua!Qhe. t?lgaO ali a func:lonãtios pai' des pame,üatats; 
éle ~(;Q!IJsItD.dC)S e nêle .serv1ndo O b) estabelecer e nss~urar, tendo 
Servl~O Na~ional de Info~maçÕtg. 'será em viSta· a. complementação do 
Uma. ,~xceçao única. Só nesse: órgão s!.Stema. nacional de informa. 
l~a'Vem gratificações para functoná- cão 9 contra~lnformaçâ(), 03 
rtos requisitadoS, numa fli\l1'antc d1s~ necessàtios entendimentos e 
paridade de tratamento, ligações com Os Governos dos 

Essa. organização Já existe e dera Estados. com entidades priva. 
O,ó, not.icia o p:'óprio Projet.o a,O dI. das e, quando fOr O CREO, com 
r!er, lU) § l~ do .Art. 4f';' as adlllinistraçóe.s nnm1clpaia: 

rol prOCeder~ no ma.i~ alto nivel, 
li ~!ca incorporatlo ao Serviço à coleta" avaUtlção e integra-

HàC10~.nl de Informações. como ção das informações, em pro~ 
Ag-ênClit Regional. com sede no veito das de<::l,\>ões do Pre~den. 
am de Jall,eiro, o SerVIço Fedel"al te da República e dos estudos 
de, }nform!tçõe.,; e Contra_fufor_ e recomendações do COnselhO 
mar;ões. que atualmente Integra 81 de Segurança N~citm'àl, ass\m 
~ectttat'ia.-Geral do Con.Selho- Na- comO OaB a.tividades dto plane. 
Cl<mal <te Segmanço.." jamento a cargo da. Seereta-

A meu Ver, essa Organização, Que ria-Geral dêSSe ConSelho! 
até, hoje exercia os serViços secretos ,(l) promover, no âmbIto go\'crna. 
lndl.$pen~âveis à segurança. pública mental. a difusão adequada 
tJoderin ser mantida. e empregada de dw informações é das estlnla~ 
acôrdo com a necess1dad-e do servlço, UVaS decorrentes. 
Mas o conveniente seria mantê-la no Art. 4'" _ O Servt'Y~ Naciona.l d-e 
Conselho de Segura.nça) nM têrmos Informsç&es compreende unta Cllef1a 
i'!m que atualmente existe. A forma. (Chefe do Sen1ço e Oal>inet.e). uma 
ncrotadll pelo Projeto, da.nd:> 4 essa AgênC1n. Central. tWt ot$f;.títo Federal. 
Organização a cat.egor!a aI) Mlnisté~ e Ag~ela.s RegionoJ.s. 
do • lhe atrlJ]ulnito dOJ;s.côes ~le1l'a~ § 111 - F!oa, JncofpOtn.dO 1\-0 S.N.r,. 
<1", _ SÓ ps.t'O &silo IMW 6 e;berlo um como ,\.;l!nOl& Regl<>nAl. 00l'I\ •• ~ no 

Art, go _ No deCürSl) di) ano de 
1964. a Secretaria_a~ral do çOl,lSclho 
de Segurança Nacional terá a seu 
ca.rgo t49Giar, financetramente e em 
recursos IPater1ai:-.~ o funci(.namemo 
da Ag'ência Regional do S. N l. cOm 
sede no R10 de Janeiro. 

Art. 9<1 - Fica o Poder Executivo 
autOrIzado a abrIl'. pelo M1Ql~t~rio da 
Fazenda, () crétUto espeCial de Crf 
200.000.000.00 (duzentos milhões de 
cruzeIros> pal'a a instRlaçao do S.N .1. 
e seu runcionamento em lflB 1. 

Art.. 10 - A presente lei entra em 
V1gor na da ta d'e sua, publicaçãO, re_ 
vogadas as dlspoo.i.ções em contrario. 

votaçãO, em przmC'ITO turnO, dO 
Projeto de Lei do Senado n'i' 83. 
de 1963 (de autoria do Senador 
ArthuT 'VlrgiHo) qUe dispde sdbre 
indenizaça-o a .ser <:oncedida. em 
caso de rescisão do contrato de 
trbUlho se1n justa causa, antes de 
cOJn7Jletar o ernpregllClo o períodO 
de C!oze meses de serviCo, e da 
Qutras 'PYovtdêllcta~, tendo pare .. 
eeres. 'sob ns. 743 e 744, ae 1963. 
d.as Corm.ss6es: de Const1tu1çô.o·c 
Justt(:a, favorável, com a emenda 
que oferece, de nli' l-C} c de Le_ 
rttslação Social, ta110rável ao pro_ 
1eto e à emend4 {ta comissão de 
t:'onatituição e Justiça. 

o pl"Ojeto teve a c1lscu.~sãO encer~ 
rada no dia 29 de janeíro último. 

VaLse proCed'er à sua votoçao r-m 
~1th1l0 8ecr~o. s.em t>rt;.jUí7.0 do. 
emenda oferecIda pel:,l. COID.Utsã-O d-e 
ConStJtulç!l.o e JnsMç1\. 

'Btn l<>taç!<> (pa ... ,,} 

Go:c!wa~~er santos 
JO.3{ OU omar<1 
Oscar Pa."."os 
VLvaldo Lima 
Edmund.o Levj 
CaCtete Pinheiro 
Eugênio Bflrro.~ 
Sebastião Arcl1rr 
V.ctormo FreiJ'e 
Menezes Plmcn1el 
Dl" Hu t Ro:-;o.do 
Dinul'te Mari~ 
Argemlto de l"lgueLredQ 
Jono Agripino 
Ba,rrolõ GRn'aU)o 
Pes:)oa d~ Queiroz 
:E:rrnirio (:e MOraea 
L~te Neto 
Raul GiuUerti 
Gilberto .Ma.rinho 
Nogueira. da Gam~ 
Padre ca1'lynn.') 
Moura ,AndraCl't 
p~liro Ludov co 
Filinto Muner 
Be:lerra Neto 
Mello Braga 
Antonio CD.rlo~ 
At.tilio F'ont:Jna. 
OuIdo l\1011din 
l .... !em de Sá. 

o Sn. PRliS1lJE~'IJl~ 

(Guido ~!ondinl _. E.'itâo presen ... 
~es 3't Senlt.or:es SCUad()l·cs. 

Não há "quorum" para votação. 
Em consequêocia.. fica adiada Il 

matéria pflra a ses.'5no segu'nte. 
DisCllSSão, CUl primeiro turno. 

do Projeto de Lei do sena.~ u~ 
119, de 1963, de autoria elo SI'. 
Senador Vasconceilos Torres, que 
l'e.gu12.. ~ !()tma de quitação dos 
empregados di.$pensados com in .. 
denizaçãQ dos empregadores, ten ... 
do Pareceres números 240 e 241, 
d.a.s Comissões: ~a. OonsWu fac 8 
Justiça, pela rejeição; de Legis
lação Social, :pele arquil'amen~o. 

Em d.iscussão o pl'oJeto. 

Sr. Presidente. peço 
para. cCscutir () ptojeto. 

o SR. rUESIDENTE: 

• 

(QUid.o Moud1n} - Tem !l plUllyr. 
o nohre Senador Atillo Font<l-ua. para 
ü'iscutit o proleto~ . 

() SR, Nl'U,IO FOXTANA: 

(Sem rerisão do. orador) - Sr. 
Presidente, o pro!et<> de Lei do Se
nado número 119, de 1963, teve, na 
Comissão de LegIslação SoCial, pa .. 
reCer que foi aprovar!o, pe1Q seu ar .. 
qUívamento. 

Já que ns emprês3.s, as organ·za .. 
çôe.<; privadas e~tão sobrecarrf>gadas. 
de contribuições, caso foose ~pr\}vadG 
êste projeto, com maIs uma despesa. 
teriam de arcar ns eml>resas e or ... 
~Ilrôz,ar;ões produtoras. 

Tudo {p.l.e vt:1\\ '3.'Vart~t\\r m~i..ores 
despesas no setor da. pr()duçüo é 
transferi.do sÍ11.1Uttânc3.ul.ente. ao con
sumidor dQ'il. ben,r;, produzidos e, nes .. 
ta!:; condições, esw.rfamo.s ~ontr bUHl
éQ pa.ra o ellt!arecimento do custo de 
vida, inna~lolw.nti:o a. n\oeda. ju:;tv.
mente nutua ocasiiio em qu~ o 00-
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v€-rno luta ten-az...'Uente 
a inflação. 

para comer 

Felizmente, já se notam sintDmas 
e'ridentes dessa contenção. Ainda ho
je tomamos conhec:mento de que, no 
ú:.t:mo mês de maio, o custo de vida 
subiu aproximadamente 3%, quando 
n:>s meses anteriores a médio estava 
acançando B%. 

par-a conter o custo de vida, é pre
ciso que tomemos o cuidac:o de não 
o::1erar a produção, de não sobrecar
regar o seu custo. 

Exi.5tem, como dizíamos, inúmeras 
omtribUições qu estão sendo pagas 
pelas eroprêsas e. consequentemente. 
t:~ansfer;das ao consumidor. E' ne~ 
c~s.sário que essas contribUições se
jam realmente aplicadas em benefí
cio da coletividade, dotraba1haàor. 

da Otl!a e das autorid~r.les compe... Basta dizer que Os trinta e dois mu
tentes o apêlo que acabo de rece.'JeI n.cíp!.os daquela. região, conforme de
da'S classes produtoras do Municíp:o polmento do nobre senador Antônio 
de ôzaxerê, em Santa Oatarina. bem C&l'1cs, di...'q)õem apenas de duas COle .. 
como das autoridades municipais, no tarias Federais em func!onamento. 
sentido de ser Instalada, naquela ci- Daí p:lr que aqUE:a brava gente re .. 
dade do centro~oeste do Estado, a. clama providências, Dor pa.rte do Go .. 
coletoria feaeral há muito criada. por ires da :laç!ío. E {) E.::tJ1CD do BrasH 
lei. Trata.se de região. agrícola e E' zona proiatcra de gêneros alimen .. 
pasto!'il que se tem desenvOlvidQ mui- tfu~os em larga es::-ala. principnlm€nte 
to nos últimos anos. Contudo, a de trigo, fe:jào. n:.ilho, todos de pr1. 
faita de uma COletoria Federal obri~ meira ordem. Contudo, é - uma zoe-... 

~ .g:ão inteiramente abandonada pelos 
ga os contribuinte.;: de Xaoxere a C:l- serviçcs públicos; 
minhar dezenRS -de quilômetros para 
pegar seus tributos. Existem outro~ Espero, po:S, que minhas palavras 
mun;cípios. no extremo oeste do Es- cheg-uem ao conhecimento do MiniS ... 
t.adn diStantes c-rcR de duzentos t!'o da Fazenda e do Diretor das R.2D" 
quilômetros da: Coletoria Federal ma:.s das Interna,s, a fim de que Sua Exa. 
próxima. levem em cons:duação o apêlo da-" 

q-lela pcpulação, mandando instalar 
E' evidente que muito boa vontade as Colet(Jrias t.'Tiadas, por lei bem co

precisa ter !,) contríbu.inte l?ara pa- mo Agênc!.a3 do Banco do Brasil de 
gar o seu impôsto,' pOlc: obnga-:;e a Xanxerê e São Miguel do Oeste, duas 
eropren.:der uma viagem, por terra, próspet·as c:dades. Tenho a certeza. 
de cêrca de duzentos quilômetros de que constituirá fator' de desenvol
para alcançar a sede da Coletoria vimento e de boa. renda para os co
Federal. fnês da Nação. E o Banco do Brasil 

declarando ha.ver a OOmi.s.são de Fi· 
nanças tcmado tonhedrr.ento do ex
pediente) • 

5 
Disoussão, em primeiro turno (aprtb 

ciação preliminar de. c0nstitucianali
da.cte nos têrm~ do art. 265 dQ R2gi ... 
mento Interno) J do Projeto de IJei do 
Senado nO 168, de 1963, de autoria do 
Sr. Senador Aarão Stembruch. que 
isenta da incorpm'açâo para presta .. 
ção de serviço militar (;5 cidadãos de ... 
dicados a, ativide.des profi..s.sionros na, 
lavoura. e na p-esca, tendo Paa-ecel't 
sob n\> 19-9, de 1964. da COmissãO de 
constituiçãO e Justiça. pela incons ... 
tituc-ionalidade. 

Está encerrada a .ses.'5ão. '\. 
Levaníam-se a sessão ds 17 h<h 

Ta.8) • 

PA!tEDErt N' 2G5-A, DE 1964,; QUE 
SE REPUBLICA POR TER SAIDO 
COM INCORREÇãO NO D. C. N. 
N" 99, DE 4-6-964 - PAGlN/I. 
1469 _ la COLUNA. 

Os Institutos de Previdência SOCial 
I" .arrecadam milhões e m~lhões de cru
, 2e1ros, mas os beneficios que c!is

tribuem aos seus associado5, aos con
tribuintes, são pràticamente ~ nulos. 
Principalmente, como V. Exa., Sr. 
Presidente, conhece mu· to bem, OS 
operários do hinterlanà, do interior 
distante das Capitais e que pagam a 
t,lla. contribuição mensalmente - a 
elasse patronal tambÉm contnbui -
f~stes não recebem a contrapart:da, 
(tlle seria a assistência social, con
forme a lei precejtua. Por essa ta
~~ão nós não poderíamos concordar 
ecm o Projeto de Lei ora em Jis
eussão. 

terá um campo imenso para desen-
Não tenho, de memóri5, a 1ci que volver " suas .!iv'dades no atendi- Pareceres ns 265 266 e 261 

criou um nl4IDero apreciável de n~vas ment.:> li. agricultura, ao comércio e ., , 

" 

c.c!{)torias federais, entre as qUalS a à indústria da região. f de 1964 
de xanxerê no Estado de san,ta Ca ... 
tarina. _ Es:a lei foi. s8.nclOnada,., Er.a o que desejava dizer, Sr. pre-l NQ 2fi5-A DE 1~64 
aproximadamente, há dois anos e, ate sidente. (Muito bem). l 
hoje, não ioram inStal~das as d:tas O SR. PRESIDENTE: 
coletorias. Esta. a razao pela qual 

Tivemos oportundade de esclarecer 

dirig.imós um apêlo ao Sr. Miffistro (Gilberto Marinho) - !,!,,'U!l1 Ul",lS 

da Fazenda, aO Sr. Diretor das Ren- havendo a tratar, vou encerror a Ses
das L'1ternas. são, designando para a de amanhã a 

't seguinte 
O Sr. Antonio Carlos - P,erml e 

I) assunto na Comiss::o de Legislação 
iScclal, que houve por bem em:tir, 
,a.receI'" contrári{l à proposição. opi
;:'lando. pelo seu arquivamento. Espe~ 
:~o, pom, que esta Casa rejeite o Pro
jeto, acatanc.o o parecer da Comis
:;ão de Legislação Social. (Muito 
Jem) . 

V. EXa. um aparte? 
O SR, ATlLIO FONTANA - Com 

todo o prazer. 
O Sr. Antonio Carlos - Estou 

ac-cmpanhando _ o discurso de vossa 
EXa. com tódá, a atenção, e quero 
oolidarizar-me com o apêlo q-le aca
ba d,e dir:gir ao Ministro da Fazen ... 
da e ao biretor de RendaS Internas. 

(Guido Mondin) _ Continua em Ainda hoje, recebi telegrama do P.z:~ .. 
l
' feUI\) de Xanxerô, SI. Alberto Mi" 

o SR. PRESIDENTE: 

I lscl.l...<:.São O Projeto. (Pausa). "-helin comunicando, que a Colet{}r~a 

Nenhum do.:: Srs. Senadores dese-- F>cderal daquele Municipio, criad~ 
.Ir,:do usar da pa-Iavra, encerro a por lei, ainda nâo, .iI1Stal~d~. ~ta 
d-scuSSão. com móv-e!s, uteDEillos, predlOS, fal ... 

A votação fica adiada -por faIta 
de quorum. - . , 

Na hora do Expediente foi lido l'e
quer-mento nQ 151, de autoria do Se
nho!' Senador Pessoa de Queiroz no 
sentido da prorrogação, pOr mais 15 
d'as. do prazo fixada peJa Comj.~.são 
de Relações Exteriores para emitir 
pfl.recer sôbre os projetos de Decre
to-lei n\' 14. e 15 o p;-imeiro apro
vando o acôrdo firmado com Os Es
tapo,> Un!dos para o estabelecimen
to de uma missão militar norte
a.mericrca no Bras!1. e -o segundo 
conc;uido com o mesmo -país para o 
€)"t3.beleciment'O de uma m:&ão na· 
valo 

:este requerimento pode ser no mo· 
rnrnto di!cutido, mas não votadO, por 
falta de quorum. 

Em diSCUSSão o requerimento. 
(Pausa). 

tando apenB.3 que o Min13térlo da Fa
zenda pr.ovfdencie o env~o dos fUIl~lO
nári05 e ,do material que tem de f:car 
sob e. aguarda imediata. ctêsses !uncio
náric5 para funcionar, e poder aten
der ,àquele Mun:cípiO, cujo progresso 
e uma realidade no oeste cahl.l·jn,=n.~e. 
l!. tnlvez um dos municipios que mais 
têm próspera do em sta, catarina, no 
último decênic> - o de Xan.'{etê. O 
apê:o do Prefeito inclui uma palavra. 
em favor da iD~talação de agênc·a do 
Banc:J do Brasil naquela comuna AS
E;lm solidarizo-me com V. Ex,~ e junto 
à sua VC-z Q minha, no sentido de Que 
o C-.<Jvêrno atenda a êSt-as apelo.3, a €~
tes rec~amos dos municípios do in .. 
ter:cr. A verda.d~ é que, no .Q::ste ca .. 
tar;n~me, é grande sacrifício opa
gat!lfnto de impostos. E' necessârio, 
às v-ezes, viajar duzentos quilômetros 
para alcançar-.se a Coletoria de Ch3-
pecõ ou a Agência de São Mi6'uel di) 
Oe::te. Numa {i-rea. de quatorze mil 
qUilômetrcs quadrados, ~om trinta e 

Nenhum dos Srs. Sensnores dese.. dois munic1:o:os e nove comarcrui, 
jando usar da palavra, encerro a existem apen~s duas Coletorias Fe-
d scuss50. derais e, se não me engano, u~na 

Fic.'"I adiada a votação por falta Agência. do Btm::o do Brasil em Cha-
de quorum. pecõ, A Agência de São Mjguel do 

Está e.sgot~da n 
do D:a. 

"Oeste ainda não {-oi criada. ainda 
matéria da Ordem não funcio:::.::. a agênCia. Lá está ape .. 

nas o Gerente. Agradeço a atençãO 
q-le V. Exa. me d:.spc1lEou. 

O SR. ATILlO FONTANA: 

Sr. pr~sid€Ote, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: 

O SR, ATILIO FQlffANA 
Agradeço o aparte do nobre Senador 
Antônio CarIes, como valios-{l depOI
mento. A região oeste de santa Ca ... 

(Guido J\.1ondin) - Tem a· "pala· t-arlna ten:. realmente, naquele p-:Jvu 
vra o nobre Senador Atllio Fontana lutad-or e- trabalhador um surto no

O SR. ATILro FO!!'fANt\: 

(sem remsão do orador) - Senhor 
PresIdente. volto a fazer uso da- pa~ 
lavra pa:ra trazer ao conhecImento 

tável de d~envolvimento e de pro
gresso. 

Inf,elizrnente não tem tido. princi .. 
paIm ente por parte do Govêrno Fe .. 
deral, em atendimento adequadO. 

ORDEM DO DIA 

S:.s.são de 11 de junho de 11!1j4 

1 

Vctaç2.0, em primeiro tmno, do 
Projeto d~ Lei ao Senado nO 83 dB 
1963 (de autoria d) Senador Arthur 
V;Tgilio) que ,dispõe sôbre indenização 
a spr concedIda, em caso de rescisãu 
do contrato dL trabaUlo sem j1.l.5ta 
c~U5a, an~es de com:;:Jl.eta o empr~ga
d'!) {) p'2T1cdo de doze rnese.5 de ser. 
viç.:J, e dá outras pi':ndências, tendD 
ParEceres, sob ns. 74.3 e 744 de 1963 
das Com!~~ões: de cons;;ituiúo e .}us~ 
Eça, favoráv::l, c<Jm a emenda que 
o!n:ece, d~ nl} l-CJ e de UgisIa"ão 
.B'::Cla1, favDTâve-I 6-0 p!'oj:to e à em~n~ 
da c.a Ccmis~ão de Constituição e 

.• Jl!,~.Lça . 
2 

V:::taç[o, em prim~iro turno, do 
Pr:JJe~o de Lei CO senado n~ 119 de 
1963, de autoria do Sr. SenadOr Va~
ccnc::los Tõrr"€s. que regula e forma 
de qultaçãJ. dos enlDr~ga-dQ5 dt~llen
so.-dos com indenizaç-ão dos emprega. 
d:]res. tendo ParEc-eres us. 240 e 241 
cc lf!e4, daI, C:-mksõ2s: de Consti~ 
tUlç!-Q -e Justip, pela rejeição; de L'~~ 
gislr:.çãv 5O:-ia:, 'pzlo arquivamento. 

3 

Vo!ação, e.."'D. turno úniC"O, do RÕ'
qu<;rhll~ntJ. n9 151, de 1964, pelo qual 
o PH'<:;:d.:mte da Comissão de ReJa
çées E~t::Iior~ s:)!ictta a p:-orf!:::gaçã~, 
pcr qu:re~ dias, do prazo para aquele 
órgão E.E pronunc01' sôbre .os Projetas 
de D~l'eto Legisclativo ns. 14 e 15 
de 1Ni4, o prirnE'liro q·ue aprova o 
Acôr<io firmad'J com os &ta-dos t1ni~ 
dos pars o e.stRaelecimenio de uma 
Mi=:são Militar No.rte-AmEricano :Bra
sil e o segundo conchildo CC!l1 o mes
mo pats para o es.tabelecimento de 
uma Missão Naval. 

4 

D1SCUEsão. em turIb único. do Pa
recer n9 255, de 1964, da Comü:são de 
Finanças. sóbre o Ofício nQ ~, de 
27.4.64, p:l0 qual o sr., presid-eht'e da 
Companhia: de NRveg1ção de ,8. Fran
c;s:o encaminha cópins do balanço. 
da, demonstração clt'. conta. de lucros 
e perdas, no relatórb:> e dos 'anexas. 
referentes a e..<:1:a- Companhi'A (pareCeI' 

Da Co1'!'UBsão de Constituição G 
Justiça sôln'e o projeto de Lt;; da 
Senado n/I 53, de 1962 que cria 
uma zona franca na cid4.de dO 
Belém, capital do Estado do pará:. 
e dá outras providêncin.s. 

Relator: 51'. Heri1J.3.~io Vieilta 
O ·Senador Martins Junior apresen

tem projeto cr:.ando uma zona franca. 
na cida.de de. Belém, Estado do: Pará. 

Em anterior reun!ão fOi pooferido 
p!!recer pela bcDnst-ltucjnn.alid~e dos. 
artigos .() e 13 do projeto, por' colidi
rem com o § 19 do art. 67 da Constf ... 
tuiçá!) Fed=ral, eis qUe versam ,sôbre 
matéria f:nanceíra. 

No curso da d;.scussão, foi tequeri ... 
da e' aprovada {l amtência do' !.tinis-
tér"o da Fazenda, ' 

Cumprindo a. dil'g€ncia, -o , Minis
têr'o da Fazenda opin~u contra n. 
aprovação do proj;~to, "em ince c.3,S 
razões expcstas no parecer anexo. pc!" 
CÔpiE, da Diretoria das Rend.a.:: Adu. 
ane'ra..s". (Aviso n9 GB-7, de '24 dês
te mês, mas recebido nesta da.ta) 

Em swna, esclarece a autoridade 
aduane"ra na exposiçfu) que formula: . 

De ser sublinhado a propGoSHa figu
rar a redação do art. 6Q aludido em 
tudo igual à já existente no a;:rtigo Sq
da Lei nQ 3.173-1957, pert'nentes à 
Zona Fr? nca na cida.de de Manaus. 
acarretando a medida ali ,prevista di 
ficu1~<ies e embaraços de IDQnta 2.os. 
se!'V!ç03 de fiscalização aduaneira e 
re..9"essáo ao contrab9.ndo, entraves 
ta s .cue somente, em parte, puderam 
ser ccntornados pelo p-oder re'5ula
ment2r já exercitado com Q c'tado 
Decreto n.~ 47.757-60. perdura.ndo no ' 
entanto a. situação de apree~s5.o -por 
parte das u1.ltor'da.des adnane'iras en
carregadas da fiscalização na região. 

Pelo exposto a- Comissão qe oons .. 
tit.uição e Ju.5t'ca opina pelá· rejeição 
dos arts. fi e 13. por inconstitucionais 
e do projeto, por contrário aos inte .. 
rêsses do pa~ e da administrrção. 

Sala ciPa Comissões, em 30 de ja .. 
nsim de 1-9ti3. - J~fterron de Agular, 
?r:-sidente. - HerIbaldo Vieira, Re
Ip. tor. - Al"JJ Vianmr. _ Lourl.val Fon .. 
tes - Sérgio Marinho - Silvestre Pé
Tieles - N:igueira da Gama, RUY 
Carne!ro. • 

NV 266, de 1964 
Da COI;lissão de EConomia. s8c 

bre o -Projeto .de Lei dó Senado 
n" 53, de 1D62. que cria uma zona 
franca na cidade de Belém, ca .. 
pital'(!o EStado do pará,.e dá ou ... 
tres pTcv:dêncla.s. 

Re1at.ar: Sr. ErmÍrio de MOr2es. 
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Comissão Mista, para estudo 
do Projeto de Lei ng 1, de 1964 

2' aEUNIAQ, REALIZJ\DA EM 2 DE 
JUNHO DE 1~6~ 

Aos dois dias do mês de junho elo 
ano de mil noV'ece~'1Lo.s e sesSenta. e 
quatro, às dezessete hor9.S, na Sala 
da Comissão- d~ Relacões Exteriores 
do Senad'O Fedaral. sob a presidência 
do Senhor Senador Slgefl'edo Paclle-
00. Pres:dente, prasentes (),s SenllOr~ 
Wilson Gonçalves, Bezerra Neto, Jef
ferson de Aguiar, Josaph~t Marinho, 
Ellrlco Rezende, Leite Neto, Mem de 
Sá, Aurélio Vianna, Anllando Cor ... 
rei a, JOSé Richa., paulo Satasate, Er .. 
nr.ni Sátiro, Ar'] Pítombo, Humbi!l'to 
Lucena, Cesar Prieto, Tourinho Dan
tas, Farachi Barcelos, reUne-se a C~ 
lnissáQ Especial incumbidt\. de em;
Ml' pal'eear sôbre c Projeto de Lei 
·,19 1, de 1964 (GM"), q:e "institui no
I{OS valores de vencimentos para 08 
servidores püb~ civis do poder 
Executivo e dá "'utra.s providências":> 

Deixam de comparecer, por motivo 
jUst~fícado, os Senhores Be~crra Ne
to. Melo :Braga, Vivaldo Lima e Teó
dulo de Albuquerque. 
. E' lidél. aprovada e assjn~da a ata. 
da reunião anterior. 

Decla.:ad.a a.berta. a reunião. o Se
:nhor Presidente, comunica nos Se ... 
~ores Parlamentares presentes que, 
a meSll1a. se de~tIna ao e.studo e 
Aprovação das normas portadoras dos 
tct\.ball1.<'ls d<.\. Comis...~o em face da 
RfW1ucão n'> 1, de 1064. do COngres .. 
10- Nacional, a qual fiXS. cHretrJus 
para a apreciação de projetos desta 
.,~.tureza . 

l?m se::tu1da., concede a. p[tJavre- ao 
lenhor paUlo sarneate. Relator, o 
,ub.L apr~enta os itens da." l1.,rmas 
fjsolplln.doras do.s traoolho.s. Dar" 
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·Em continua;ão aos trabalh06, i 
testemunha, sllpramenc:onadq, res
ponde a t6dc.s perguntas do Senho:r: 

a.)reclação e votação. por parte d. I Comissão Parlamentar de In- Relalor. 
Comissão. . I qUérito do D.C. T. 11{, a ,eguir, pejo Senhor Presia""" 

!\.TA DAS COMISSõES 

E, a. seguir. respondendo à Indagu~ I te, é concedida a p.alavra ao Senhor 
~o dos senhore-s membros da Comis~ 161} REUNIl!.O, REALIZADA NO DIA Senador Jefferson de Agu!:a.r, que pa.s .. 
são informa não ser possível wpri- 11 DE MAIo DE 1964. sa a inquirir a testemunha sóbre to .. 
ruIr' da :'oposiç~~ os _dispositivos que Aos on.ze dtM do mês <ie maio 0:0 dos OS aspectos da .sua ad1n:ni:stração 
excluem as gratl~lcaçoes, ,de v~z que, ano de mU novecentQs e s.essenta. e como Djre~ol' dü l'ráfego~ Te!e1nifico. 
isto represen~~la em e~eyaç€l.O d: quat.ro

t 
às qUinze horas e trinta e cin. na gestãi> do Coronel Dagob:.tt Ro .. 

de;.-t-pesa, conharlO..ndo a"Slm dISpo co minutos. nas dependências do Pa- drlgues. 
slhvo do Ater Institucional. lácio Monroe. na cidade dD Rio de Em virtude de. adiantB.do da hora O 

Conc1uindo. o senl1út PresIdente, J@.ueiro, Est-ado da Guanabara, sob ai Semlor Presidente, após consultar' C)..'Ij 

põe em votação as normas a.pre.sen .. ptes:dência do senl10r Senador Wíl'3on demais membros dll C<:nl1isdio e ao tes ... 
tadas pelo senhor Relat?t; as quais. Gonçalves, Presidente, pre.,:.elltes OS. temunha. suspende os trabalhGs da 
\3.0 apl'QVadllS sem restl'lçoes e, com senhores Senadorc.c:. AWiO Fontan.o" COmissão e designa. o drJa treze da
apOio dos demais melnbros, determi- - Júlto Leit.e - Leite Neto - MelD corrente mês, àS quatorze horas, para 
no. sejam as mesmas mhneogrttfadru Braga. e Jefer.son de AgUl:u, reUne~se conclusão do depoimento ora inter
para distnbu.it;ão entre OS senhores a Comissão Pa,riamentar de Inquérito, rompiâ'o. 
pa.l'lamentares. E, de acôrdo co'n o criada pera aprovação da Rcsoluçá.o 
art. 8. letra 0., da Resolução do COn- na 32, de 1963. para tomada de de,.. o;:; debate': travado.s na. presente re

unlãu. foram ta.qJlgrafados. E, o de
poimento, tDmad.o ao têrmo, é e.s.":i
nado pelo Senhor Presidente pelo, Se
nhor Relator "ad ht>t" e -pe1a teste .. 
munha.. As notas taquigráficas. p-or 
determinaçúo do Senhor Presidente, 
serã.o publica.das como paste integran
te 'da pres't'nte aUl. . 

gresso Nacional nq 1, de 1984, abre poiment.Q do Senho'r Tenente·Coronel 
do Exército G1..tStavo Nilo Remero 

o prazo de 5 (cinco) d:as para a B2..n<l.-eira de Mello, residente ne::ta ci .. 
apresentação àe emendas. não sen~ dade, à Rua RUIDan!a, 15. 
do aceitas emendas que aumentem a 
despesa proposta pelo Senhor Fresi.. --P2ixam de comparecer, por motivo 
dente da República. justiflca<i'o, Os Senhores senadores 

Daniel Krieger - Artur Vir31l1t> _ 
Nada m:lls havendo a tratar. C1 Se- Antônio carlos _ Joáo Agripino _ 

nhor Presidente, às dezenove hores Bezerra. Neto e AW'élio Vianno. 
e cincO minutos, encerra (I. presente E' lida e Sem restt;ções a-provada a 
l'e\1D1ão, lavrando eu, J. Ney p{tSsDS ata dá reunião anterior, 
Dantas, Secretário da COD?issfio, a Abertos os tl'abalho.s (l S-cnhor Pre
presente ata, a qual,. depoIs de lida ~idente. comunica. aOS pares o n9.Q 
e aprovada. serà assmada. pelo Se.. comparecimento do Senhor JOI'TIaliS
nho.r 1?re-Jidente, demais membros da ta Hélio Fernandes. testemunha (on
Comissão e publ~cada.. - Sigelredo I'voc.ada. para- deper às quatorze horar, 
'Pacheco - Humberto Lucena _ Al"!J multo embora tenha sido convocado 
PitombO - Muniz raloiio - Arman~ I com bastante antecedênCia e, em se .. 
do Corrêa - Vivaldo Lima; - Al1Té- \ guiQ'a., convida. s. testemunha desig .. 
Uo Vianna - Catete PInheiro - I nada. para. prestar depOimento logo 
Theõdulo de Albuquerque - cesar I apóS Q jôrnalista acima referido o 
Prieto - Peraccltl Barcelos - Mem sr, Tenente ... Coronel Gustavo Ban
de Sá - Ernant Sátiro - Ezeouias \ delta. <ie Mello. s. qu~l. devíctlln\ente 
Cm?ta. 'aunlificada. toma. 9~'\,.'i'entA À nlP~ 

Foram anexados aos autos, por de
terminação do Senhor presidente, àS 
folhas de números 523 :t 555. do
cumentos apresentado.<:. pelo SenhlJr 
Senador Jefferson de Agutar. 

Nn.çm. mnis have:l-do, o Senhor Pre
sidente, àS seis horas e quarenta tttI
nut'O-s, en-cerra a prruiente reunião, K. 
pata. constar, eu, J, Ney passos DaO .. 
ta.s Secretário ó:\ Comissão lavrei Ao 
presEnte ata, que depois de l;d<1 e 
aprov'a.da, ·?crá a~'sinada pelo Senhor 
Presidente. 

(.) Rcpublique-se oor ter !Ul.ído r.C,,*, 

!ncon'e~ões. 

" 

/ 
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COMISSõES PERMANENTES 

MESA 
Presidente - Moura Andrade IPSD) 

Vlce-Prestdente - NogueIra da Gama ~PTB) 

19 Secretâ.rto - O"illarte" MaJ'iz (tJDNJ 
2\1 secretá.r1o - Gilberto Marinho ,Pi:)O) 
3'1 Secreté.r1o - Adalberto se,na lP'l'Bj . 
4\1 SecretárJo _ Cattete Pmbeiro ePTNl 
1V Suplente - Joaquim parente (UDN) 
2' Suplente - OUldo Mondim (PSD) 
19 Suplente - vasconcellos rOrrfS (PTB. 
49 Sup1ente.,..... Herlbaldo Vleir9 ~S. Jegendol - BPl) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDA RIA 
PARTIDO SOCIAL DEMOcaATIC(.. tPsn, - 22 representante" 

1. Jose Gwomard - Acre 
2 LObâ.o da Silveira - Pará 
B Eugenlo Ba~'ros - Máranhão 
4 Sebastião Archer - MaraniJ.<i:o 
5 Vltonno Freire - Maranhão 
6 Slgetredo Pacheco - Plam 
7 MeDe~ PImentel _ Ceara 
8 Wilson Gonçalves - Ceará 
9 Walfreào Gurgel - R.O. None 

1.0 Ruy Ca.rneIrQ - P!lfa1ba 
1.1. Leite Neto _ Serglpe 

1 1~. A1HonlO Ba..blno - J:5a.llla 
,13. Jefferson ée Aguiar - E. Santo. 
14. Gilbeno Marinho - Guanabara. 
15. .MoUJ a Alldl"ade - São Paulo 
16. Atillo Fontana - Santa Catarina 
17. Oui6:. Mondin - R. G. Sul. 
18 Benedtto Valladares - M. Geraa 
19. FülnLO MUller.,. - Mato ar~ 
20. Jose Feliciano - Goh\s 

1
21. Juscelmo Kubiuehex _ GolAs 
22. Pedro Ludovico - Go1âa 

;p AR'I'Ll.>O rRAHALH1~T A BRA·3"J. EIRO tPTB) - 17 representante} 

1. Adalberto SeDa - Acre lO. Pe&oa d'e QueirOZ - pernambuC«.' 

3 I/lvaldo L.tma _ Amazonas 12 SilvEstre péricles - Alagoas 
2 Oscar Passos - ACre /11. Jo:se Ermmo - P&J'll6.D1buco 

4 Edmundo L..eVi - AmalZonas 13. Va!>concelo.s Tôrres _ R. de J'a~ 

5 Artntlr VlrgUio - Amazunas I nel!'o. 
6 AntOmo Juca. _ Cea a l4.. Nelson Maculan - Para.n4 
"I Llix Bua t'tl)sado _ lt.G Norte 15. Mello Braga. - paranA 
8 Argemlro de Pigueireco - Paralba -116. ,Noguell'3 da Gama _ M. Go-rw 
9 Barros Carvalho "'- Pernambuco 17. Bezerra Neto - Mato Groaso 
UNIAO OEMOCRATICA -NAClü~\Al (UD;'IJ _ 15 l'epresentantea 

1 Za('ha.rlas de ASSUIllpção - r;;l.n'~ 
2 Joaqwm parente _ Ptaut 
3 Jo.~e CândIdo - Plaul 
,. l),oarte M!Hiz - R G do Norte 
5 João Agnpino - Para1ba 
6 Rw palmelra - Alagoas 
"I &lr!C'o Re1.f'nde - E Santo 
8 Afonso Arln~ - Guanabars. 

·9 Padj e Ca1azans - S. PaUlo 
10. Adolpho Fr~U1cO - Paraná. 
11. lriDeu Boruhausen - S. Catar1n.a 
12. Antonio Carlos - $. C&tar1.Da 
13 Daniel Krleger _ R. G. 30 SUl 
14 Milton Campos - MlnB8 Gerals 
15, Lopes da COsta '_ Mato ar.,..., 

f'AR1'lDO LIBERTADOR (PU - 2" representante" 

alOCaS PARTlDARIOS 

Bloco Parta,mentar Inã.ependente 

PSP D SenadOTea 
Pl'N • Senadores 
PSB 1 S8nadOl' 

PR. _ 1. Sena.ào~ 

~ 1 Senado. 
p~ 1 senador 

Sem Lee'enda • Sena-do-res 

~ Senadore6 

LIDERANÇAS 

Líder do Gov~rno: 
FiJinto Müller 

lTice~L'dere.5: 
Daniel K.rleger 
Mem de S~ 

W1l8-on Gonçalves 

BLOCO 
C 

PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
Llder, Llno de Matos (PTN), 

Vice-Lider: 
Aurello Vianna tPSB) 

JOO4phat Ma·r1nho lsem legend.t\'~; 

n - PARTIDOS 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRAUCO 

, 
PARTIDO LmERTADOR IPL)J 

-' 

(PSCI. ' 

LhtClr; FUinto MWler 

Vice c..tdet'e$: 

l.kter: Mem de Sà ~- '... 
VIC.-Ltaer: AlOYSIO de <larvalllo' 

WUSO>D GonçaJves 
SlSelredo Pacheco 
WaltJ .. do OW1!eJ 

PMTIDO rR.ABALHISTA 
BRASILEIRO (PTBI, 

Lláe" Arthur Vlrg1lio 

Vlce-Ltàerea: 

Bezerra Neto 
Osca.r PS6SOS 
Antônio JUCá 

PARTIDO SOCIAL PROURESSlSTl! 
(P S Pl 

Lfeter: Mlgu6l COUto f 
V,ee-Ltder: RaUl GlubertJ 

PARTIDO ffiABALHIS'I'A 
NACIONAL (PTN) 

Lúler, Llno de Matos 
Vice-Lllier: cattet, Pinhe(ro 

11/ - Partl/!Q. eis uni Só , 
Rel're.s-entantG ..... 

MOVIlI4.II:!ITO l'RABALWST4 
RENOVADOn <MTF!.I,' '1 

1 Aloysic de Carvalho _ Babia 2. Mem de Sá - R.O. do Sul 
PAR rllJO rRA':3ALHlS'TA NAU[()NAL rF'niJ) -:I representa.ntef 

UNlAO DEMOCRATlCA NACIONAl 
(U D~ 

Repreoelltallte: A ... 1Io St01nbruola 

PARTIDO DEMOCRATA cnISTAq 
'!PIle) ,~r 

1 C'jt-t!'!te Pinheiro - parA 2. Lin:) de Matos - S. Paulo 

PAIHIUO SOCIAL PROGRESSlSfA 'PSP) - 2 rep~""tantea 
1 Ra·.J O:ubet-ti _ E. Santo 2. MIguel r;:cuto - R. de Ja.ceirV 

'PAR I'WO SOCIAL BRASILEIRO (PSBJ '- 1 r.pmentanto 
1. Auréllo Viana- - Guanab.3.ra 

MOVlMENTO' rRABALIIlSTA RENOVAIXEl 'MTRI 1 repr.sonl&nte 
1. Aat'âo Stenbruct - RIO de .Janeiro 

PAR fWO RIl!l'UBLlCAJ.Q (PRJ _ 1 Npr".lltalllc 

1. Júlio (,eite - serg1pe 

PARflDQ DEMOCRATA CR!SlA.J IP,DC) - 1 repl'esntanto 

1. Arnon dt: MelO - Alagoas 

S~M. LEGENDA 
1 Josapnat Marinho - Bahia 2. Henbaldo Vlelro 

RESUMU 

Partido social DemOCl'ãtico (PSO> 2~ 
Partulo lTabalrusta l\aClOllaJ lP'l'B) 17 

Omáo OemocrQtlca Naclonal (UDN) 16 
pa.rtldo Libertador (PL) :I 

P:lrtldo rrabaHl1s~ NaclOn.31 IP'rN) a 
PartIdo SOCial ProgressiSta IPSP) a 

partido socuillsta Brasileiro' tPSB) 1 
Partido ReT'l1bllcano (PR) 1 

Partido Democrata CIi.stAo (PDC) 1 
C4ovimento l'rabalhlSta RenovB.-i\oT 1Mi'R) 1 

04 
Sem legenda "2 I 

LIli.,.: Dantel X"'eget. 
Vlcs-Ll<ler .. : 

EUrlco Rezend6 
Adolpllo Franco 
Padro C.I.....", 
Lo"..d.Costa 

Repres,ntallte: ArIlOll d. MeUe 
PARTIDO RErUBLlCANO.aom 

Rell1'esentallte: Jl1Ilo Leite • 

PARTIDO SOCl.Al.Il3'l'A 
BRASIl.EIRa . IPSB) 

Representante: Aurélio ViaIUii!I 

AGRICUl TUM 

Preoldellto Sellado:z 80&6 ErmIl'Ic IPTB) 

\1lDe- _dente -Senador JJ:usênlo' Barroo cPSDl, 

llug@n1o B= 
José Fellc1aDO. 

Tltullif/:O 

José Ermlr!o 
DIlt-Hult I\c>sad< 

TltvlU"" 

Lop<:o Cln Jostll 
AntôniO Carlos 

Tltulll4"C:l 

çOMPOSIQÀO 

I'SD 
Suplenteo 

- 1. Att1llo l'ontalla 
B. Benedicto Va:Jadareo 

Suplentea 

1. Melo Braga 
'O. ArSemIro de P'I/lUelr_ 

Sup1elltco 
I!1DN 

1. DlmIel ~ 
D. 30i0 Po.$lJllDO 

Sup!entEO 
D.P.l. 



Quinta.feira 1'1 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 
~~~~~~==~------ = 

••. -;: JU?=h""o_d.o.1_9.6.4_1.5 .. 7 .. 1 
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

presidente - Afonso ArinOS (UDN) 
VIce I're6Jdente '"' Wilson Gonçal .. .nPSD1. 

TItUlar .. 

Jefferson de Allul .. 
AntônJo SalbJno 
WilBon Gonçalv" 
RU, Carne1xQ 

Edmundo Lo" 
Bezerra Neto 
I -\11 ur Vlrglllo 

OOMPosrçAO 

PIID 

nB 

O'DN 

Sup1entes 

1. Menezes ptmente1 
2. LeIte Neto 
3. José Fel1ciaJJo 
,. PIJinto Muller 

1. A;gemlro de F'lj'Uel.rode 
2. Melo Braga 
3. Oscar Passos 

AlOys!O d. CarvalhO 1l'J.J. 

Afonso Ar!n08 

1. DanIel Kr\eg .... 

3. João Atl11pWO 

3. Eurico Rezend. Milton campo.s ( .. ). 

B P •• 1. 
Josaphat Marinho I.em Je&,enda) Aarãô Seeinbrucb (l4'TR)' 

Secrett1rla: .MaJ1a Helena Bueno Brandão. 

Reuntóe.s - .. uart ..... I.1r.... I\S 16 llo,... 

DISTRITO FEDERAL 

Presidente _ Aurélio Vianna. {PSB) 

Vice-PresidentR ':- pedro Ludovico (PSD) 

COMPOSIÇAO 

Pedro Lud<)'.I.., 

FUlnto MUller 

Suplent .. 

PIlo 
1. José FeJ.idano 

2. Waltredo Guriel 

PTB 
1. Melo Srap 

2. AntolÚC Juct. 

S l.l. 
AuréUo Vlanna IPSB) L!no l1e MattoJ fl'TN); 

secreúlrlll _ Ju1!.ta Ribeiro do< Santos 

R'.'IÍÕ<O - qulnta.o- lelru, U 16 horo: 

ECONOMIA 
Prf<l4enU - Lelte Neto (PSD), 

Vice .. prestdentt _ JOSé ErIllU'jo tPTB): 

LeIte Neto 
AttlllO Fon tM. 
JOsé FeUcl.a.no 

Joo6 Ermlrlo 
Melo araga 

Adolpho Franco 
Lopes dá C<;s!;a 

Irineu Bornha.usen 

Miguel Cou\\) IPSP) 

COMPOSIQAO 

PSD 
Suplentes . 

1. Jetterson de AgUlar 
2. Slgelndo Pacheco 
3. Sebá,tJDo Archer 

P'l'B 

'1. Bezerra Neto 
2. Oscar Pa,sSQ! 

UDN 
1. Jost Cân<lldo 

2. Zaeharl ... de ASSUmPC!ci 
3. Mem de S. fPL) 

B.P.I. 

Aurélio VIanna tPSBt 

SecretàrIa - Aracy O'RelIlY 
Reuniões - Quintas-feiras, às 15,30 

EDUCAÇAO E CULTURA 

Pt'sstde7Ít. - Menezes P1mentel (PSDl. 
Vloe-presidente - Padre Calazan.s (P'I'B), 

OOMPOSIQAO 

TlruJlI"" 
Men_ PImentel 
Wá.lfredo Gurgel 

PSD 

Suplentes 
1 Benedicto VaJIAdarea: 
2. Slgetredo pacheco 

~cencl.do. SubstJtuldo -'" Sir. Eurleo í;,ezende 

Pessoa de Queir~ 
Antônio JUCâ 

Padre C~a,za.na 
Mero de Sã tPLJ: 

'I'TB 

1. Edmund< Len 
2. Vlvá.ldo Um. 

tlDN 
1. Alonoo /um"" 
2. Ml!lOn Campo< 

B.P.l. 

Jooaohat Marlnh .. !Sem leiendál . Llno de Mattos· 1P'l'!I); 
8ecr.<!t8J'18 - Vera Alvarenga Matra 

Reuniôes - Quartas-feIras. à.s 16 hOTa.a 

FINANÇAS 

Mgemlro de F!gueiredo ) pT]l) , 
Presidente -

Vi.Ce-Prestàents - Daniel :g"l'lp.lter <UDN), 

Titula.res 
Vie~rino F'reue 
Looã.o da SllvelI'a 
S:.gefreao Pach~ 
WiLson Q{>nçaJve.q 
LeIte Neto 

Argemlro de FIgueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de QuelrOl; 
Anr-OnJo Jucà 

DanIel Krieger 
Irtneu Borvtlll'.l.sen 
Eurico aeze-ndt: 

Alem de Sã 

Lino de l\'Iattru (PTN) 
Aurél1l. VIanna U'SB) 

COMPOSW"O 

PSU 
Suplontes 

1. AWl10 Fontana 
.2. JOSé GU10mard 
3 Eugênio Barros 
4. Menezes PlJ1lente1 
5. Pedro Ludov1c", 

PTB 
1. Jose EnnlJ1a 
.2 Edmundo l~vf 
3. Melo 9raea 

" qsce.r Passo" 
UDN 

1. Milton carr~pos 
:l João ;\gnpmo 
:1 A001PM Fr.q,nco 

PL 
AJoyslo de Carvalho 

B P.1. 

1 JulIo Leite ,PR) 
2 JosaphEtt MJ'I rmho t8 le2enda) 

Secrctârlo._ Cld Bl'Hgger • 
Re'.lnJões - Quartas~tejra.s 

lNDOS'l'RIA E COM1<RCIO 
p"",:õf'nt.~ - Senado:' .JOSé PeliC';iano (PSD) 
Vjc~-Pl·t'1iidento - Senador Nel..~on Maculan (PTF-) 

TltulaJ"e.s 
o}tlsé Feliciano 
Atílio Pon!ana. 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho F;anco 
Irlneu Bornhau.sen 

COMPOSIÇÃO 

PSD 
Suplentes 

Lobão da Silveira 
Sebastião Archer 

PT» 
Vivaldo Lima 
Oscer 'passos 

UDN 
Lopes da. CoJsta 
Eurico' Rezende 

BPI 
Aarão Steinbruch Ra'Jl Giuberti. 

Sef,l'etária - Maria fHlena Bueno B,·andão 
Reunião - Qulnt.as-feIrasl às 16,30 hoUI.,s . 

. LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Presidente - Vi"1aldo Uma !PTa~ 
Vice-Presiaente - W:!lfre10 GurgeJ l)ciO) 

·ntWatea 

.Ruy CBrn eiro 
Waúredo Gurgel 

Att1110 Fontana 
Etfgen10 BarrOB 

Vivaldo Uma 
Aptônio Jucá, 

Eurico Rezende 
Antônio Carlos 

Aurélio Vianna ,Pilar 

COMPOSH":AO 

l'SD 
suplCt~tes 

1, Leite Neto 
1. JOSé Gulom.a:-' 
3. Slgefredo Pacheoo 
4. Lobão da S.ivc1ra. 

t'TB 
1. Edm undo Levl 
2. pet\Sôa de Quei!O! 

()DN 
1. Lopes da co,sta 
2. Zacharia.s de As.s:JCÇá.D 

B P.1. 

secretArIa _ 
Aarão Steinl>ruch 'M'rn) 

Vera Alvarenga Me.tra . 
8eunlGe8 - Terl"'B.feJra.s. As Ui l\mo.s 

• 
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Titulares 
Benedicto "l:1alladares 
JefferSOn de AgUie.:t 

José Ernlirio 

MINAS E ENERGIA 
COMPOSIÇAO 

~SD 
Buplentes 

1. Pedro :Ludovico 
2. Filinto Müller 

PTB 
1. N e!Son MaculaJl 

Atgemiro de FIgueiredO 2. Antôni() Jucá 
UBN 

João ~gl'ipino 
Ant.õnio Carlos 

Jo~aphat Marinho 

1. José CI,ndido 
2. Afonso Arinos 

BPI 
Júlio Leite 

POLlCONO DAS SItCAS 
Pres~den'U - RUi CarneIrO IPSD) 

Vice-Prestàente - Auré!iA:l VUlona \PSB). 

".l'ttuJ.!U'ea 
RUy Clli"nelro 
Sebostlãc Archel' 

COMPOSII.'AO 

PSD 

1. 
2. 

l"I'B 

Suplenlelt 
Sigefr~ do PacbeOO 
LeIte Neto 

DiX-Hu1t Rosado 
Argemiro de ,Flgueiredo 

1. Ant.õn~o JucA 
2 Jose Ermtno 

João Agripino 
JQ.Sé Cã-ndldo 

UDI< 
1. LOP" da Co>ta 
2 AntónlO Callos 

B p.l. 

JullO Lelte ,pa,) 
Secretária _ Atacy O'R-dlly 

Reuniões _ QuartM-te1ra.s. "" l~ noraa 
PROJETOS 00 EXECU'n: 

COMISSAl'DE PROJETOS DO 8XEClITIVO 
PresldE'nte _ Senador João Agripino (UDU), 
Vice·pre.sidente _ Wilson Gonçalves tPSD) 

Titulares 
Leite Neto 
Jo.sé Guiomarà 

Me", de Sã 

Barros Carvalho 
Bezerra Neto 

Daniel Krtegel 

Lino de MattOl 

COMPOSlçAr 

PSD 

PL 

PTB 

Suplentes 
Walfredo Gurgel 
José Fellciano 
R l1y Carn.eiro 

.'\101 s10 de carvalho 

Edmundo ~ev, 
Melo Bragf;' 

UDN 
Antonio lJarlOS 
Ado!pho Franco 

BPl . 
Aurélio Vianna. 

REDAÇÃO 
Presidente _ Di.-HUU Itosa<1Q (PTJr 

ViCe-I'Test<!ente - Antonio C'lfl,," (DDN) 

Titular"" 
Walfredo (}urgel 
Seb .. tlâo AreM. 

Dlx-HUlt R.Qssdo 

"'Mnlo Carlo3 

Júl!<l Leite <PRr 

CO.M:Pt>SII.'AO 

PSD 
Suplentes 

1. LObl0 11 SU •• "" 
2. José ,rellcls.no 

PTB 
lOOmundo (.eVl 

UDN 
EurIco Rezendo 

B P.l. 
Josaphat Mar1nl1o (Sem legenda) 

Secreca-l'l\\ _ Sara.b '.brnl"AO 

RELAÇõES EXTERIOFlES 
p,,,,i<lente _ Benedltc V.ll.dar .. (PElo) 
ViCe-Presidente - P"""," de Queiroz (PTB: 

Tltularea 

Benedicto V<tlladar .. 
Fllintc Müller 
Mene-zes l?'i·nente1 
JOll~ Gutorna.ni 

Pessoa de QueJ.rc:i 
Viv!lldo Ll1n:a 
0,<:.ruU' Pas.503 

COJ\IPOSIÇAO 

PSD 

. E'TB 

, SUplenle$ 

I. Ruy (lameiro 
2. LeIte Neto 
2, Vlctoril1O FreIre 
4. WUsOI:J OonoaJv.oD 

1. Anttlnlo Jueã 
g. Argellllro d. Figueiredo 

8. Melo Brall\\ 

AnMlúo Carlo;;) 
JOSé Cândido 
RUI PSimetro 

"1l:l! 
1. Pa<lro caJa.",," 
S. J01\o agripino' 
3. Mem de Sá .U't.)] 

B.P.l. 
Aarão Steinbrueh <MTR) L1no ao ,Mat\04 \fTN)~ 

Secret4rlo - J01\o BatlBta CarteJon BrancO. 

"eunlões -, qUlntM-I$SI\, <la 16 1l01'11A 

SAOOE 

Pres!oento _ Slgetr<!OO paclle& 
Vice-Presidente - JOSé Cândido 

rlt.Úares 

Slgefrodo P.oh_ 
Pedro Ludonco 

DllHlult RQsMQ 

Jooe Cândido 

RaUl • 01ubertl <PSP) 

COMPOSIÇAO 

1. ?(atrre(!; OttrtrO 
2. Eugênio B= 

UDN. 

Lopes da ~ 

B.P.l. 
Miguel O>utc U'SP) 

SecreUlrio - Eduardo RUI 8a1"DCZa. 

Seuntões - qUlnta& felro8, .IP Í5 nor .... 

SECURANÇA NACIONAl 

Pres1<1ento - Zacllartas 'd~ Asaumpçào IUDN, 
V1o&-Pres1<1ento - José GU1omaro U?SD) 

TltUlu .. 

Sú.estre Pét1cle<l 
O..".. pasooo 

RaUl Glulmt! lPSP) 

COMi!QSIÇAO 

Suplenw. 

nlD 

i'TB 

trDN 

!. Ruy came.r;, 
2. AttlUo l'ontam 

1. Jose CÂiM.oIo_ 

2. DlK-Hult ao.."" 

1 Ad<>lpbo i"ran<o 
2. EurtQc ~ 

I5.F.~. 

AuréUg VIaDl)ll 

Secr0t4rlo - Alexan<l:re 1'!.ende. 

SERViÇO POBLICO CIVn.: 

?residente AloY.s!o ae CIlJ"VBJIlO U'L> 
VIce-Pres!dente - Lelto !;eto (PSDI 

Leito Neto 
FU1J:loo MUDsrr 

Aarllo SteInbrncb (lIITR) 

CO/oU'OSIOAO 

! D 
1. Vlctorlno I'relro 
2. S!~do Pa<:1l_ 

1. Melo Braga 
3. AlItIlnlo JuctJ 

tItIN 

14em de Sã 
B.P.l. 

Miguel Couto (PSP); 
Secretário - Jot!é Ney Danta. 
B"",,*,.. _ .."..,....felr~... Ao 111 no ..... 
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:rAANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PÚBLICAS 

CQMPOSrçAO 

Suplenleo 

PSD 

Eugênio BarrO!! 

Wilson Gançalve.> 

1. Jefferson de Agular 

2. José Gulome..rd 

P'l'B 

:Bezerra Neto Melo Braga 

TJDN 
l'opes Costa Irineu .t5omhausen 

B P.I. 

'IIU~ Coute (PSP) Raul Giubertl (PSP). 

p Secretario _ Alexandre Pfaender 
Reuni/le, _ qua.J"lll&.,fetra6, às 1. horas. 

COMISSõES ESPECIAIS 
A) Para Revisão do Projeto que' C) Para o estudo dos efeitos 

define o regula a f'ROTE-t da INFLAÇAo E DA POllTI-
çÃO AO DIREITO DO AU- CA TB.lBUTARIA E CAJv.3IAl 
TOR SOBRE AS EMPRtSAS PRI-

I 
VACAS 

Criada em virtude do Requenmenl<> 
n'l 480~62 do Sr. Senador M11toD 
Campos. aprovado em 20 ele JaJleJl'Q Crlada em Virtude do Requer\nl~.u-

E) Para efetuar o levantamen· 
to da PRODUÇÃO MINERA~ 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em vtrtude do Requerlmen· 
to n q 6õ5~6a. do ar. Senaõol' ...t~l! 
Erm1rl0, aprovaclO na sessão de U! de 
setembro de 1963 .• 

Designada em 19 de setembro de 
1963. 

Pro!'f'ogada em vtrtude do iteque
r1m.ento oy 1. 159-6a. do SI'. Seocl.dor 
Milton campos, aprovado na sessão 
de I.l) de dezembro de 19611. 

Membros (9) - partidos 

JOSé Feliclano _ PSP. 
Attllio f.'l.Int.a.na - PSD. 
..n:ugênw Oar1'o", - PSD. 
Jose Ei-mmo (Relator) - PTB. 
Dezerra Neto _ P'rB, 
~Io Braga - PTB. 
t:.opes da Costa - UDN. 

MiJton 
WN. 

Campos (P:esldente' 

Júllo .LeIte l\7Ice?J'.) - PRo 

SecretárIO! A ux! Uar "Legts,art1v<.: 
PL-l0 lUexanctre Marques de :\lou· 
querque Melio. 

Eteunloes; 5"'s feirllE as 16 nQl"a.s~ 

H) Para o estudo das Mensa
gens do iPoder E>tecutivo t .. 
ferentes à REfORMA AD
MINISTRA TlVA 

Crle.da por 1n1clatlV'a da Cã.moN 
dos Deputados aprovada pelo Senado 
em 1.12.1963. 

Membros !l8) E'artidOl 

Senadores: 

Wilson GOnçalves - PSD_ 
Leit. Neto - PSD. 
Sigefredo Paeheco - PSD. 
Argemtto de FIgueiredo _ P' i U 

Etlmundo l.eVl - P'l"B. 
Adotpho Franco - ODN:. 
Joâ<l Agr4PlUO - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSB. 
Josapnat Marinho - Sem legt,U"a.. 
Deputados: 

Gustavo capanema tPreslàente) _ .• 

!
PSD. 

AdeTbaJ Jurema - FSD. 

Laerte Vlf. ra - UDN (SubSt1~ulélo 
pelo eputaàO Artlaldo Noguelra), 

Heltor DIas - UDN·, 

Doute~ de Andraàe - ?TB, 

Arnaldo Cerdeira _ PSP. 

JUafe: fávora _ PlJO. 

Ewaldo PLot<l _ MTR. 

. to n9 531 .. 63. do Sr. Senador Gouvea 
de 1962. Vielra. aprovado na seSSâQ ae 2 ae F) 

DesIgnada em 22 de oovmbro de ago.sto de 1963. Para estudar a situação dos 
TRANSPOR I ES MARíTI· 
MOS E FERROVIARIOS 

COl\1I88õES E81'EC1A18 
PAUA O ESTUDO DE 
PIWJET08 DE EMEN
DAS A CONSTITUICÃO 1962. 

Prorrogada até 15 de dezembro ae 
1963 em rutude elo RequerlD1en t.o nn~ 
mero '193-62. aprovado em 12 doe cte~ 
zelll.brQ de 1962. 

Designada em Bde agOsto d. 1963 

PrOlTOgade em vtrrude do Requen
menl<> n9 1.161, ele 1963 d. SentlO! 
Senador Attillo Fontana. aprova..7o 

: em 10 d.e dezembro de 1963. 
qompteta.da em 4 de faneirO ce I M 

1963. COlO a. deSignação aOS Senn ... res embros '5) - partidos 
scnaaore.s V!l.$cooce.los Iot'te& t Attlllo FOntana - Presidente 
EdmWldo Lev!. , PSD. 

Prurro~ada até 15 de -dezembro de II Jasé Fel1ciano - CVlce-.Pr.) 
1954 em Virtuae elo Requenmento nu~ PSD. 
meJ!o 1 198·63 .do Sr. SenatioI Me(l.&- f J é Er .~ 
z~ Puuentel ap!'o'\'ado em r5 le cte.- os m~ ... o - Relator - p'rB. 
zembro de i963. Ado!pho Ftanco _ ODN. 

Membros (7) - Partidas Aurélio Vianna _ psn. 
6ecretâria.: Oflc:JaJ LegislatiVO, 

PLr-3. JUlieta Rlbell70 dOIS SRnc.U!. 

Crlacw em vIrtude do Requer.a:..eD· 
to tlY 75.;'Hi3 do Sr. senaOor JUI)f: 
Ennlrto. apruva.do na se.s.sã<. de 13 Ge 
novembrc de 1963. 

Des1gnada em 13 de novem.br.o (te 
1963. 

PrOnogada até 15 Oe dezembro dE 
1964. em vlrtuOe· do aequer1meLJU 
0\1 1 16~-63 do SI' Senador JQUL 
L-elte. aprovaoo em lO tte a~~ecn,,):( 
de 196:.'.. 

Membros '5) - part1dos 

AttUlo Fontana - PSD 

Slgefrt'dO Pacheco _ P~D 

JOSé Ermlrio _ PTB. 

I) Projeto de Emenda à Cons_ 
tituição n9 4/61 

IQUE -oISPú-E 'SOBRE \'EN('lJ\nJ~~ 
l'O~ 00~ "1A'hl~'l'Hl\rn.}'6) 

eleita em 21 de 'UnhO de le61. 

Prurrogaoa; ~·A 

_ at.é 15 de dezembro de 1962 OF"~O 

RCQllenmento 6U9 IH apr. em i4 Ce 
dt!Zembrl". de Jgtil. 

_ at.é 1.5 de dezembro de 1963 ::I1"!o 
ReQue:-lment-o 1711·62. apI em 12 oe 
zemtlrc de HHi:l. 

- ate 1.5 .de deumbrc de 19fj4 oplo 
R.eqllerlOleot.o I 13-8 tia apr em lt 'le 
jet'embro de 1963. 

G;Jberto Marlnho - PSD. 
Menezes Pimentel - ~SD. 
HeribaJclo Viwa - UllN. 
MHtoo Campos - ODN. 
v.ucon-ce..os rorree _ P1'B 
Edmunao Le'll '_ ?'TB. 
Aloyslc ele carvalho - PL. 

D) Para estudo das causas <lue 
dificultam a PRODUÇÃO Irlneu Bornhaw;en - UUN. 

AGROPECUÁRIA e suas Te- Júlio LeIte - PRo 

COIllP!et.ada em 29 de ouwt.: f' 'le 
1964. Ib ae mruo de 1963 e 2a !:ü; a:;, U 
ne W63 

I:l) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

percussões negativas na ex.- SecreLArio: AUXiliar l..eg1alütJv( 
.. [PL-10. Alexandre M. de A MellO. 

Membros (6) - paItidOS 

Jetr~rsoD Oe AgUiar - PSLJ. 
~tçao \ 

ortada. em vU'tutle do Requer1-men· ~lada em Virtuae ao l1.eQ'uerun&l-
to -Dl.' 561-6a, cio Sr. Senador JetteJ'· to h'" 569·63 do Sr. Sena.dtn JOSé 
son ·de AgUiar, aprovado em 14 a.e Ermirto, aprovado oa sessiío de 2(l Oe 
agOsto de 1963 Destgnada -em 'la d.e! agôsto de 196a. 
-agôstc de 1963. DeslgnnâB em 22 de agõstc de lEllJ3 

Pr(u'l'ogada .até 14 de março de 1964 Pro A 

(90 dias 'em vtrtude do Requenmen. - rrogada Por 1 &.no, eDl vtrtU·",f 

to número t 160-trJ, do Sr. Senaaor nhOr Senador Slgetr-etlo Pacbeoo 
Jefferson de AgUIar aprovado em 10 aprovado em 15 de dezembro 1i" 

. .)1 do RequerlD1ento 09 1 19?~63 do ~ 

de dezembro de 1963. 1963. 

Membros (7) - Paxtidos Membroo (5) _ Partido:! 
JettersoD de AguJ9Il lPreSlde;:J~ 

PSD .. 

WilSon GoDçalves - PSD 

ArthlU V!rgllJO - 1''1"6. 

Edmundo Lev:t - PTa. 

Ado)Ptlo Franco _ 1JlJN. 

Eurico Rezende !VtcePres1dent.e) 
UDN. 

JooaiPhat Marinho - Silegenda, 

SecretarIO: Otlcta! Leg1:SlatJvo. 
Pt..-IS,. J, ,S. Caste)OD Brancó. 

JOSé FeUclano _ PSD. 

Sigelredo Pacheco (VtcePr .1 
",<;0. 

JOSé Ermfrlo (PresIdente) 

Lopes Os costa - ODN. 

Auréll0 V\anna fRelat:m') PSD 
sec-~etarlQ: Aux11\.al Legtsl8tlV() 

Pr.,..lO Alexandre Ma.rques de Albu~ 
querque Mello. 

Reuntõea: 2'8 e 4'& tettu " U 
boral . 

L.oO'k. da -SUv.elJ'.a f2~ de d,::).rJl ce 
Hl6"J) _ PSD, 

fi,U 9 IJaroelro - PSD, 
O) P<\ra O estudo da situação 

do CENTRO TÉCNICO DE BenedICto vaUadar .. - P~L. 

AERONAUTlCA E DA ESCO- WUson ll<>DçaJves 123 de ..,-" ele 
LA DE ENGENHARIA DE 1963' - E'SU. 

AERONAUTlCA, DE S JO-I van:,1 !l.mger - uU!,!. 

S É DO' CAM POS Lopes da COsta 129 de >utub:o a. 
:) lOO:n _ UDN. W' 

Cz1a.da em virtude do ReQuel1men· tv11Iton Campos (VIce Pres!dCl,1t.e) 
to n lJ lt1l:! 63. do Sr. Sena.dO'! flaart 
Calazans. a,prov<1d{1 na sessão ::te J,;' aerlbaJdo VleU"a - UUN 
de novembrO de 1963. 

DeSignada em 13 de no·çembro dE 
1963. 

Prorr-ogada até 1'5 de dezem!:Irc dE 
1964 em Virtude do Requerlment.-o "'iJ. 
mero 1 15a 63 do sr Senador An'ô' 
Dlo Juca aprovadc em 10 de jezem· 
bro de 1963. 

Membros 15) ~ .PartJdos 
JOSé F'ebcíano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD 

Ant..------llnJc Jucá _ PTB. 
Pa&e Calazana - "UDN. 

Rtll Paltn~lta _ OUN. 

Silvest.l'e PértC!es 123 ele 
196:,{' 

Bezerra Neto (23 de abrll 
- p'lll 

a~rlJ de 

de !titio3) 

Aton:'lc Cet'>O - p1'B. 

Nogueira oa Gama _ ?'fe. 

BarrO$ Ca.:-valho _ P1'B. 

AloySJo de Carvalho (Pl'edJ.,'.iant.e) 
_ pL. 

Mero de Sã - PL. 
Josaphat Marinho - 8 legenda 
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I) Frole'o de Emenda ~ Con.-, L) Proj~lO .Ie Emenda à Con." - 016 16 40 dezembro 4. 1i6t.1I<lo MUtoD Caml)Ol - UDN.. " 
t . q 7/61 'I tl'tui~a-o nq n,'61 Req, 1.143-83, aprovo.<!<> "'" 10 de Ber1baldo Vlelra Vlce-prealdoUtt -

t, Ulçao n .." dezembro do 1963. UDN. 
'HJt:i'. "':<,I~ol:: SOURE AS M;\'fe-. Qun tll.l.'UllnCA O REGIl.\lE DE COmpletada em 29 d.e outuQ.rtI do Menezea Plmentel - PSD. 

ilntl.~ .,.'\ t'OJ1(,,1!:'i''':~L1A .. nu' A· r 1.)1sl.aa,L ... · .... ~AI.,·AO DAS llENDASI 1983. 23 de abril do 1963 e 22 f!o JU.. EurICO Rezende (23 d.e abri Uh 
'1"1 ,\ 110 ~t:NA!)O. INll.LiL,"uuj . lho de 1963. 1963) - Relator - trON • 
. "" •. , ('ü'UPOH â E'xu.':!!-H.'\\ .. AO Elerca em 'l'J de OOverubro de 1961. Membros _ Partidos 811vestl'e Pél'lclea (23 de abrll • 
LJu-, ,l-a.I·I~lS UIo; L\n~,:,,,o UI- ProrroglU!a: . 1963' - Presidente - PTB • 
. h.tI .... a j U ~i I"ERlU.\i\h.'-U.. l!. _ ale li> de: dezembro de 1962. !leio Jefferso.D c10 Aguiar - PSP. Nogueira da Gama. - PTB, 
.1J.1' • .tH'1.tl U ESTABlit.Jii..-Lut;N· Hi::!qUeflmento 60;J~61 ap.vva.do em 14 ~t.l.SOD Gonçalves \23 de &brU de Barros Carvalho - PTB. 
'lu v ~:tj,"'lO.~LU"~NTO l!. O UhA" de dezembro de 1961' - lD63) - pSD, AloysiO de Carvalho - PL. 
'l.~ "i' • • JU uto, IlEl .. AÇOt.;S Dl- _ aLe l:, à~~ aezem\Jro de 1963 pelo RUy Ca.rne1ro - PSD. Llno de Matos - PTN. 
J'i t.,.-';J }lll ,\~ lU';.] l'AISE::; ES- :eQuerlmemo 'iB2 ti2 apnwlido em 1" I Lobh..o da Silvelra _ PSD João Agripino (23 de a.brO do t963\ 
') t: \ .(01 11tU>!!, -'~ de.lembro de 1!tG2; GUldo Mondin t29 de vutÚ!)ro de!, - D~.~l· Krteger 
::C.c.<1 i;U! 4. ae ul.ttUOl ,<te .9tH. - I:I.té 15 de C1ezfulOfO de 1964., Odo 1962) _ pSD - UDN, 
,:",' u .. l u-{i:lrJa_ j-!eQuel,memo 1 141-6a apruva.do em MtlWD campos _ UDN. \ --

d! de dezemoro de 195:s Reribaldo Vle 8 - UON 
- .ce ,> de dezembro oe 1962 pe« Lo dO' Q) ProJ'€'to de Eme.nda à Ccnso 

R'q .. .:"H,en[{" :Wl·t;H a.pr. em ,4 Qt:. -Membros (laJ - partldoo pea a COSta - U N. ! 
João Airlplno '23 àe abril de 1963) tituição n 9 3/62 

a.r'L''',iIUl ... Qto ~l)51. Jeftel'son de AgUlUf 123 4a a.brU _ UDN I' 
- ~ne 1<) 'k Jp~embro de .Pô::! !)f'LC I Je H)63, - ;?:::$U. \ (AUTORIZt\ O TRlBlJNAL SUPk-

R(~4 ,13li·oJ. tipl em li) ae d~zeto· l.\tlt:llt:Ze,s tl,'.1llenrel _ PSO. EttrlCO Rezende <23 de a.bo:il d~ IUOR ELEITORAL A FIXAR: DA. .. 
bn. .. ,it: <1/6;5 !"Llmto Mu.Liez _ PSD 196:1, - UDN. TA PARA A REALIZ.-'\.ÇAO DO 

'." W;Ht::,<I{b em 21:1 de oututH'g Qe UUld1J Mumlin l29 de outu!).:o 40 61lvfaU-e Pérlclf15 (23 ele abril 4e PLKIUSCITO PREVISTO NA. 
lli(). c .;, uI>' UO.·i.J úe l!Jti2. IlS6~1 _ Pô!) 1963) - PTB. EDE!\'1)A CONSTITUCIONAL N° 

l.vlçit1lJros '16) _ Pttrt.laoa RUy CiWoelro ('23 de abrU de 1963 1 Noguetra cta Gama - PTB. 4: - ATO ADICIONAL). 
Mdlt;:,t;c", t".tnenl.el - P$U. - i!ÔO. Barros Oa.rvalho - PTB. Eleita em lQ de Julho elo 19t"'2. 

AlOYSIO de Carvalho - Pt.. 
V~.j.sl'n UVU~"Jves \2:S ae aorU de I Dan.el K.neger lRelator) - OUN. Mlgue1 COuto - ?SP. Prorog-ação. 

l&·)J! - t'1 &ldeote - PtiO. E' .. mco ttf'zcndo t:!;j da alJrU ac! Cattetc~ Ptnhelro (23 ele II.brU de 
. .L.tvuíllJ 141 . .!511ve:ta - PSD. L~cij) _ lJDN \ 1963) _ PTN - até 1~ de dez.embro d.e 1963 pelo 

It ..... ,. \..-olruelrQ '~J ele aoru de 191)3, Muton canpoa - tlON. 1 . __ Requerunenw 18'1·62. aprovado ~ 12 
- t~.::iU Heribaldo VleU& _ U1.JN. de dezembro d.e UI62 .. 

Ü..l~OIJ M..,!1cJ.~n I., de out,U'lro de Rw PaLmeira -UlJN. O) Projeto de Emenda à Cons. - até lb de dezembro de 19M pelo 
1"", - [-diJ Anlaury S~ .. - :13 de obr\l d.1 titui~ão n9 1/62 Req"eJ'llilenlO I 146, aprovadO tm 10 

1!.~! !..:o ~it;zcode t23 ()e abrJ cte 196-3' _ ~I':B. I i' , • de det.emoro de 1963 
ll!.â' .- uU':-". Barros Canalho _ pore. (OSP..IUA·rORIEDADE DE CONCIJU. COmpletada em 23 4a &brll 4r) 

lJe..nlei t{ru~~er - UDN. A~genuro de t'i.gUelrCdu _ P'l''B, 80 PARJ\ INVESTIDURA E1U 1963. 
1\1I.WO campos IVlce·~res1a.eD:..e) I Bezerra N'2t.o "23 de al:JrU de .. 963 CARüO lNJVlAL DE CARRt;;lRA Membrott - PartlClOl 

_. UI'" _ PTB. E PIWIUIÇAO DE NO~IEAÇ()ES 
Ih:. ú,uCh ... ~!eml - UI?N. I Al0Y6lO de CSn'alho _ p'. lN'Cl!:U:INASI. JeffersoD ae .o\g\Jlar - PS~ 
LlJiJt~ 0.<01 (jú,)la - ODN. Uno de M!lf.OS _ PN W1lwn (Juoç;tt..ve$ 123 elo i\!ml t:b 
~w·t: .. tH: PerlClf$ ........ ) _ t't"B . EleJta em 10 de mala de 196'2, 1963) _ PSO. 
VlVdW0 uma - f"l11. PrOrrv.~:id8: Ruy Carneiro - PSD. 
Amo:l Urj SUV8 124 ele abrU d.e !fro:i) • l...obao da t)11velra - PSD. 

_. PI'B M) PrOjeto de Emenda à Cons- - ate lo a. de,emb'o de I~. pelo Mene' •• Plm.ntel _ psD, 
Va~a jo Sena«or PlDto P'erroU'i/. tituição nq 10;61 .fteQ '1&-6:.! aprVV<1da em 12 c1e: dt- LeJte Nevo !23 de abni de 1963) _ 

CO:: de abrl.1 Oe .963J _ Rela~Ol ,eru.bro ae 1962 PSD 
Fi /,.'i \AP1.ll.'AÇAO DAS (;01AS DE IM- - ate 16 C1e <lezembrO de 19ti::) oe;( Mlltoo Camp03 - UDN. 

1\lUYS10 de Carva.1ho _ PL. pus'rus. VEbTINAtJAS elOS AHJ· Req 1 144·&. ~pn)\'a<l(.l em lO df' 'de~ H.erlba!do V\elra _ UI>N. 
Lmo de Matos _ ~. NICll'IOS,. l.embrQ de 1963. JoãO Agf1pmo .23 de abr11 de :003) 

K) Projeto de Emenda à 
tltUlção nY 8/61 

Cons-
Elf!lta em 28 de dezembro ~e i.9d:1. CUrupletAd.s em 13 de abrU ele Ui&. I' - U U!'II. 
PTQrogaal\: MembrUi _ Partldoa 196iH - UDN I 

. EuriCO Rezende t23 de o.or1l é 

- até lâ de àf'zembrc de 19-63 :loElv Jefterson ele Agutar _ PSD. Daniel Krteger - UON. 
Req '183·~ I1pr<Jvad..., em l:.! Qc ao-- WLkiVo UVD~i:IlVe.s 123 de 4Qril de S:Jyutre pertcles, i23 de al)rt1 de 

,1S"'il"~ t.lWSERAÇAO POli PRO-
1'0'-;" tl 00 ~h.NAVO l)l!. l't-J~ .. h 
hl!: 1\I1~SAO OlPLOMA l'Jl.4 Dl! 
t:Atlt\TEU "~RMANESTtJ. 

zembro <te ,l96~. I UHi;;l1 _ PSU t9631 - PTH 
!ilé l6 ae dezembro de 19tH oeJo I ltuy (.;arnelro _ PS. Noguetra da Gama -- P'l13. 

«.eq. 1.142~63 IlPlovad(" em 10 :1. uu- Mene~ Puneute1 _ PSD. RUfas CarvaHlo - P'rB. 
Luoro de Ul6iL. MllUJtI campus _ UUN. Mem íie Sá - PL. 

}o~Jed,l;l em :) Qe outubro Qe 1961. 
!-)rofruguoa: • 
_ aLe lo tle dezembro de 1962 oele 

!:tf:qUt: unenttl IiOO-ô1, a,pruvaclo em 14 
'J~ lanelfo de 1961; 

CUWplettI.C1a em 30 de março de I Henba·ldo Vi.elro, - UUN, Aarã() SLe!fiQruch - MTR. 
1962. 29 de outubro <16 H)~2 e J d.e Eunco Rezende t23 (lO ab-rtl Ctc 
.brU de 191i3, l~'3. - U])N. ' R) Projeto de Emenda à COng. 

- ate lb ae JaneirO d.e tQS3, oE"..tc 
RelluerUlu::u{.O HH ·62. aprovadu em J:i 
ae ;lezemotQ ae 1962; 

- ale lb de aeternlJl'O oe 1964._ oelo 
RI!i.i'Jertruent.o 1.140-63 _&prOVil.QO em 
10 1e aeLemOT'Ç de 196'3 

Cvmp,etatla em 30 de OOlU"ÇO de 
19fj~ tO de Qutubl'O de tilb:.!.. ~~ 11e 
aO!11 le .1103 

Memb!'04 \16) - Partld.o,s 

JeIferoon de AgWU _ PSO. 
W liSOn O;;nça., VfI.i (23 ela ltoriJ 

1[;631 - PSLJ. 
RU1 UarnetrO _ PSD 
LoOào 011 :UtveI1'tL - PSD. 
Ow,do M.uodtn 129 de o~ltubrQ 

lIHi:.!. - P:3D 
Ml1ton çampos - Ut)N, 
Henol:tJdu 'l1elra - Ul>N. 

Joao Agrll)lnO '23 c1e a.brU ~e Ui6~ 
- Vlce-Pres.loent.e _ UL>N. 

Dantel Etneger - UON. 
de dllVe.5Ul" penc.;f.3, \23 de abril Ot 

W631 - P'rs. 
SQguel.J'8 'lft Dama _ PTt:l. 
Barros Carvalno - P'I'B. 

Oe Aloys.io de CarvalhO - PL. 
Aurélio Vlanna ,2;~ Qe Ilbril de 

19631 - .:=lelAtor - ?SB. 

Me:norOE 116) _ Pa.rt!dos LAp~ tia Costa - LJlJN. ..' 
João ·'snp.no 123 ae .ur1J d. J,03) P) Projeto de Emenda à Con •. 

Aienez~ ~'Jnentel - pso - UO:N. 
Ru)' ea ... O~lro ,;a de ~t;)~U de l!h3J B.'UrtCO :;{ezende 123 cte abr1l de tituiÇão n

q 2/62 
- PreslC,lente _ PSD 196:i1 - UDN. 

U'08Q da ~llvelro - PSO. SIlvestre ~ericles 123 do abril 
Jeller:'ün l1e AgUJ&l 123 de .lorU Ct- . !Hi:l 1 - I;lTB. 

r tlNSTI'I'UI NO\' A OISVUr.W"",,ç.\U 
de OH RENHAS 1':.(\'1 ".,,"Olt UO~ 

i.\IUl'\I('rPlu~1 . 

(JUIQO Mundln 129 de Çtutubr<l oJt Bar'ros Ca,rvalro - P'l'H ti;lert.a em 2'.i de: ma~ de 1962. 
J.9ô:,\t - p~U I oNguel~9 na Gama - PTS. 

19ri21 _. PSlJ, JQsaphat MaCj:nho 123 de l)'lriJ ('\e PrlJrrogacáo: 
O'..tnle. Kt;f~ger - UUN. t9ft1\ - S leg _ tIot,E! lb de dezembrQ de 19õ3 oe-;(. 
Eu!'tcl) Rezende 12::) de a.)rU à~ AloVS-JO ele Carvall'lo - PL. R-equel"lmenlN 186 6~ 1:I.prvVd.tl() C'[Q ~:. 

19ô:1' - (JDN L10<O de Matos - P'TN. de <lezemoro de 1962; 
M.aton (}6.mpos - UtJN _ até 15 de dezelnort de HHl4 "'j( 

Henba.do Vlelra IVICe Pre.,!Oen::e) Rl:!qllertmento l 16th 63 !l.pruV&àO Ela: 
- UDN. N) Pro;13to de Emenda à Cons lu ~f' dezembrc de .96:i 

[..Qp~ da Costa - UllN. . ... o 11 '61 COmpletada em :&3 de t:l.onl de 
Va~a do Senaaot Pinto F-e-"p.lra tltul~;ao n· / 1953, 

~~~H de a0r11 de 19ti~ - aej&~-m -, (Ct~U~'AO De !\I{H'OS Membros _ Partiaoo 
MUNIl'lP10SI 

Bezerra Neto 123 de a.brtl de ;9~3, Jefferson de AguIar - PSO. 
- f"T8 Eleita e-m 28 de ma.rço de Ii)l)'l. WtLsoD Gun~~aJ"'es '23 de ,,":»:'11 d.t 

Ama'.11"'y Silve 123 de a.brU de 196411 PrOrrogllcno' 19631 - ~oU. 
- pTB 'I' ftuy Carnetro - ?$O 

V~O'itlt1c Uma _ flT8 ' - a.te 15 de de.?:cmt>ro 1e 1903 'jll]() Lobt\'" 119 Stl'lerro - pSD. 
Aln-v'I,io de Carva,lh(l - PL. Req 194· 62. a.nfovado em 12 U. 1e~ I Lelt.f! Neto 4~ eto &0(11 12e 1.1}C'3) 
Ltno' dt' Matos - PTN. l.emllfG ôe 1002 - PSD. 

tituiÇâo n9 5í62 
J DISPO~ SOIUUI Il t;:-';TRIl'O'A AOS 

3J UNI\.:lI'IOS UH 30% UA altRR
C.UlAÇAO OOS IlSTAOOS QUAJ;-
00 E,,{'I'~UEll AS RENDAS MO
NIVIPAIS} . 

Elelta em 13 de setembro de 1.Pd2:~ 

Prurf'~.(1a: 

_ stê Lb de dezembro de 1963 p$lo 
ReQuerUllento DY 1 14?-6~ aprovado 
~m I ~ de- dezembro de )96:l: 

_ ate 1& de aezemon,: <te 196" ()3kI 
rtequerlmenw 1 141· b JapNV6.1o ea 

oJ Qt' Clezetntlrc de 1983. 
COUlplf'tda em 23 de abrU d.e 1933, 

Memtln.l6 - Partld06 

JefTersoD de Aguiar - PSD. 
Ruy varnero - p~~ 
wb~ Oa Slvers - t>SO, 
Wl1WD Oonl;.aJ'\'e:. \28 ~e il.brU 00 

d}fj3 I - P~LJ 
ue:te Net(" 23 .. 631 - PSD. 
Menezt:~ ?tmeI.it,.eJ - Pre:;IQent0, 
MUtoD uampos - UUN. 
ElertbalQo V/eHrB - LJl)N. 
Illia.phat \11\r,nhc - 12;j * 63) 

1;Ce·PTf:ahlentt - lJDN 
Da'nie .grl€'~':l _ lJUN, 
Vllgs 10 Sennol PLOte Ferreiro. 
€urtcc. Rezf"otiP .23 .. 6:1, - UlJN. 

Zfi 4 631 - pra 
NQguelrs tla O:trfla - P'TB. 
B~rro.s L'1J:rv!l-.no _ prs.' 
Mem da 54 - PL 
Mi2:uel Couto t2a .•. 63). - PSP. 
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6) Projeto de Emenda 11 Cons
. titulção n 9 6/62 

Argemlro de FlfI1lelredo - Pl'B Y) Projeto de Emenda l Cons-

~~~ ~ .. ~~ ~'ijgA - VDI'I tituição n9 5/63 

Jo!6 Fe1lelano - PSD 
. W!l.wn GonÇsJVM - P8D 
'Bezerra Neto - PTB 
Edmundo Levl - PTB 
Argemlro Figueiredo _ PTB :CAUMENT4 PAR4 QV4TIIO o NU

HE~O DE REPRESENTANTES 
DOS EST4DOS E DO DISTRITO 
FEDERAL NO SENADO}. 

DallIe1 KrI_ - tlDN (DISPOE SOBRE O mlPOSTO DE 
JOIaphat Marinho - Sem Legenda VENDAS E CONSIGNAÇOES 

Eleita em 13.g.6~ 

Prorrogada: 
- .1.6 15.12.63 pelo Requerimento 

m-62, aprovado em 1~.12.6~: 
_ até 16.12 64 pelo Requerimento 

1.148-63, aprovado em 16.12 63., 
Completada em 23.4.63. 

Membro. - Partidos 
Jefferson de AgUiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD . 
Lobão da SUveira - Relator _ 

1'50 
W1lson Gonç8.lves (23 4 63) 

1'SD 
Menezes Pimentel - PSD 
Milton Campos -UDN 
Heribaldo Vieira - UDN 
Josapllat Marinho - 123 4 63) 

VDN 
Daniel Krieger - UDN 
Ew'iCO Rezende - (2a.4.63). - VI

Ge-Presidente - UDN 
••• Vaga do Senador Pinto FerreIra 
(23.4.63) - Presidente - PTB 

Noguelia da Gama - PTB 
Ba.rros carvalho _ PTB 
Mem' de Sá - PL 
Júüo Leite (2~ 4 63> - PR 

A1OYllo de Carvalho - 1'L 

V) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 2/63 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

Designa.dos em 23 4.63 
prorrogada: 
- até 15 12.64 pelo Requerimento 

1.151-63, &provado em 10.1~.63. 

Membros - partidos 
Jefferson de AgUla.r _ PSD 
Ruy Carneiro - Presidente - PSD 
Lob~ cia Silveira - PSD. 
Wilson GODç.sJ ves - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 
Herlbaldo Vieira - Vice-Prp,JI;14en-

te - PSD 
A.Inaury Sllva - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

••.. . Vaga do Senador ptntc Fer
reira _ PTB 

Silvestre PericJes _ PTB 
Artur Virgllio - PTN 
EurIco Rezende (23.4 63) - UDN 
MIlton Campos - Relator _ VDN 
Jo~ Agripino - UDN 
Josaphat Marinho - sem Legenda 
Aloysio de Carvalho - PL 

-- I -
T) Projeto de Emenda à Cons- ! W) Projeto de Emenda à Cons-

tituição n9 7/62 tituição n9 3/63 
(IlEVOGA A EMENDA CONSTI1'V

('toNAL Nilo 4, QUE lNSTI1'UIU O 
SlsTt~l\1t\ PARLA:\fEN'lAu' DE 
GO\iER!\"O E O ART 61 DA CONS
'l'lTt)U":.\O FEllERAL, DE 18 Dl!: 
8ETE,\1Jmo DE 1{)46) 

Eleita em 612.62. 
prorrogad .. : 
- até 15.12.63 pelo Rel9-1.lertment<l 

'191-62. aprovada em 12 12 82; 
- até 15.12.64 pelo Requlrlmentc 

1.149-63 aprovada em 10.1263. 
Completada em 23.4.63. 

Membros - partidos 
Jefl f'i'''LoIJ de AgUIar _ PSD 
Ru)' Carneiro - PSO 
Pedro Ludovlco - PSD 
Wl!.sOn Gonçalves 123.'.63) 

PSD 
Benedito Valladare.s - PSD 
MenezeE Pimentel - PSD 
MUton Campos - UDN 
Herlbaldo Vieira - UDN 
EuriCO RezeDde 123 4.63)'> - ,UDN 
Dan.LeJ Krieger - IJDN 
João Agripino 123 t 63) - O'DN 
.'unaury Silva 123.4 63) - PTB 
Nogueira da Gama _ PTB 
Barros carvalho - PTB 
Melll de Sá - PL 
Raul Glubertj - PSP 

U) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n9 1/63 

(TRA8.1.LIIO DE MULHERES E l\IE· 

,DlSPOE SOBRE A ADMINISTRA
ÇAO DO DISTRITO FEDERAL ~ 
MATERIA DA VOMPETtNCIA 
PRIVATIVA DO SENADO). • 
Destgna.da em 2 5.63 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re

querImento 1.152-63, a.provado em 10 
de dezembro de 1963. 

Membros - partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobâo da Silveira _ PSD 
W!l.wn Gonçalve. - E'SD 
Menezes P1mentel _ PSD 
Leite Neto - E'SD 
Amaury SUva - PTB 
Be~erra Neto - PTB 

•• , Vaga do Senador PlDto Ferreln 
- PTB 
., • Vaga do Senador 
talão IVice-presldente) 
•• . vaga do Senador 
sma.r _ PTB 

Eduardo 06-
- Pl'B 
Ed_do IJ,-

EtU"ico Rezende _ Pre" ::1C!lte 
Milton Campo.s - VDN, 
DaDle. Krleg.. - VDN • 
Aloyslo de carvalho - PEI 
Josaphsr Marinho - Relator _ 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emenda 11 Cons
tituição n9 4/63 

(CONCEDE IlIIUNlD4DEB AOS 
VEREADORES) 

NORE8 E TRABALHO EM 11'1 Designada em 20 5.63 
DUSIRIAS INSALUIIRES). Prorrogada até 11.12.64 peJo Re-

DeslgnadB em 23 4 63 querlmento nümero 1.153 .. 63, z.pl'OYa
do em lO 12 63. 

Prorroga,da até 15 12 64 pelo ae.., Membros _ Partidos 
querunE'nto t 150-63. aprovado em 10 Jefferson de Aguiar _ PSD 
de deaembro de 1963. Ruy Carneiro - PSD 

Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - flSD 
Lobâo da S1Jvetra flSD 
WilsOn Gonçalves - Rela.:or 

Lobão dª SUvelr. _ PSD 
WUson Gonçalves _ PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 
Lelt< Neto _ E'SD 
Amaury Snva - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

DeSignada em 31.5.63 
i'rorrogada até 15.12.64 pelo Re

querimento .número 1.154-63, apro
vado em 10.12.63 

Membros _ Partidos 

JefferSOD de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro _ PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson GonçaJves - PSD 
Menezes PimeDtel - PSD 
Leite N.:o - PSD 
Amamy Silv SI - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

••. Vaga do Senador HUmberto 
Neder - I''l'B 

Argemiro de Figuelredo 
Eurico Rezende - UDN: 
Milton Campos _ UDN: 
Daniel Krleger _ UDN 
Aloysio de carvalho - PL 
Josaphat Marinho - Se mLegend.a 

Z) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 6/63 

Melo Braga - PTB 1 

Eurl"" Rezende (23. f. 63) - UDN 
AlOYsio de Carvalho - UDN I 
AtollJ!o Arinos - UDN 
Josaphat Martnho - Relator _, 

Sem ~Legenda. 
Aurélio Vianna - PTB 
JúlIo Leite _ E'R 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
CRIAD,\S .DE ACORDO eml O 

A 111' . 53 DA CONSTI'rUlçAO B 
O ART. 149. ALINEA A. DO RE. 
GIMENTO INTERNO, 'I 

1~) Para apurar a aquisição, 
pelo Covêrno Federal. dos 
acêrvos de concessionárias 
de s('rviços públicos e a 
importação de chapas da 
aço para a Cia Siderúr. 
gica Nacional. ':1 

IINELEGIBILIDADE) CrIada pe:a n.e.soluCáo número 11. 
Designada em 2 10.63 • de 196:; aSSInada pelo .8enhoT Nel.~on 

I 
MaculaI! e mais 28 Senhol'es Ser.a

Prorrogado até 15 12.64 pelo Re· dores 'apre.':>enr.e.oa em 30 de mal<. ae 
que.rimemo número 1.156-63. aprova- 1003 1 • ! 
do em 10 12 63 Designada em 31 de maio de 1963 

Membros _ Part1dos - Prazo - 120 dias, a te <lS de se .. 

Jefferson de Aguiar - PSr.. 
Ruy CarneIro - PSD 
Wilson GonçalVes - PSD 
José Fellcuno - PSD 
WaUiedo Gurgel - PSD 
Argemiro de Figuelrétlo - PTB 
Bezerra Neto - PTB 
Silvestre Pér1cles - PTB 
Edm UDdo Levl _ . P'I'B 
Eur1co Rezende - UDN 
MUton Campos _ t1DN 
Aloysio de Carvalho - ODN 
Monso Minos _ UDN 
Josapbat Marinho _ Sem Legend.a 
Raul Giuberti - PSP 
José Leite - PR 

Z-1 Projeto de Emenda à 
Constituição n9 7/63 

(TR4NSFERENCIA PAR4' ARE· 
SERVA DO MILITAR DA Al'lVA 
QUE SE CANDIDATAR A CARGO 
ELETIVO). 

DesIgnada em 2.10 63 
i'rorrogada a tê 15.12 64 pelo Re· 

querimento nfimero 1.150·63, &,prova
do em lO 12 63 

Membros _ partldo.s 

Jatterson de Aguiar - PSD 
Ruy carneiro _ E'SD 
WUson Ooncalvea - PSD 
José l'ello1."o _ PSD 
Walfredo Gurgel - PSD 
Argemlro de FIgueiredo - PTB 
Bezerra Neto _ PI'B 
Silvestre Pérlcl.. - E"l'I! 

. Edmundo Levl - PTB 
Eurico Rezende - UDN 
Ml1ton campo. - UDN 
Aloysfo de carvalho - PL 
Ato",", Arinos - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Leg..,ds 
rolo Leite _ E'R 

tembro de 1963. 
Prorrogada: 
_ Por mai.s 120 dias. em vt:rtuds 

da aprov(!çáo do RequerIment.o DÓ" 
mero 656-63 do Senhor Sena,ioT João 
AgripIno. np ses~âo de 18 de- se em .. 
bro de 1963 '21 hor~,.!;). 

- OOr moais um ano em vlrt'ldf da 
aprovaeão do Req:lf>nment.o nU:I,prQ 
1 173-63 do SenhOr flenador Leile 
Neto. na sessão de ;2 de dezembro 
de 1963 

Membr08 - Partloos 
Jefferson de Agula.r - PSD 
Le:te Neto ! PreSldente) - PSO 
Nelso" Maculan - PTB 
João ~!Hlpmo Relaton - UUN 
Josaphat Mulnho - Sem ~gt'nda 

2') Para apurar fatos aponta .. 
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen .... 
to de Correios e Telégrafos 

CrJada pela ResoluçA-o oOmerc 33 
de 196::i. B.&·anad~ Delo Senhor Jp! .. 
tersoD de AgUI.aJ e maU: 33 Senho"t>3 
Senadore~ ,apresentada na "essãiJ ae 
30 de outubro de 19631. 

Prazo - a tê o fim da sessão Jeg:s .. 
latíva de 1963. 

Prorrogação por 90 dias latI' 15 ,ia 
marçO de 19641 em Virtude do Re .. 
querimentC numero 1 163-63 'io $e ... 
Mor Senador Wllson Ganes ;"('8 
aprovado na sessão de 10 de dezem .. 
bro de 1963 '21 30) . 

Designação em 6 de dezembrc: de 
1963. 

Membros (lU _. Partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
LeIte Neto _ E'SD 
Atltlllo Fontana - PSD 

Z-2 Projeto de Emenda 
Wilson Gonç.a.lves - Presldent·e _ :v E'SD 

Constituição n9 8/63 Artur VlrgUio - PTB 
Bezerra Neto ,8 11.63 - Vtce Pre. 

PSD 
Menezes Pimentel ~ PSD 
Leit.e . Neto _ PSD 

.. ' Vaga do Senador Pinto Ferreira (4UTONO~n4 DOS l\IVNlCIPIOSl 
- P'l'B 

s1dente - PTB 
Meno BraA'a _ PTB 
Jo~ AgripIno - UDN 
D8lllel Krleger - UDN Ama\lrv . SUva - PTB 

Bezetr p Neto _ Vice-PresideDte 
!'TB 

Vaga 
-E'TB 
~yestre 

do Senador Pinto FerreIra 

péricles - PTB 

SllV'estre Pérlcles _ PTB 
Adalberto Sena _ PTB 
Eurico Rezende (23.4 63) 
MUton campos - UDN 
João Agripino - VDN ' 
Aloysio de carvalhO - PIo . 
Jo..~::tnhat, Marinho _ sem Lelénda 

eslgnada em 22 .10.63 
Prorrogada até 15.12.64 pelo Re

querimento nrunero 1.157 .. 63. aprova.· 
do em 10.12.63. 

Membros - PartId .. 
3etterlOll de AgUIar - PSD 

RUy carneiro - PSD 

Eurtco Rezende 123 4 63, _ UDN 
Aurél10 VIanDa - PSB 
Secretario: Aux111:n 1 ....... '''-laUvo. 

PL-9, J. Ney passo.t 1)"'1 n fl'lS 

;(,ohÚl 6:1. Sllve1ra - PSD 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

o presidente do Senado Federal, nos têrmos do art, 70, § 3.Q• d~ Con:;
tltU:Ção e ao art, 1.9, n.9 IV, do Rezimento Comum convoca as duas O~as 
do Congresso NaClnOOl para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 2 de 
julho eto ano em curso, à8 21 110ras e. 30 minutos. no Plenário da Câ
mara jos Deputados, conhecerem do veto pl'esidencial aO Projeto de Lei 
tn.9 2. ':n5-B, de 1960, na Câmara e n,9 74, de 1963, no Senado) que inclui no 
Plano Rl)doviario Nacional a ligação entre Rio Verde, no Estado de GOiás 
(BR-!91. a Campa Grande, no Estado de Ma\:!.) Grosso {BR-16). 

o Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3\1, da Cons
tituição e do art. 19,. n~ IV, do Regimento Comum, convocO, a.s duas Casa. 
do congresso NacionaL para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 2 de 
Julho do ano em curso à-'3 21 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara de 
Lei (n9 76-B, de 1953, na Câmara. e n9 77. de 1963. no senado) que melui 
no Plano Rodoviário Nacional a ligação Rio Grancie-Aceguá, sem prejui1.o 
para a matéria jã programada. pars a mesma sessão. 

S<mdo Federal, 10 de junho de 19U, 
AURO MOURA ANDRADE 

Presiden~e 

SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO LEGISLATiVA ORU~AHlA. DA 5~ LEGiSLATURA' 

ATA D.\ 68ª SESSÃO, EM 11 
De JUNHO DE 1964 

2. Sessão Legislativa. 
da 5~ Legislatura 

f'RjElSlDJ!:NGIA DO SIR, NOGUEmA 
DA GAMA 

O SR, PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) _ A lista de 
presença acusa o comparecimento 
de 28 Srs. '3erradores. Havendo nú
mero legal, declaro aberta a sessão. 
Vai ser lida a ata. 

O 8r. 2.9 Secretário procede à 
l.eitura da ata da sessão anterior, 
que é aprovada sem debalie8. 

O Sr. 1.9 Secretário lê o se

2. Bacharel em Direito pela Fa. .. 
culdade de Direito da universidade 
do Rio de Janeiro, em 1930. Mem
bro Correspondente da. Real Acade-
mia de Ciências Htstó:r1cas e Belas 
Artes de Toledo, em 1946. Diploma
ta. pelo Curso Supe1ior de Guerra 
da Esco1a. Superior de Guerra, em 
1958, 

As 14: horas e 30 minutos acham- guinte: 
te preséntes 00 Srs. Senadores: EXPEDIIl~TE 

3. Ingressou 00 Ministério das 
Relações Exterio!·es como contratado, 
em 10 de março de 1928j nomeado 
Cônsul de Terceira Classe, em 30 de 
março de 1933; promoVido a Cônsul 
de Segunda. Classe, por merecimen
to ,em 20 de junho de 1934; promo
vido a Primeiro Secretário, por me
recimento, em 7 de dezembro de 
1943; Conselheiro, em 7 de março de 
1949; promovido a Ministro de Se .. 
gunda. Cla.sse, por merecimento, em 
28 de março <ie 1950; e promovido 8 
Ministro de primeira Classe, por me .. 
recimento, em 5 de maio de 1958. 

~ldwasser santo .. " 
.José QUiomarG: 
Vivaldo L:ma 
Edmundo Levi 
Cattete Pinheiro 
Eugênio BalT03 
Joaqu4n paren te 
Menezes Pimentel 
Wilson; Gonçalves 
Dix Huit Rosado 
Walfredo Gurgel 
Argemko de Figueiredo 
Barros Carvalho 
Pes.<>oa. de Quctroz 
Ermll'io de ~v.t:oraes 
Eurico Rezende 
Raul Giuberti 
Aurélio V anna. 
Benroditto valladnres 
Nogueira da Gama 
José Feliciano 
Pedro Ludovfco 
Nelson Maculan 
Irlneu Bornhausen 
AttUio FOntana. 
Ouido Mondin 
Daniel krieger 
!.!em de Sá - 28. 

Mensagem n~ 88, de 1964 
(N.' 159, NA ORIGEM) 

Senhores Membrso do Sena.do Fe
deral: 

De acôrdo com O preceito constl~ 
tucional tenho a honra de Submeter 
à. -a.provação de Vossa·s Excelências 
a. nomeação que desejo f~zer do Se
nhor Antónlo Mendes Vianna. para 
exercer a. função de Embaixador Ex
traordinário e Plenipotenciário do 
Brasil junto ao Govêrno da. França. 

Os méritos do Senhor Antônio 
Mendes Vianna., que me: induziram 
a escolh~Ho para o desempenho des
sas elevadas fUD('ões, constam da in
clusa. lnformaç!ío do MinistériO das 
Rela-ções Exteriores. 

Bras1lia, em 10 ce junho de 1964. 
- H. Castello BrancO. 

CURRICULUM V/TAE 
E1\ffiAIXADOR ANTôNIO MENDES 

VIANNA 

O Diplom.:lta. AntôniO Mendes Visn_ 
Da nasceu em São Luís, Estado do 
Ma.ranhão. em 24 de agôsto de 1906. 

4. Durante a sua carreira desem
penhou as funçóes seguintes: 

Cônsul Adjunto do Brasil em Eu
dapest, de 16 de maio de 193, " 19 
de novembro de 1936 j 

Segundo Secretário da Embaixada 
do Brasil na. Venezuela, de 18 de de
zembro de 1936 a 26 de dezembrO de 
1937; 

Encarregado de NegócÍOS do Bra
sil na ESpanha, de 25 de fevereiro 
1937 a 22 de dezembro de 1937; 

SegundO SecretáriO"" da Embaixada 
do BrMH na Argentina, de 14 de te
vereiro de 1938 a 2 de novembro de 
1940; 

Segundo. SecretárIo da Embaixada 
do Brul1 no OhlIe, de 22 de outubro 
d. 19t2. a 1 de <I • .ombrQ de lU4a: 

Primeiro secretário da Embaixada. 
do Brasil no Chile, de 7 de dezem .. 
bro de 1943 a 3 de janeiro de 1944: 

primeiro Secretário da EmbaIxada. 
do Brasil na Espanha, de 10 de mar
ço d.e 1944 a 2 de março de 1949; 

Encarregado de Negócios do Bl'a-
311 na Espanha, de 25 de fevererio 
de 1946 a 8 de abril de 1945; de 25-
de setembro de 1947 a. 16 de outubrO 
de 1947 e de 20 de novenlbro de 1947 
a 8-7-48; . 

Cônsul-Gera! do Bra.:;!l em An
tuérpia, de 11 de abril de 1951 a 1 
de ab~il de 1954; 

MlnlsU·o P!~nlpot~nciál'io do Hl·à~ 
sil no Irã, de 17 de abril de 1954 a. 
5 de julho de 1957; Emba.xadol" E.'C~ 
traordinario e Plenipo·- ::ario do 
Brasil na Grécia, de 11 de novembl'v 
de 195,9 até à presente data. 

a. Além dessas funções, eXNceu 
o Diplomata Antônio Mendes V1an .. 
na. as seguintes missões e coml!; .. 
sOes: 

Auxiliar da. orgflnlzaçâo do sel'vJç~ 
geral de dellmitação e caracterização 
das fronteiras do Bra.sil e de liga ... 
ção de estradas (..e ferro naClon3iS 
COm a. Estrada. de Ferro Pan-Ame. 
rlcana, 1·6·28. 

Secretário da. 2" Subdivlsáo 00. 
In Reu...'1ião de Consulta dos Mmi.:! .. 
tros das R"!a~'óes Extctlores das Re. 
púbUCáS Americanas, reallzada no 
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1942. 
Assessor da Delegação Brasile'!':l à 
reunião da. comlssão Preparatória das 
Nações Unidas, Londres, novrotbro 
de 1945. AsseSl,ior da Dt>T,.rq:4.( dO 

~11 à Pr~mf.'ira Parte da :n-f:";l~l .. 
ra As:--€'.,: ,l·':a C'9-rol da O ...: ;1 
l..2!l~~, je.neir,o 4e J94:6. AsseSsor 
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,da. :C2le~:;::sSo do B,;a.SiI ,à Com!s~ão 1 melro Secl etário . da CâlllQtb. . tÍJ-S 
,r ~ l1:c;':e~lto B.::_~~ n.:o 0::1 O . .N. U., DeDuta-dos.· encanunbando à reTl!;no 
,G:v~':~, j.:.~(,;i·O de 1947. D2lega<lo <lo Senado, respecti"vmnente, l'.S se
(. ·~ .• 2 ê.o fi ";:l..'.:1 r. Comii'.são de In- gUintes proposições. 
!g:.l'~.}~O I:8.z:an:co d.a Q,N. U" Ge-
::leb: \:l, Jt..r!~.;) d:.. 194.7. Repl'e.3enta.lJ~ 
~~2 (,~ J.,,:,. .-é .• :. uJ.S RelaçÕES EX~8-
:r:'J.-';\ jüÍ-.\J r..o e~r..edo Federa..! e ã 
j c: .3 ;; "c:.:}s, 0';):':1 de 
:.:::~J. 1..".__ Ct L'_,'11;:,f'.6 de Ot'gfl,:' 
J1 . •. ;0.'; r~l:".:!"C'[ .. ':';;. na. a::ril da 
·.~S:~'. D:-.~:;:.t.o :::;"J.z,~t..n';,e G.o B.u-sU 
l~. .1 v," .J {o t. _ ... _J. ~ .1-
(.J e .s::~:'l 0;0,5 l';-='~&cs Un:G!l.s em 
o(. .-._ ,.:.., .... ,: llJ JL"l" -L: le, 

Projeto de Lei da Câmara 
nQ 64, de jS64 

I 
I 
I 

(NQ 127-Il, de 1963, na Câ ... ~ara) i 
Dá. a. denomInação de Antônio I 

XaVIer da Rocha. ao Aeroportu 
de santa Mar~(]., localizado eu 
eamobl, U3 IHo Grande tio Sul. 

d CU~fS!'O l1ac:or...11 decl'eta: 
Art, 19 Pi~a denominado Antônio 

Xavier da Ho~·ha o aEroporto de san
ta l'.1nJa, ]oCall:7~-:iQ em camobi, no 
Rio GHmde 0.0 c;ul. 

Al't. 29 Esta lei tntrará em vigor 
na. data,. de sua p ... .iblicaç:~o, l'evogn_ 
das as di,s!)oSições em contrário. 

A cumissão de 'l'ran"'::portes, 
Comun~'~:lções e Obras Públ!cas, 

EXPEDIENTE 
DEf'ARTp.ME~JTO DE IMPRE:-.lSA NACIONAl:. 

OIRIZTCR GeRAl. 

ALEERTO DE ERITO PEREIRA 

CI"fEP"C! 00 !<!'"Fiv,rc cci pl..o:E.Li("'ACt-C$ CHiare CÁ t~ç.ao Dt!l ~I!Ó,6CÃ-:~ 

MUFILO FLf,~t.IRA ALVES ,fLORIANO GUIMAfl! ES 

DIÁRiO DO CONGP.E:SSO 
seçf-.b fi 

l.Jt\CIONAJ-

l!r .rLstO riaS of.clr,f,t) de. Dt:põ.f1ame:ntb de ImF rtnBIl Nacional 

nUAsiJ.IA 

ASSINA1'URAS 

Capital o Interior Capital e Interior 

. :i:E'.:-::~~-:'·', <':3. n:\ ":10 Pçl.it!t:>J; €!n a 
('" r::.e;.:J.o (~e :';;:j,J, J)p!p"aE!o Ch~-
1"; ct.ü B:~,~·:l <l LO!l1i""'<''J tias N?çczs 
lj!l, .... _~~, };"u:\ 1n';~E' '::~1.' ct11dlçoe3 
!p'::':.:l, e.E~ç,Jl3 1:'\':'e5 n~ J<-...;.~rnanl:t.a, em 
:f2Y~::ClrO d~ E3~, Af'slSlcnt.e ao Co
Inando Ü8. :f;,:',:ü:::t SUD~r:o~' de Guer
Za em 3 de o'.ltuu.!.o de 1957. S;cre~ 
tf:.~·~c-Genn do 1v.Iini .. üério ÓlS Reta
c;:ü~s E:aer!or.!.S, de 5 ~e jU~~O. de 
li;") I a 6 de 9.~ôsto d~ 19;):1. !I!l.1JllStro 
C~ E'.:3lz.do, in~er1!lO,.ent a~~to e o.u,,: 
tub:-o il.:l 19&U. presldente aa Cr-ffilB
oEÍ<O p:J.l'a. o estudo -e planejamento 

f é .. o ed.i.[~d.o do NIi.ni"lério das Rela
çc=s Extel'':'-cres em Brasília, dezem~ 

REPAnTlçO:ES E PARTICULARES I f'UNClOllARIOS 

Projeto de Lei da Câmara I Semestre ........... Cr~ 50'0013em.str e .......... : Cr$ 
nQ 65, de 1964 'I Ano ................ Cr$ 96,00; Ano ................ Cr$ 

as.OI; 

76,00 
Ext.erior I Exterior 

ilw de"lD5D. . 
6, O E.'n1Jalx\.1.dor Antônio Men

(.~~ v:anna é casado COm a Senhora 
cC.nncn ~'Crrü FnIDCO de Sá Men
(~e3 Vianna, de nacionalidade brasi· 
le:ra. 

CNQ 3.aOl-i3, da 1962, :n.a, dâmara) 
Revoga a Lei n9 3813. de la de ' Ano •••• I 4 •••••• •• Ó Cr~ 13b.OO I Ano .••••••••••••••• Cr$ 

set~mb::',o de 19{~'3. que' dispõe .sô-
bre a promoçãà dos Ca.pitães dos 
Quadros dos Serviços das Fà~3 

108,00 

ArmadM. . 

o Ôongres50 ~N.1.clortal deéel'ta: 

- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre ~nua,s. na 
assinaturas poder .... se·ão tomar, em qualquer época. por seis meses 
ou Um &no. '"I, A Sml. IITxcz.lêrtcia., que ?s en

c~tntre; prt2ent.;;me!lte na aretlla, é 
1rtdlca:l.o pata. e!te1'Cc-r,a fungã~ ~e 
]~bajxüõ-::J.l:· l1'7tt:Ii'.o!dill~rid e Pló.'fil': 
l)Qtenci~rio do UrusU junto aa 00-
"\'ê:-n.o Fi'aflces. 

C:::"'Cl'etal'ia de Estado, em 11 (1e lit
!Ilho'" de 1964. _ ~etastlfí.o. Bart z.el 
i"loss, Chefe ctn. DI"lsão do pessoal. 

Art. 10 Fid revogatili a vl~5l1eJa 
da LeI n9 ~lnn, de 18 de .setembro de 
1MB; qtle dispõe 6ôbl'e a promoção 
dos Cal1itães dos Quadros das Ser
vlçós tlãa Fôrças Armadas. 

- A fim de possibilitar a remeasa de valores acompanha~os dO' 
Elsclareoirilàlltos qmmto à silã aplicação, solicitamós dêem prefe{ênois 
ã re:ncss3, por me:o de ch~qne ou vale postal, emitidos a favor do 
T(J50ureíro do Departauúmto da linprensa Nãcional. 

'A Co:nis,'::ão de Relações Ente:' 
rl0re3~ 

Of;cios m. 1.052 - 1.053 e 1.054. 
de 8 do mês em curso, do Sr. Prl

./ 

Art. 29 A presente lei entrará. em 
vlgor na ct,üa de sua publlca~âo, fi
cando revogadas as disposições em 
cpntrário. 

À Comissão de Segurança. Na-
cional. . 

Projeto de Lei da Gàmara nQ 66, de 1964 

(J Corlgre;sa Nacional decreta; 

Rl!:GULA o PR·OCESSAME.},"'"TO DA AI'OstNTA

D9RU E DO .~ 1CNTEÍ'IO Dos MAGISIlIAUOS 

REr.lUl~;aÂD!}S PELA UN"ÍÃO, E DÁ ottlaAS 

-. ·PROV1ÍJtNCÜ.s 

Art. 19 O pro.j:s.so de apo:;entadoriá. dos inag:.;trad.os rémunf?todOS pela 
UniãO. de qualquer categoria ou instânt!:a, ~sim c:Jmo dos ~l1nistro.s do 
Trlbuilal de COht-a.s. conerá na secretarkl. dQ <.rrtj,)\.I.n.al a que pertencer ou 
e.stiver VIncuIado o aposenrod-o. 

Art. 2'? O interessadO, q1lBntlO se tratar de allésentadoria. a pSd1c1o, 
diri:.;i.râ, &eu r·E-Q.lle=in1€nw ao Presidente do Tribunal, instrulnd-o-o com cer
tidãO do temÍW de serviço, se estranho à JusUç.a 11 que pertencer (art. 192 
da Constituiçã.(». 

I 19 No caso de. nposent.:ltloria por invalidez (!l.!t. 191, nl) I da constl .. 
tuição). o inLere.::sádo, prel1Iíllnannente, requereri' ruo Pl'estdenta do Trl .. 
'bunal exs.me méd:Co por dois peritos Qi:icit!.iS, .lutitanda·se a{J prooes.so 
cálü.1- autenticada do reSpefiUYo latiá~. 

§ 29 Se ti invrt1!d€-1!í decCO!l'el' àS á!llde11te OCOl·rldo no senh;o (art. 19J 
cb Const1hil~ã9) o lnt~l'e&ádo_ promovetâ a pr-1Vâ.: dô acidente perante 
p Presld~nte do Tribunal. '.' ." 

~ § 39 para () eteIto do ba1"ágraro anterior, tHluipera-se EI. a.cltlente 'CCór
~t!do nt1 serviç.o a ilgl'(sdo SÓfriUa.. e não próvGbada pot mag!strad9. no' 

exercício de ,suas atribuições (oo-t. lfJa, I ~j dll Lei ft() 1:111, de 29 de Oütu-
bro de 1952). . 

Art. 39 Tr.e.t.e.ndo-se de aposEntadol'lBt cOnip\l.~ .. 6tln. pelô ta~1) de ~ ma .. 
gistrado etlngir a idade de '70 ·a~cs <art, IS1, n~ n, d~ .GO.ílSti~~,çí:l0)-'. O 
presidente do- Tl"lbunal, à falta. de :requerimento do ~f~.re.s~ado. quefénta. 
dias antes da data €m que o magistrado comple.l!Zl' .aquela Idade, baixarâ 

... ·pcrw.l'la para que &2 inst9.ure o processo "·ex. ofhç!O", ~ai:,endo~S'e _ B_~ 
da. Riade pela cer:idã-o d{l nasc-Ím€i1to eu pela matriculQ do magistrado. • 

parát-raio "(micO. O magiFtratlo. ao Se 4n\'estlr em oargo lsole-de f!1l aO 
ing:l'és.!'ar"" n2- carreira judio!âria, fal'á prova de idade, juntando a respectiva 
certidã.O de nasci!ll~nto p9.1ti. tt"-Sentaroertto Da su.:t matríoula.. 
, A1".t. 4Q No tasó de. apOsEntadoria campiJisórhi. 'Por tR'V6lidez., do Íll:agls
trp.do, O re!"!lcctivQ ptocessQ .tóin~te s.elí~ inlo1a~IJ. depois de julgada, irre .. 
corrlvHmente, a ili\'al1dez pela TribUnàl -compel ente (art. 189, n9 1, fia 
Constltu!çi.o). ' 

Art, 59 O proce&.'J.o de D.posrn~7.dori~ depois :lti \l1fotínr..do pe}s secre
te.l'ia do 'l'"riburial, se.-:iÍ n:metido pelO Pr~sidf'!üe do 'Tr!lnmal aO Min1.'3U'o 
dn Justiça para. o fl~ da_ d~cretaçã.'O da a.1)Osent.H!O':"la. . 

- Os BU'pI~mellt('s ~9 od!f.:ãos dos órgãos oficiais setã!) fornecidos 
aos 2ssina!ltes cõmento medíanto solicitação. 

- O custo do numero atr~6ado será acrescido de Cr$ O,iO 0, po:;", 
exercicio. deoorrido, cob:::ar .. se-ão mais Cr$ 0,50. 

PG.rá~rF.fO Ü11ico. Se se trat.ar de magistrado a que .... se refere o art. fYl 
da L€i n" 3.7õ4, de 14 de o.bl·il de 1960, o proc-essQ será. enviado ao Qo.. 
vernac.or do E .. tado dn Guanabara par::\, a decretação da ll.:p0,seniadorie. 
(art. 97, § 'lo de. Lêi n9 a. 754, de 14 de a.bril de 1960). 

Art. 69 Do. requer!rnrn,o cu da portaria ,a que se refexem 03 arts. 29 
e ;39, deverão cDI1sttt..r os ptoventos a que ti'ver direito o ihagistl'a-dô apo .. 
sentado. 

-Art. 79 A SecretarIa do :r'ribunal. dEpois de decretada a aposentRdor1.a. 
dO m.)·glstrado, fará o c§:!cuLa dos -prúventos que cabem 00 apcserttad-o o 
qua.l pns::arâ a. ft!ccber, sem jntq.'rtipçã,o como pro"r'entõs prOVisórlos~ a iÍn .. 
p()rtância que percebIa 11a atividf!.de. 

Art. 89 ~üt{) o t-álcal0 a que eJ.ude 09 r..rtigc( anterior,.~ Presidente do 
Tribunal, dep:ü,B de. Ouvir o ProcuradOr da República da a~çãO a re.tpeito 
v'o prazo de trés ~ías, se homOlogar o: cálculo, malidará e:,;pedir o' t1tuló 
de á.péselltado.ria.. Em tegutaà, remcterâ o prOOESSO ao Tribunal de. Conta0 
da. União, prut:. o efeito d'o dispooto 110 Art. 77, h9 In. da COnsttt-qtçãQ. 

I ]9 Se hOuVer ma.is de um Procurador na SeçãO, fUnciQiiàrâ no p1'CJ-
cesso O Que for de.::ignado pelo Presidente do Tribuna!. .• 
• § 2° O Triburial de COhtas, antes de julgar a a,p0.5enta.doria pGder! 

det·ermínllr diligências; incIlmiv~ para. alteração do eálcu10 110$ pl'otenUrJ 
§ 39 Do titulo de aposentó.-ã,oria constará sempre o cálculO que ter 

afinaI eprOi,lâd(j pelo TribUIÍal de CCnta.s. , 
I 49 Arx5s o jtúgamento do Ti'lburul de e<>ntas, o processo serã devo! .. 

vida 11t1 préSit1é!l1te dd TrjhtinaL a que alude o 'art. 1.9 ficahdo ill'qu:vado 
na i'es·,)!:ctiva. Secretaria. I 

. Árf.. 91 Os proventos do magistrado aposentado deverão figurãi- em 
fôlha ê.e pazameuto Qrganize-da pela-.. Secretarif). do Tribunal, na con1,lo1'lni .. 
dade do qlie I1VJI sido ju1ge.Elo pelO Tl'ibune.l de contas, e i5erão pagOs nD 
mesma ocasião em que o.s Juizes em atividade rec~berem os seus ven
cimentos. 

Parégrofo ifuic'. Os magistrados em disponibilidade ou àposent.adps M 
Justiça. do antigo Dis(;tito Federal ter~ó as fOlhas de pe~rufienfo 0J:gani .. 
zadà,s oonjÚflUl,h1erite com EiS dos ht'lgiStl:adOS de investidura federal, qUi:I 
p::t.s!ã.rcm a tei' exercieio na Justiça do Estado da. Guanabara. ; 

Art; 'lO. Os aumEntes fie Têncim::mtos, abonos e gratificncõés d:nce
di.-d!(;S aos mng!stradOs tin B.ti~ílda.de' e que se inoorporam aC3 proVfítOOJ d!J 
eposetil;a.do sHEo o.ctfScidO,t; àqueles proventos, med!ante ci'iloti!o efeh~ldo 
pela Secret.:cria do. Tribunal deteimln'ldo p:::lo seu Presidente ex of/iOio ou 
por despa..oho ~D1 requerjrnentÇ> do interessadO. 

. Paréqr.nto única: O Pl'csi'Çiente do Tribunal. após a. audiência. eni dots 
dias. dó 'Procu1'2d.or dá ItepúbUco. que houver func!ona-dO no ptocesso, tW 
h<im01ogar aquêle cálculo, mandará que os proventos com. o Qcrétroim-o 
se~am mclti!rlos noa fôlhà d~ JHlça;:ne-nto até que o Trlbun(3..1 de Oontta3 .se 
p~'Otiunr!.p ~ô'u!'-e' o o.~~unt(). Se o Tribunal de oontru. C0l1.31der.ar lnde\?d-o o 

! àCl't';"~rll\""oO f'11 n,'j' pl-::'llT'" p.itcr?r.,ãlJ !W cãlculo a êle relativo. a diferença 
I C'Cnforme o cs,_o-, s~!'á paga ou desC"':nt~dn.. em fólha., nos proventos futuros 
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. J.rl. 11. OS oelleficiárioo ~<> ln<>ntllpio 41\ União .. quererão habilltação 
lO J'l'g1lÍq.llt~ do 'l'ribp.na! oferecendo além dil-fl~jit.idíl.~ óe óbito, eOnforme 
" ~W. ~ .(lert.idão de cfl.SdJl1ento do magiStrado falecido ou certidão que 
flfnl(ll}§~nl Q PQfenteeco do rEquerente. 

-, . IV O pn~.sjdcnw. do Tribunal mandnrá. publicar o ediLal no "Dia.r1o 
',&\ Juptiqa'" com a prazo de 3 dias ,a r1m dg que qualquer inter~acto 
impugne Ou rEtifique o ped:Qo e. fi11do êBse p~'a:,,), abrJl'~s~ .. á ViM,lo do 
prooes.sQ p'~r 48 horas, ao prOCurador tia nenu~lic.a da Seçâ-J. 

§ ~'l Após o parecer do Procuradcl: da R<,,)ü:.Jlka. o pregidente do TrI
Ilunal, I\pre-CÍanào o casO. mandará expedir titules de h,'bilitação a cada 
'QJll d~ benefic:ár!"3. 

§ 3?- O lll'oc:e~~o, em s2guida. rerá em'i?do à D:!'eto~'ia da Desp:-sa 
Pública. d:::> .r...iil1isté-rio da F::12:::!nd3. p::!fl:\ a,:; dr:'.id·:s 6.vel1n~~23 e p:!.;:.mento 
da& p-eJV:ã?s. 

Art. 12, O Au::!:!;) FIl41eral a que se refrrc o art. <!!J da Lei nQ 1.301. 
de ZS d{3' dezt>mbro de 1950, será pl~O pelo I~"Guro NJ.:::;;;1 '1 à. fe.;nília dO 
Ma;istl"i.dq, ainda ~ue ao t~mpo de s.-.a mv~te e.3'.:, :~S.: UC em d~5ponl ... 
vmó.~Cé'i ou apo_·~nt::f~o. 

§ lf O inL:rBssaC:o juntil'fá r-.O teU r{'~'J::Ylnlf:n'~ f'('r::~::::) d;:: ólJt~O do 
m9,;,;.~~·'nÇ.o par:l Pl'O~.'n. de seu pilr.:-n~?:'~:J cOm o i J' c::":>. 

~ 2V O a",lxllio Fune:-al c-o:'Te:1=Gllde~'á, cCõ1f:l',.11:: o C~30, G.CS vt:,f..::i ... 
tu (\.l',::: , t1l pxvcntos de u.rn mês, 

§ 39 SE o m"r;~.:eco, 20 n1:lrrcr ainda C'~;:rc',:;. o c-:i']O, a VJ,;-a nilo 
Sft:t -pl'e:nc:hida antes de 30 dias CQnt3d's do ôb:~o, c o pJ_"";2mento Cio 
lf!u:{j1io con~rá pOi' ccnt.':t éI!1. dc~c('ão de pC~'::JI p:rr:',(lI1:nt;,>, S2 estava, 
p{)!"ém, '[l!j"5~r.~~do. a de"'p::>tJ. será C~l~~(>Qr!l p:l;:. (;:('-'.;5Q df.<'~!n.:da. ao 
pag-:"mcn: o d ~[; pl'oventcs !la spoEcnta~crla. 

Art,. lS. O Iu-el'ees:!:do Ou Pl'{}oura2or da Rrpt'blica fl'}i~rii reCOrre-f 
no prét~ dJ tr~,,; âias, dos despachai) 6.:> p;'{'srLcme do 'I'riJ1!llal para. o 
pl'Óprio ~rlbunal. 

",.r~. 14. Ao procurador &~ Re!Júb!irf), cabe, n:,s prc~~.<::-C',.s r!"fcrido.3 nos 
artigos a:1tf'I'ioi'CS, fleccli7:Jr a apiicaç'~o da LPÍ, nâ;> p:')s2ncb a~sí;,l out.ra 
Jl:utor!dade do- POdPi executivo jm~v;na.r «'1 d"lib:ra .. :ô{'s do p::"esidcnte do 
Tricunal, ou, havendo recur~o (crt. 4°), 8S do Tl'ibun~l. 

Art, 15, Ob~erVlll'-se-1., no que fôr 3p1ic:ível ,o ó!S:~C.2't;) r~::--:ta Lei !lO-;: 
fundonárics dC3 Tl'ib1.111a:.'I Jud!clârics. do Tribunal c}r CO:l!!lS e aos da 
Câman. tlos Deputados e do senado p;:deral, Crrendo os pl'oc-esso.s nas 
respectitüs Ser.r~t~,l'it\s. 

Art. 16 os process"s de aposen'ador!:o>. dos ma~l.st.n:ôos a~nda vivO,:) ao 
• çr p~lWi::''1da esta Lei e que cs~ejam r..rquivadcs no T(.'i:)uro N;.c~onal serão 
f~metid.r,s n- Secrctar1.t do 'l'Tibutl:11 a que alude o art, 19, pSxa serem nela 
.. iqtÍh'aqcs. 

~rt~ 17, A Dlutoria da PI?~P'S8 P:íbli('8 -di,:-"tri1mirá pe~s T?·lbuno'.s 
,.Jud:ciál'lcs à Câmara dos De!)utados e ao &n.ado Ffd.C~·t?J, A p:orUr da dl-ta 
da \>igêrlda desta. Lei, o crédito ort':1mentâriCl nE'c::,ssá-;lo às des.,esa.s com 
o P;1:~~u1).ento dos inativos e perui..::n:.$ws resp~cti·:c~. 

pa-dq;raro únioo, Con.sfl-:rá do orçamento da. República, no ane,;:O 
próprio do Poder JudiciáriO, do Tribun:ll de Cantas e do pede:.- Legi.slati"ro! 
a conta1 do exercido seguinte à vigência desta Lei a dot.: ção n ~ces.sária 
:Para e.Mndel:, às de3:pes<'lS referidas nest-e nl'tiao. 

Art. 18. Nos caS03 om!.ssos spllcam-s.e- s.ubsid~àdnmcnte, a:; dispOS'i~õe5 
de Lei rtº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 19. :a;sta, ~ej entrt1rá em vi.zaT n!l dat.:l da SU.l puwcação, fevO· 
,adas ll~ disposi.;ões em contrArio. 

Câ.mera. dOs Deputados, em 

Parecer nQ ~g9, de í~Q4 
Rcdaftâo jinal da emer /la tJo 

Senado eo p-rojeto de Lei da. Cá
mC1.ra n9 37, de 1963 (IV? 3.692~B .. 
da 1961. rL<l Ca;; a. de Origem.) •. 

Rela tcr: sr. Seth1Ii.lião, l\rch,cr,.. 

A cc~ilo apre,scnta ao r.sdação 
fint!l da emenda. do Senado ió Pro .. 
jeto de Lei uJ. Oâmara nÇl 3i. de 19C3 
tn? 3.6J2-B, àe 19f,l, na Ca~.a. de 0:-1 .. 
gem), que a.u,J:izE:. o poder k.xecutivo 
a doar ti. yun.:.lat::lo O.l-.i.cy Va~g:as. ter
l'CJJO à~ aC:':.'i.:;ja de malinha, ,sltua .. 
do na. e~dlde d,) Rio de Janei.ro, E.s .. 
t,aL.o da. GUd.llJ.'):;'la. 

8tü cl3.J R::' :~órs, em 10 d 3 junho' 
de lCdL - fi',;; l1u:t F.osc/:i.o, f'tCSi
dente. - Se';_:iC-~t,uo Archer, R:Ja~r. 
_ A,ltÓil:O C.'IiOJ. 

4:;E.,;':'O AO ? : .. R::C~ :;'1 253, 
DE: .1'::;61 

"Acre:'cr>n~t-,s.e D. a~L.'1l'a. a ao 
29 amre c~ 1l ..... 'Il~ .. A5 128 e 1:'0 
~ero; 120," 

Pare~er n~ ;;00, !lo 1964 
r..eriJ,çco ji7tal do P,·oji.;U do: Lei 

do Se,~llcto nl' 159, de lJti3, 

Rt!a~o:.:: St. s::ta:stHi.D Arciler. 

A Cmni&:.f..o apr(..jêI.l .. a a. redaçao 
fi~141 Clt) PHlj;;LQ de L;i da Senado 
n'<1 1t). o.e 19lJ3, qu-c ah',!la () art. sq 
tia Lel n'} 3.ólH, de ~6 dd R:!OStO de 
1980 (LeI O~;a..uica da pr~v~dêllCHt 
.:30Clal) • 

Sala. das SC,JSt;,;3, em 10 <te junho 
de lStH. - Dix liu.zt l~v:,aio. l?~·e:.iden .. 
te, - Seba:;t • .:o .t..;ch~(, Relaror. _ 
Antônio Can~s. 

AN:é.::;:'O AQ PARF~CEin. NQ aOo. 
D3' 19;j4 

o C..;n.5rc~sc Na.civl1aI decreta: 

Art. lQ O ar~le-o 8" da Lei nQ 3.807~ 
de 23 d.e agúõf,o d.:: 196;), pJ.';.5,l a vi. 
gOTar com a Sf;;ru~nta- redação: 

"Art. 8'1 Pe::u::rá. a qua~~,,1:'..cle t& 
&cóul'ttdo aqUt:~e ~J.~, n:::'o coa~9rova.n .. 
do a. ~l.\,ua-Ça.;) ~e Q.\:.!:.tm?;:e:.;,o. ou. tül<l< 
se achando nO gozo- Co,) t;tenclic:o, dei-. 
xar de contntuü' por maiS de doze 
\l2} m.eses CUU"CCUll. ... cs". 

, 
flárlas à. cOllSl.!-b.stanc!ação de. inicia
iiVa: 

Por parecer de 2 de outubro da 
J1Q63. esta co-rnts.sao t:a manfil'~stou. 
Ia voràvclmcnt!: (tO - ~P';:cto- constltu
ciCl1a.~ da. prCfs.).Csí~ão, sugel'lnio -o 

e:;'lme àa Ccmi;.s':o- de Servi~o PÚ
blico s{.u;:e os ~s 1.9 e 2.9 do Ul'tLI)I 
30. que adotam prc'Vidênd tl,;2:-U1 reli .. 
çjo a,O,s func;D~l<ir:oo: p .. óIiccs aca.s.:> 
rcqui...'it:.ldos para o GL'UPO de TrabG." 
lho incumb1do tl-a otganizn (L Dublt
c;;ç~o. por seu i:tdo, a Co:niss{;.o de 
Educação e O,l;~u!'a. npJíando pa
n.:crr de que to: rtl:ttor o Sr, Se .. 
n:!:k~' ~ren1 de S~\ (P.;~~C;!: n.' ~O. 
de 24 d~ !t.:va.:eira d':'.:)~:! :)1'0) fpl:~u
dlu, sem r;.'!.:.:~vr.5. e. p:~'o.n{: ',1" 

cintlvc. l.:~·if>J~t.iV.<l_, ror ('~n1'~"rar da. 
"maJcr si~n:CcJ."',.1.) Cf..ll:'d~i.:::_~ 11 ~' r: ... 
tural n eclirf.(,) cc l'v:o; C dr;';"1J ~!1 .. 

ItJS 1'.cfeo7l~r.t·l:;; fi rpí'l'dir:'l C'u:n ' ,:1',' 
.lf'3 ti,). llktó;:ia p;ílri:". E a~~i'n {. l;e 
I fr.to. 

Isto pôsto. O Projeto d:::: L:! n ..... 
mero 79, de que fOí au~cr, 11:1. r: .. 
nlqra o n'.:in'e rEpreséu l -;:lt~ d.: ~:: .. 
nambuco, Sr. Geraldo Cu~,d~"~. {' c.~ .. 
queles que somente (ía D, ... ;:"l<: CJr" "~'" 
riam o disnost:l- 110 Ato. In»~ltuC.\"'l~/IJ. 
Ii:"!,o é, na pfr~e em que ê!c irrJ.:Ji"le ["J 

6dct' F::?cutivo c-:ms:;r::ll' dOt.:.r:" o 
e.sp2eWca no Orç::, mel1: o d:t n '," 
blica.. Para que s~ t":I1na a e., \,a. 
iCláia. do mandamento do Pl'ü,i E." '1 : ..... 

petimos. o. s:!'Zuir. todo o enunc:,ula 
do seu artlzo 2. Q; 

"O Or~amento dJ. n 'pú'o:~c:t. 
consignará no l\n2XO do lI.Im!·,,,, 
tério da E&ucs.ção e Cultura, a. 
partir do primeiro €:~Cl'Ctc:o !. ... 
nanc:::iro segubte à publ'C:l~':O 
desta lei. a quantia d') Cr~ .. ,. 
6,000.000,00 (8e:s 'milh5<;s d'::! cru ... 
zeiros) Em um ou drú cx~:c~~ l,:;:;. 

Q critério e sob prJp05t 1 do ln~
tituto N~Ci;)~l'-'tl üo Livro, p: tu. 
execu~flO dE:5ta. l~l". 

Enquanto, por êss,::, al'ti;o. o Po .. 
der Executivo fica" &..."-3im, oorir f1 '1'J 
á. d~.'5pe.;;a" a ser consl:;l1ada ccmo 
dot<!{'ão Ol'çafilt:nü'iria, o arCgo 1'0' nf? 
contéUl senão uma. j!('.utor~?'Jr::~o" ~:O 
m"ê~lUo Poder Exe;:!utivo P:-l'J.· Cf9tt:.lt' 
o serv!ço cultura! a qUe se U3::l a (Íc~ .. 
peGa. imposta, Há. POl'~.lilto, IlP-.f'·n .. 
t.e dhcor(lfl.ni:!ia Entre tiS d\.l'J.~ n '; .. 
mas do Pl'ojZto, uma. d::! c"J-l'átrr f,',", 
eultativo, outra, de nal.-u~·el, in;') .. 

A,tr 29' &ta, lei €iltrari 'em V:gOl'j rativa, li., lntenr:ão, no que t~n:~ à 
jf~clo iO" 1.{j93, de tQ do mês. e:n I h) Serviço Na"innol de Mnnlcf ... J na dat.a d: hua publtc.:II;;.t,); r~;'ogad:l, previsto do,~ l\3C:.1Tsas. 1i.11Jr1CCil"::" tr .. 

... urSo. do Sr. PrimeIro ;,-e<lre:á. 10 da piosj las dlSp-:lSlçoe,s em COhlrlluO. rá .siGo, evidentemente, a de l:m:",~r 
CAm ua. ~?S J?eputndos - ~nc.l~" i) Comissão de De~envolv.menlio ,1'cgandQ" 0.dernn,:s; um SG _c~e':{'.bJ E. 
IlhlUldo~. ~::-... l.sao do SE::ll-:1do a S6311m ... 1 do Centro oeste. Ia. quantia o €Zr g:1StH, nao .so')rf~· ... r .. 
te prOpOSl,"O: Pal'cccr n9 301 de 1964 nRnc'il'O se n;'.;o cJl1,'ie'se o L",Ii. 

1) Comissão Esp€'Cia! de FaIxa de " I teto Ncc!onul do Livro, o. CUj'l a~'a. 
ProJe~6 de lei da camara Fronteir3.S; ReI:.: to:', Sr. A~Oy.s:3 de C·.l:'\.:t!.ho, direç50 se €ntr~Jnva â tJr:fa de eQ:~ 

o 1) !'..;rque t;J:::io-'l:ll do, "':ir.gu. Em face do 2.ru;,;o 5?, dg Ato 1ns .. c:i,o Ou reC:ci':>;\.J G.rs {}b::~s cO;),~:d~ :.,-
n· 67,. da 19'3~· Art. !;p o .t:.ll;..>t,o nune.l .. 'o ~aTa tituc:c.aal de O de abril Úl~j"'.lO, que_ :'as rel~v:ln~e'~ <J:J.;e o c:~::} hr:!a! ,- :'5 

deçl<?til da Ca.Ve: [, •. D P.tesJd~I:.~e ~ no Brt.d1. A dc~rrIi1:r.1":i.o d~ (::m ... o CP.'"O o~ra. c.. ::. ,) ,,,! J p.~l. " 'v:'..::, l ' . . ó -
(N." 2.n~P-B. D~ l(,~l, -;-\ Cil-V,F"-) vanL:,!-;'E!ns e VfD;bumios nb'ibuidvs RC:..iútLca a. ex:: lLIVa. 1111c,a~i\'a .$ o!-m3r n3 Co:rlh o:-r,' .i.Yl<';-l~. pt',~ .. 

Crifl o crlT!}O de flf:nt::tro Ex ... aQ,j !.l1ni.:'tro. d~ r:siJdD. projetos d~ lei qu::: criem Clt r.'1111:n .. fé!. ... eIn CC:.1f:c.:;:~O c''1 a ";:::ll": .. i-: .. 
,·.tn:Qrr.":nd;·ío e (:iri (luLa~ p;-otl .. ,. t':nl desr::;;~a j)1~j.'C2.~e a:..allie!'r:íO ro ~:'1" p::r~ are..:!: ~.~J. C'~J ]::" .... 1· ... , .. 

ã.irrC:j'.B. Art. 3~ FÍI7"l flbef',.o, no rOTrf'nte d-~·ti;:;o ~'). d.t .\.~.:."v.t:t,:~o ll(l 6, de 19":~. r;,:":1 em Ch1Q, :'.:I~·:C, ,}',:', "L:.;;, 
f3e,:íc!o. o cl'éJ:to c:.~~:'bl de •••••• íi:r.,:) c;,e~{;:J.1n'" S(';'C1 p:ll:·.a .... l.:~,' :'111," !mp:-':i1;';~Jl1" e {"~, ' .. t,t;'.,l·:"'''' 
et' 8'J.CCJ.CC:J,CO (o:knt"l mUlOe,:; d~ ao c:~am~ dr ... ~.l Cc"f.f:tO d3 C;o~· .. 6--1~, ."";~1 Ú:~;/'Il1 I;, j. ,"', .: !J' < -'·'la. 
Cfl1'Ci :'C;) ... "111 fi~:,{:>f:J7f'J B c1.nt:-!p) G.~ü.;r;J() e J'L(~1::> q'll~:~]~ p:ni1='.-i .. :r1~ ~'·'.!'::"l, d'.~l, 1 LJ .:J , .. < , tu .. 
-l,S dr-'-'n:- s ú-::J~ a.L:,!; do -cu<!.p .• - ~Õ2.'3 et~l C:J.:W l~C'~':1U i:1cl.1:r DJ. re .. c!'J1111, a tr .. 'r:.it:. '.3 Ú.J r.~:'.:o. JI.;".'t. 1'1 ~ cd:.d;) \.\T.fi C""::;'> de !IH .. 

li~I,,\.1 L~:\:-r.OJ:l ;;.i.:o, aa qn'l c"'o"~~ 
il';,2,':::' e c' rue:'~r ;!,s r:t"V·é,;:'l'i.:-S d:s 
egu~:!.~e.; ,(. ",' ':li> e -:;e:", :~~~: 

r,r-'.o d"Li' lei. :':J.;áo Q;le :.qU:'I~ r:::-:Co 1:-a".1", r 
Ait, 4:1 t "~!1 le t cnt.,T·s em vlgr ... C 1 '~:,"f) d" r:r' .,~<: "'~- r r.f:-3 fi v_.J·:7.., (; (l'''' -::-..,-~ "" ~ .l. ~ .. 

a) SUD~ L~:r..':;:1~\3. co í':.-n3 dJ 
r8!8' :~·~l;)o- :'C'']1,: .n'Ll cs, ,~'.'t .1:.>1',': 

:-,$ rl'Jh, r:) ."C llubt~r,"r:o. revJ';;a·j. de"21 de t,;;io ·P. T"'~':~!"-:ó,""r::~J~ o "nr'.,~'·n+o do:',".:'; 0"."''1. c"! r:P~ :6 
':5 dr<::-:-: ~é:, tr .. l c:r:~ ·h.a. mE,. o p~':"-:11jr.,:~-·: "r;t.") <;r/" 3 o f'rc.. .!' .. ..:Jr.',',~r·:l, C(~tn ~.: ~ .. '1;onl 'o D1 :O"., 

: Q 3-') G) rt(}' '"'tt 1Jn "( ~lP0 (Te 
As C07,r':iV., r~e P;,')jct"s 10 

EÀ_'{,u~'Vl) ::: de i<··ll:n'."~-:, 
ln ~l''--:,,·:rt~n''':~nr'=, rI) Pl."no d~ • 

'alar',!:",,)') F'r-rf'''mira da .fitcntei:R Ads:o 1'9 1.n1-, r~ 9 c'!11 m'~ f'm CU!" 
udo2ste in r'a:~; 150, do Sr M,n's:IJ'1) da f:d"C2rá, e 

._ ..' • C',l't1.Vi'l, tum: ,'t nr'o ~'l lnf::-'U11'!oes 
D) Slma,' ,.t.::-:.:e,.c:.l do Jz.scnrclVl- ~o!l~itaac.s p .. to Sr. Gu'do t''I'r;nü:n 
le~lto dê) .'?Q!'CI.€'.ite; 2través rtc Requ::,nmento n? 129, de 

d) CÜmiJ>3á.? do Va'e dJ S50 F1'8n. 1gei. 
l,sco: ReSposta a 'P~d:do de in/o: fT14 .. 

e) tnsMt"lto B,:asHe11'o de Q~cgra .. çães: 
a e Jt.sts.tí&tic'a; AvIso n9 1.134, de 9 do rr:ê.s ~3m 
j) Fun4a{'ão B:-a.sil CentrpJ; curso. do Sr. M.o:stro da EjH~ u .. ão 

e Cult\~r~, cnm rp(,,"p""i !>~" qO"l'" 
fi) Achnln:stração dos 'l'zr,ril6~'io3 rimentn n9 129. dp 19&4, do Sr. Se-
ederais; I nac!or Guido Mondjn, . 

ir!} {'~ L':l j l, "'1 .... :" n} :_f). I}'~ ;"":::, , , 'f 
<:!ue 4e,('~;"'! O 'lt 'l','''';:iJ c!;1 .l.,~11['''t .. 'I' .. 'I~,)', co~' ":1 ') T'f'"} .. "' .• , ::~ 
çli.o e Cul'!"'} !lo re:::ditl:", :'ll (.-l't .1', tt~ l-r"('~cnl.ll Co L'-;,'o, ::r"l fi í:n:'.
r·.r int:'lln":l"Q d,) L1-,n.i1to :~,~, :~~ '1 '\. (~. J~ <:!: "',~'-" r",:;, .,"'~ , .. ~, (-",.: .. 
ào r ... iVl·(>, rs dO~!'i'Y'.~:-rto: e l~:r;- ," C:'/~ fo~~c R ~~50. e d'~j:l. ::Ir <~ v.:>:ua~"'i 
si\"('s ao P~mín;o B'):J;,d~.s ::: Oa ... :'-I \ r;.D ';1:\ a s,°r er~-:~t.", r --:~ 1',"1),..:
Hol::mdcsa no En::.sil. <f':1' lnda·,o, o~:' :;.!::: :1',l]nt.e {) 1n.'-

W\\Yo Arqueo16:sico-, .di ,tl,:iCl e G:;!o # 

O trecho do Prcjota gue i:1s!1!roll à :~Llfico' de P"t."!,". ~hl~CJ, o ln"U'lIl{] 
Conüs~ão de F'int'urJg a diligtJICÜl é' Jo:!.quim Nabuco de pe"[j,l..tlso.s 80-
aquãle em que se m3.~1(!;;- ccn;;!"""lir ~'ai~, bmb~m do Recl!:-, e o Instituto 
11.Q orgam~mt~ lÍa Rep;.t~hca,! a p~r .. Geo<tráfico e HlstJrico dR Bahin, pre .. 
tIl' ,da pnmelrD e:i'er{!lclO fmanCSll"O matutQ seda tixar~s-e em Quantia. 
,o;eguinte 'à publieação da. lel, a qnan .. certa. Q' d:spêndio de recur~os otlr:ais, 
ta de Sf'Is milhões de cruzeiros (Cr$ f!omo o fêz o Projeto, arbltraI'lda em 
(i.O{lO,CCO,OO) ~m um ou dOt6 exerci. --:e.i<: milhões de cruzeirOs (Cr$ , "._; 
qjos para ocOll.'el' àS despesas neces .. 6.000.00Q,00) a de.<;oesa Q. efetuar-se~J 
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Se a ê~se Grupo de Tl'aba 'P.o, com a cionais objetivas, em vez de opinatl.. sf'.Ivando os conideranda do Decreto 
iiup~rvisjo do Iustitnto N lcional do va:s. q'le crIou o GEIMAR - Grupo Exe-
L,vro, cumpre mrrcar à ediçao os d cut1vo da Indústria de Material Aero-Assim dizia o conselho Nadonal e .. Es' t to nd' -e 
.eu, '1-',I'll0S liml'teo, que 00' o I'e-' . nn:'J.t:co, ... as, por!tn • as co IÇO S 

~ '" '" ECC11vmia (pág. 12 - in RevIsta. - d 
::, lH[' d,) cLt sua tarefa de pesquisa e n!;c~sárias q'je, - num processo e 
Ei.'i' çào de textos poderá, afinal in- no? 48 - 1S57) : ir.dependêncla e de autodetermina-
d.c',::!', z ev:denb.:! que nenhuma pre- j'A estmbra do mercaüo do çz.o do mercado interno brasileiro, -
,- ; "'l' L3 de.,p::,;;a SB deverá fazer, por tr.an:3porte aéreo comercial 110 jur.tam-s:e as condições suficientes, de 
I- > 1'.1, justu porque impossível e-3ti- .BrasU pMe ser dcje!'miuada pelas sat:.sfazer aos grupos econõmicos que, 
n:.:!r d~~de já, o vulto dessa de.o:pe- beguintes caracte.r;'H:cas: 1) - :'Illpedidos de remeter valeres para o 

- âmb:to nac!onal; 2) organizado e:lo:terlor, teriam navas frentes de 
L E, p'll a tque . se nao p~rtca, por em forma de oligcpólio; 3) de en.. oportunidade para expandir a produ-
ti!; C.fCUDoS anc.a. puramen e aci.. t 'd t . • . 'T ça-o de armanlent"" e a UI' du'otrl'. ae-, d trad,} con rO.r! a, a raves aa ... ·e:;>U-w ~ Q" 

(l < :1',~ I. \1'.11~ in~ciat:v\\ e elevado al- lamentação cs:ata!. As dua..s prl.. ronáutlca, já in:ciada no país (peque-
c '1"':::>, a:vit:Trncs que o CUGto global melras cal'a-clCl'ísdcs são decor .. nu aeronaves destL.'1adas aO taxi 
(-, rri.2.G':'o a fazer-se seja fiNldo por rent-Es das cond_ções técnico-eco .. aéreo), 
lo : Cl'i!:.u c.e Trabalho, na dEPen-1 110nllcas, da indik:tl'ia, enquanto I _ ,- t t" t 
(".: ::~'. ". d ~~ e;nll::>ntcs que colig:r e pür que lo terceira é c:>.n..s.eqüência da ~?,;\ e.:.taB ra, ~e ~ (>1'0 ra t:<;{ .~as e ,./.~-
fe-F1 t:J. C:"H, ... S1.0 maior ou menor lêgElação, comum e e.special, 'que I ~c.o,,:C?s somo..., o.e parecer cont~al .. o 
«;: - r.::w;pr p::n. bem dar à pUblicJ- rege a concessão dos sel'viçcs de "o ploJeto. 
Ç') em cpl'êço. utilidade pública no Brasil". ,Sa1:t das C::J;missões, em 29 de doe-

~.::lo fXPOS,Q, c')m a supl'e.~são in b d 196 L d C t 
to.un do art~zo 2", do Projeto, e a Outras ob.<,ervaçóes SdO transmiU_I7.e:n~,ro e 3,. - opes a os a, 
111[."lu.$ão, no artigo 3\1, d:ntre as atri- das por aquéle órgão AUX~lU:lr,' t3.is Pl'c.:,.de~l~, -- MIguel Couto, :aelator, 
b t:çóes de Grupo de Trrbalho, da de como, desde 1953, "tem-se yer:f1cacto - E~genlO Barro~. - Be:zerra Nelo. 
(J':.::('~cer ao Govêrno uma estimativa um desajuste entre a oferta e a pro .. - Wilson Gonpl1:es. 
~p'·oxjmr.dn. dos g'3..stOs a realizar, se cura dB '~ráfego aéreo, tendo baIxad.o I N,9 303. DE 1964 
1 , b ' , ' t· - o índice de aproveitamento,' manten- . _ ' A 

é:y:an n co. o a m:Cla lva, nao há do-se o equilíbrio financeiro através, ~ Da. com:ssao de F!n.unç~, So-
c~mo De'?,f:r tramitação regular dO de sucessivos aumentos t.arifáriOS, que: ore o ProJeto de Lez d.'}, Camara 
Proj~to, em fac.e do que dispõe. o Ato ~êm provocado fuaus de tráfe'J"Q" I 1'1,\1, 122, de 1963 (n. 2.415-B-OO 
!n~~~~('.cnal e o {nosso Reglrnfl"l:to Todav:a, aduziriamcs que ê:te 'tipo na Câmara), que prorroga, até 
l.~L_ll,n. ~a~to ma:;s quan~o o ComlS_ de transporte, cêrca de clllqUenta vr:-l aI d~ dezembro de 1965, a sus-
f:,:'w de ....,e. v ço PublIco Já recomen· Zlês mais caro que ônibus (:ncluldas i pensa0 da CObrança das taxas 
(t~,:l,. ,-:: cc:n o qu~ .. P?l' t;0~a ve~z: as subvenções ."to veículo, à via e à: aerOpOrtuárias aplicadas às ae-
c.' .(c.(J..:lmo~ - a ehJ~,naç2o do.5 ~~ I estação tenninan não é certamen~ I 1'01wves das emprêsas brasileiras 
1.," e ~,9 do n~::~.m:J. artlg{l 3.°, em q,ue I u.m tramport€ de: povo, Assim, fun- na execucão das suas linhas do-
a.l~um.1~ ,p.!Ovldenclas eram €'?tabele_ dament:u-se a necessidade de aero- mésticas.· 
c::''!.s cngm:"ndo dcsp.~srs lmed:a_ naveg'3.ção nas funçõe.s ~ÔC1(~ec::.nô .. 1 
tas I' mlc3.3 do tl'unspol'i-e em geral e um i ::telator: SI', Daniel Krieger, 

E' o p:u·fcer, com dU'J'i emend3s argumento por demais slmple::;, para t ::> Projeto de Lei n,9 ]22, d 
d~ ncs.,a 1l1'c'at!v~. c apo'ando, por l não cllz~l' ab~<::o d?:,., qUe nilo est~o I tem por objetivos específicos: 
$"J a 'r ,,.,t,, Jl'lÍd co-con·UtllclonI11 a I atentos a P{)h~.ca N« .. lcnal de Tl~- • - 'd ,'" \l • • .:: ". ryorte ct) prorr-ogar aW 31 de dezembro 
~:;?t::'cg TI 1 da. Com .. s,::ao de Sen-.ço . DO' p-ollto-de-vlHa e.".u-ateJ:co lO! de 1965, o prazo fixado pela Lei nú-

1l..J· :... tere-elro aspecto da d.:'manda de trans- ';"nerQ 2,702, de 31~12·55 <l..ue, a seu 
E-:'.TE;\1""Ç.\ ~" 2 - C. C, .1 po:'te) a discus:;;ão te.n prcc:'d~n('!a. tu:~no, prorroga a suspensao da co-

Assi:n, aC) n()s~o ver, n~ s.e:or aCl'ea, brança das taxas aeroportuárias 
P.c a:·t, 2\1 de PrcjNo. 'as parârr.etros da. eqU:l~fto ~e redu- aplicldas às aeronaves das emprêsas 

Su~:.ma-~·e t'J-tallllr:-nte. : ~c:n ao predcminante: o m1lit3.r, brasileil'as na execução de suas li-
l:.?IENDA N° 3 _ C. C. J. Dêste êngulo, é sabido qUe IM ünl- nhs-:1 domésticas, 

Ac;·e.T::nf~-,<,e ,o attig:) 30 do Pro- :':0S paísBí: do mundo onde há. empr~.. b) Coceder anistia fiscal às emprê~ 
Jc.o um PJrá::;r:l:fo, com o se:uinte' 'as privadas. explt?rando o ramo ~o s9..l:; nacio'1;lsis Jie navegação aérea, 
el:unci2.~o: ~rarupcrte ft,ereo ~ao OS Estados Um.. re]ati':~mente àg taxas aeroportuá-

I, r- ,., • ,. ~ ,: J.s da América e.o Bl'asi}. O.s de-ma:~. rias de pomo e estada, na execução 
... CV~" ll, -da !l ~u::t ,taa. c .. a, ? Gl upo I por . .r;noLvos. dJplomátIpos ou es.. de suas linhas ou v!agens domésti~ 

(L TL.ba.ho llld.ca-l'~ ao ~cc.:,r Exe~ I ~!·ate6;'oos. t.alS como seJa~ a In}"la.. ca~;, taxas estas 6evicas até a data 
cC:; n~ os rt:cu .. ·.o~ fW<lTIce:ros a sru L::rra (EOAC), França {Al~ France), em que Q presente Projeto se trans
cr ~!:~:o n~;e.ssanos para a edlção: .:\~emanhe:.. (Lufthansa) .. S~lça (SW1SS forma. em Lei. 
pr,,~.alllada . ! A.lr) , Japao (Japa~ .Alr LIues), etc" .Apreciando o Projeto de que ora 

. _ . I DÚ".'::suem o monopoho -estatal, e nlio ,. . , If t 
S!1la das Comr!SQes, ,em 3 -de ,Junho, CUlgopólio. Dai o projeto da Aero.. ro" ocupan:os..;- aSSIm .se man es a. a 

de 19E4. :- Ajamo Armos, Presldente brás, em andamento na Câmara aos dout~. COffiIs;ao de ~nanças da Ca
-:-'1 Aloys:o de Carvalho, Relat.or -:- Deputado;" que irá realmente alterar ma,ra uos D"putados. 
lt'l.son Gonçalves - J~~aphat Marz- a estrutura. de operação da frota bra.. _ IINa verdade, a precária sl-
'lho - Jejjreson de Af}u:~r - B:;zcr- ~ileira, a. qual também consttti.li re- tuação das emprêsas de trans-
Ta Nelo - Edmundo Lert. serva aérea na.cional, e daí a necessi- portes aéreos, cujo deficlt se vem 

dade de sua subvençã.o. Nlnguém agravando progr&sivamente e em 
uega, outrcs.sim, que tal companhia consequência exig1ndo auxfiios 

Pareceres ns. 302 e 303, <leva ~er dirigida pelo MinistérIO da. crescentes da União, l'ecomenda 

I 1 O~4 Aeronâutica, como já o são 0$ Gru- a aprovação do projeto em exa-(e ... 0 pos de 'I'Iansporte e o CorreIo Aéreo me, visto que sua. rejeição im-
'NÇI ao? DE 1964. I Nacional, de tantas tradições, Toda- porta.l'is. tão sàmente na. n-eces-

~, - - via, a realidade é que a operaçao de sidade de aumentar as .subvenções 
Da Comissão ele. Trallo;portes, empl'êsas Mreas par particulares v'em no quantitativo correspondente às 

Comunicações e Obras Públicas, mostrando a total inoperânCIa na. sua. taxas de utilização a serem pa-
sô1)re o projeto de Lei da Câl1v1.ra ttciministração e, em conseqüência, o gas, uma. vez que um aumento 
119 122, de 1963 (nO 2.415-B~60. 'la pr~jeto em exame: an.ist!a de taxas -de tarifas visando CObl'ir tal en-
Câmara dos Deputados) que pror- devidas, ~,to é, o assistencialismo e o cargo, não seria. absolutamente 
roga, até 31 de dezembro de 1965, suboonsumo. aconselhável". 
8u'>pensão da cobrança aeropor- Esta a E~sência do negóc:o de tran~
tuárias a1Jlicadas às aeronat'lS d 3 porte aér.;o, sem noS referirmos. ao 
emprêsas brasileiras, na cxecuc o que poder:.a ser considerado como opi-
ele suas linhas MmeSticas, nativo; aJs anais das Comt.ssõ'es. de 
,. rnquél'it.o na Câmara dos Deputados· 

rRe.ator: Sr. MIguel Couto. ao superfaturamento na. lmportaçãó 
O presente projeto, de aut-or a do de. peças manufaturados no est.ran .. 

I2x-deputado França. Camp.os, é uma geno, de vez que est.as possuem um 
de.s~as propOsi.çôe-s controv-ertidas com d'~conto. conforme o mês de aquisi
que depara o Congresso, porquanto çao; enfnn, pretext(ls emoc~onais, 
~iSá. à :::uspênsão até 1965 e à anistia Neste contexto, onde supomos ter 
de taxas aeroportuár:as devidlJs, mostrado as razões SUbjetivas da. 1n-

.... ccnveniên:::ia do projeto, paSSEmos às 
O pr~Jeto teve J)mecer contrá~jo na soluções propostas pelos a1to..s e.sca. 

Comusao de TTanspo .. :-tes ?R Can:-ara 10es governamentaIs, 

2, Como se verifica., O parecer da
quele órgão t-écnico da. Câm8.ra dos 
Depu<:.ados condensa Os motivos re
lev:Ul':.eS que justificam plenamente o 
projeto. 

Não foi por outro motivo, alie')), que 
Q Ministérlo da Aeronáutica. se prQ
nunciou favoràve1ment.e à medida 
ora pleiteada. 

3. Ante o exposto, comprovada. 11 
nec{.s.~i.ea.de das providências contidas 
no proJeoo, somos pela aprovnção do 
,)~e:;mo. ' 

dos Deput.adcs e naO fOi apr.-€CIado 
pela Comissão de Justiça dEsta. Casa Do paulo-de-vista e.stratégico. pare- Sala. das Comissões, em 8 de ju-
do Ccngres.so. 

Dos pontos~de-vista nlO"ra1. poUtico, 
social, estl"atégico ou e-conômlco, a 
próposiçáo poderá tel' diversas opini'; 
6es. Todavia., vamos examiná-lo do 
Qngulo técltico-c:.entifico e nos esfar
~a.mos Dor transmitir ob..t;.p.l'vl'I.r...M.Q r!Ol_ 

ce-nos qli'e O mercado deva ser orga- nho de 19(H, _ Argemiro de Figuei
nizo.do cem uma agênc\e. úniCa, SBm reão, Presidente. - Daniel Krieger, 
necessidade de concorr:éncia ruinosa I Relator. - Mem de Sá. - Aurélio 
ou imper::eita. A olltra. caractel'ist!· Vianna, com restrições. _ João 
'Os. seria li da. fabricação de a.erona- Agripino. - Eurico Rezende. _ 
ves tipicrui para o nosso transporte doe Leife Neto. - Bezerra Neto _ José 
"'DeSOOBs e para nossa seglU'ança, ob· . Ermirio, - Wilson Gonçalves. 

Parecer n9 304, de 1964-
Da Comissão de C'omtituição ~ 

Justiçtt., sóbre o PrOjeto: de Lei da 
Câmara n,!? 146, de 1963, que diC4 
põe sóbre a ação regressiva. d(6 
União cont;".-a/seus agentes. 

Relator: si. Josa.phat Marinho. 

ltste projeto dispõe 
regressiva da União 
agentes, 

sôbre a acãQ 
contra s:!u:J 

Aprovado pela Câmara (l0S De;nI: 
i tadcs, COm p ,reCBr favorávN da r.as-

pcct:va comissão G.e Constituição (. 
Justiça, ainda. nao foi objeto de ex.e". 
me ou de modificação pOl: qualqu~ 
doa órgãos do Senado. 

De outro lado, não ocorrl 8. hipó ... 
tes.e de projeto que crie ou ~.umen.to 
despesa, a que s'e refere O art. 2,9 

I Úl, R~{)luçãQ n,!? 6, de 1964. 

Nestas condições, é de aplicar-se 
o diEposto no art. 00, n.Q 26, c, II, 1 
do Regiment-o Interno que não au .. 
toriza oferec:meuto de 'parecer, por 
esta Comissão, salvo medi~nte deli ... 
beração. do Plenário, sôbre matérh 
em tôino da qual haja se manifes
tado ·a Comissão de Constit.:uição ;::: 

,,Justiça da Câmara dos Deputados. 

Em consequência, não há que ex:!. ... 
minZr o projeto, U<l m,ome.uto, 

Sala das COmissões, em 3 de jW1bo 
de 1964. - Afonso Arinos, :presicten ... 
te. - Josaphat MarinhQ" Relator. 
~ Jefjerson de Aguiar vencIdo, eu .. 
tenc!ertdo que a Mesa. pode solicitar 
a audiência na Cu:.n:ssão nO obstanto 
o pronunciamento do mesmo órgão 
na Câmara., em face da. Resol. 
6~64 art, 2.9 - parágrafo. 1.9 • -

Bez.erra Neto. - AlOys;,o de. Ca.nalha 
- WilSOn Gonçalves. - Argemiro de 
Figueiredo. _ Edmundo Levi, 

Pareceres ns. 305, 30::; e 30·(, 
de 1964 

Da Com!ssão de Constitu'icâo e 
Just!ça, sôbre o Projeto de Lei ao 
Senado n Q 108, de 1963, que àiscl ... 
pUna a con.stttuíçao de congrega_ 
ção de projessôres de escolas dt1 
ensino superior, e dá outras p:-o_ 
v/dêneias. 

Relator: Sr. B~ze NetD, 

O mérito do pre te projeto de ~el 
está em que Ee d e pl'estiglàr as con... 
gregaçóes de professõres, cujOS con .. 
tralios tenham sido aprov~oos pelo 
Conselho Nacional .de Educa~ào, atrl_ 
bu1ndO-Be àS mesmas a. capacidade d.e 
pl"omover€m e realizal'em concurGOS 
para as cátedras, podendo, :lncluSiye. 
organizar as ba.nca.s examinadoras, na. 
mesma situação em que o fazem as 
congregações regula.lmente e:l{istentes 
nas €SCOlas superiores do pais, bem 
corno julgar e aprovar os a-elatõrios 
das referidas bancas. 

2. A propo.:ição inCUl'stona num 
campo que ultimamente, muito espe_ 
cializado, tem utlo objetivo de lei,::; e 
rEgulamentos, elnboraQos sob o plisma 
dos avanços pedagógicos e científicoJ, 
Antes de se pl'onunclr sôbre' a con3" 
tltucional1dade, ou para méJhor fa ... 
zê-lo, opinamos seja a. matéria con .... e" ... 
tida em diligência, oficiando-Sf ao 
Conselho Nacional de Educarão. CO!l1 
transcrição' do texto do projeto de lei, 
para o referido órgão sõbre êle ~e 
pronuncie, em re~posta a está Co> ... 
missão. 

11: o parecer. 
Sala das ComlESÕes, em <setembro 

de 1963. _ Wilson GonçalV4s, PresI_ 
dente - Bezerra Neto, Relator -
Edmundo Levi - Eurico Resende _ 
AlollsfO de Carvalho - Josapl~at n!o:
Tinho - Silvestre Pérlcles. 



Da ComI"1Io lU constlMç/lo • 
Justiça 8Õbre o porjeto de Lei do 
,sl'1tado "0 108, ele 1963, ele auto
ria do Senaaor vasconcellos TO'. 
"4S~ que CUscipUna. a constltutç~ 
tU congregaçã<J de professores ~ 
.,Aicolas de ensino 6uPert7' dá 
~tTa&.prOVi4tncutS. , 

.Re1'ltor: Sr. Bezerra. Net.o •. " 
1 _ O Uu.stre senador VllMonceL 

los Tôrres, no mérito de seu presente 
/Projeto de LeI, propugna em que se 
deve c;lestigiar as congregaçóes de pro. 
fessôres, cujos contratos tenham sido 
aprovâdOS pelO conselho Nacional de 
Jtduca;ção. atribuindo-se às mesmas a 
capacidade de promoverem e realiza. 
rem ~oncursos para as câtedras, pO. 
<lendo, inclusive, organ1Zall" as bancaS 
examinadoras, na mesma situação em 
que o fazem as congregaçõeS regular. 
menta eXistentes nas escolas supeno
res do pais, bem como jUlgar e apro. 
var Oi; relatórios das referidas ban. 
caso 

2 ..... Reconhecemos os elevados pro_ 
pósitos do autor dO ProJeto, n~at OPI
nando sõbre o mesmo nesta condição 
18.0 reconhecer que a proPosição in_ 
curslohava no campo que, uittmamen. 
te, muito especializado. vInha sendO 
Objeto de leis e regulamentos. opínfb
lInoS :para- que fô~se ouvido, prevI
mente, o Conselho Nacional de Edu. 
caç~o. ~ 

3 _ O referido órgãO estudou d~tL 
(lamente a proposição, e o seu Presi
d.ente. Lsto é do conselho Federal de 
Educação, Professor Deollndo Couto, 
submeteu o assunto aquêle ConselhO, 
bem como à Câmara de EnSino Su .. 
pre1or~ lendo..se à as. o minucIoso 
pronuilCimento subSCrito, tanto pelO 
Secretário_GeraJ, Senhor Celoo Kel. 
1y, COntO pelo Presidente rta referi~a 
CAma~a, Conselheü'o A. Almeida Ju
SUOr. 

4 __ Recomendamos que quanto ao 
méritO do presente Projeto de Lei, 
.tenta ao Parecer subscrito pelO eon. 
.selheiro A. Almeida. Júnior. deva-se 
pronunCiar a douta Comissão de Edu. 
eação e Cultura do Senado, .pel~ que 
resta' à. Comissão de ConstItuiçao e 
JustiÇa, slmple~mente oplna.r pela t!'a~ 
mitação do nresente projeto, 

Sala da!1 C-omi~sões, 30 1e abra de 
1964, ...... Wtlson Gonçal-ves. Presiden 
le _ Bezerra Neto, Relator - .M~1le~ 
,eo pimentel - Edmundo Lem
AlOYS70 carvalho FllhO, vencIdo pelas 
TaZÕ'i'S e-spostas na Conüs~ão - Jej
feson de AgUiar. com restnçbes. 

N' 307, DE- 1964 

Da Com-lssão de Educação e 
L'uttura, Jôbre o proj~'o de LeI 
io senaao W" 1Q8, ae 1963, que 
!1,?sç/pllna a constitUição ae CDn~ 
7re,gncáo de projeSSôTes de esco
las de enszno superior e dá outras 
prr.Jvirt.ênczas .-

Relator: Sr. Padre CalazallS.. 

1. O projeto em exame, de aif'to
na do nobre Senador Vasco'P-~lOS 
TOrres, propõe que se atribua àl Con_ 
gregaçaes de profesSÓrNJ, cujos con_ 
t'f'O.-te& tenham sido aprovados pelQ 
Conselbo Na,c;onal 1e Educação, a ca
paCidade de prOmClVCl'em e realiza!'em 
concursos para as ctedras, poden~ 
do inclusive organiZ.1r as bancas exa_ 
minadoras. nR, me.smn SItuação em t;.1.1E' 
O fazem as coagreg:'lC.;ôes regnl?rm:,n~" 
ex!Sten~es nas escoLas sup"'T10l"eS do 
paIS, bp11 COmo iulgar e aprovar 0,<; 
relatô~'iOh das r'·~er!das bancas. 

OIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seçllo n)' 

IIU mérIto por eata. Coml,sslo de Edu.: 11. Como se ve, &alie DeeretiO.let ,1ã 
ca.ção e CUltura. a.tende satisfatórlamente li. I1tua.;U.o 

4. O dispoeto na propOsição ora em da. unldades de ensino destituidas de 
exame já constituiu matérIa do pro. catedrMlcos. 
jeto da Câ.ma.ra. n'1 164-59 e que es.. 12. Diante do exposto, esta Comis.. 
-ta,va vasado nos mesrn1s.slmos termos, aã.o é de parecer que a propo.!Jiçã.o 
sendo seu autor o nobre SeIllidor Vss. deve ser rejeitada. 
cancelos Tôrres, então deputado fe~ Sala das Com.1sSões, em 3 de JunhO 
<leral. de 1964. _ J!e-nezes Pimentel, Pres1-

5. A propomção, que vIsa a Cllsc1pll~ dente _ paare calazans. Relator -
nar a constituição das congregações waltreàO Gurgez - Josaphat Mal1·nlto 
de professóres de fl'colas de ens1no Mem d.e Sá. 
SUperior, foi julgada inconvenIente 
pelo órgão màximo do ensino, a;tra
vês do seu parecer nQ 196, de 1963, 
aprOvado em 30 de julho do mesmo 
ano. 

Entendeu o Conselho Federal de 
Educaçao que a. propOSição represen. 
ta perIgo tao grande quanto o pró
prIo mal apontar.Jo pelO seu llustre 
autor, mal (IUe COnslStIria na possibl
lldade cte eJimmaçao dos concursos na 
slstemàtiCa do eDSlUo decorrente da 
sua não realIzaçao nas escolas supe_ 
riores e .lÍeLermlnada pela ausência 
de congregaçOe.s de profe~ores cRte~ 
dratlCOs. 

ASsim jUlgOll 2.quele egrégio Von
selho 50'0 tunaamento de que OS can_ 
dIdatos às entedras, com') é de se 
prever, d-evf:rao ser os seus proprlos 
ocupantes cóntratactos, o q,ue con.9ti
tuiria uma congregaçao de candidato.:; 
que se julganrul1 uns aos outros. 

6. Chamado novanieme a opInar, 
ja agora .!.Obre o presente J;IoJeto do 
Senado n~ 108, de 1963, o peus-umento 
do Conselho Federal de EduN1Çâo nào 
se nlOd1tlcou substancialmenti, antes 
enfatisOu sua diScordância atravt'!s Of' 
novas razOes. 

7. Já no seu primeiro parecer Só
bre o p:-ojeto (Ü:L- Câmara nº 196-63 
aquele orgao anunCIava a lnoqmaactc 
aa ma terra em falce d·a vigenC!a da 
lei U9 4,024, de 1961, que afl'Íbul a 
cada congregação a funçáo dr e~ab(j_ 
rar o seu propl'lo reglment() a seI· 
submetido ao Conselho Federal d.: 
Educaçao. 

8, Manl'eaaIlao-se, agora, 3ôore o 
p:ojeco em tela, obsel'\'a a BeC'lemnl:t 
Geral do mesmo ConSClilo qUt os t!i:l_ 
tatu tos e Degjmento,> existent.2s já re
gUlam o assunto de cuneUr::.u.':'l. 

JUlga, aind.a e com razuJ, aquel:l 
Secretaria do CO~elho Fede!'al que 
a matcria do ,proj~_o, vel·sanU( sOl:lTl' 
a forrnaçá.o ou aspectos do pl'O~t:;a· 
mentI) dos concursos, nao deve COBs. 
tituir objeto de lei esp::,c:al, uma vez 
que o Con.selho Federal de 1!:ducaça'J 
de acórao com suas atr1bu:ç()~s lt:
galS, ja tem competência pan~ traçar 
instruções a l\.),"I.)etto, djSp~nSaIlao, 

<;:uns2qüentemente, a elJf'\oração de 
q,ua~quer tel. 

9, por :Wl vez, a Câmara ae h.n
!'lUO Supenot' ao COn5-21h:o l~eae '31 at 

Parecer nY 308, de \964 
Reáaçao final do Projeto de De

creto Legzslattvo n 9 15, de 1963. 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A ComisSão apresenta a. redação f L 

nal do projeto de Decreto LegiSlativo 
n9 15, de 1963, (N9 116..A, de 1962, na 
Casa. de Origem). que aprova o Acôr
do sObre Transportes Aéreos entre o 
Brasil e a COlônia,. assinado em Bo .. 
gotá. em 25 de maio de 1958. 

Sala das Se.§ÕeS, em 10 de junho de 
1964, - Dix-Huit Rosado, Presidente 
- sebastião Archer. Relator - An_ 
tOnto Carlos. 

ANEXO AO PARECER NO 3W, 
DE 19M 

Faço ~s.be-r q,ue o Congresso Nacl0~ 
nal aprovou, nos têrmos do art. 66, 
nQ I, da. Constitui~ão Federa.! e eu, 
Presidente do S-enado Federal, pro~ 
mulgo O- seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO _ 1964 

AprOva o 11 AcõrdO sObre Trans. 
portes Aéreos entre o Brasil e a 
<':oI6mb:a", asstnaào em Bogatâ, 
em 25 de maio de 1958. 

o Conlres."o NaCional decreta: 
Art, 11,1 E a.provado o Acôrcto sõbre 

Traru.po:"3S Aé:·eos ,entre os Estados 
anidos do Brasil e a RepúbIlca da 
COlômbia, a~inado elIl Br,gotá, em 
25 de maio de 1958. 

Art, 29 Este decreto legislativo en_ 
trará em vlgor na. data de sua pu· 
bUcação, revogadas as dlsp051çoes em 
contràrio. 

Pareceres ns. 309. 310 e 31" 
de 1964 

NO 309, C'E 1964 

Da ComIssão de segurança Na
cional, sôbre o projeto de Lei da 
t..'tlmara n9 48, de 1963 (numero 
4.696_58 na CaS{t de Onuem), que 
reestrutura O Quaaro de O!iedtl~ 
do Exêrcito e da outras 7JroVldên. 
elas. 

Edllcaçao, respondendO à ":Of'Slllt.a ctn Relator: Sr. Silvestre PerIcIes. 
com:~}1ào de Justiça do -S€,l1[,'dO, pelO 
parecer de seu relator, o llui:tre C01L Originário do Poder Executivo, dig
selheiro Almeida Jún1or, ratl11ca u põe, o presente projeto, sóbre o. CODS_ 
me::'mo ponto de vIsta anter'ormeme tituição do Quadro de Ofiei'a" 
esposado, repr15t1nando ÓS rn~S!nos ar_ Veterinârios do Exército. 
gurnentQs antes aduzidos. n. A mensagem presidencial. encn-
En~ende aquê!e cn-gao do ('vnsemo n11nhEmdo a. p~op-osiçãO, data. de· no

de EducaçãO que urge por-se um pa... vembro d,e 1958 e veio ao Congress.o 
radell'o na situação anbmRla até neje acompanhada de ExpOSição de Motl
intelizmente existente, na r~al1zaçe.o vos dO então Ministro da Gt.erra., jus 
dos conCursos, mas que seja utraves tificando-a, ~ 
de cnte:'lOS que 1nspIrem ~ oplDl~O m. O projeto reduz o Quadro dt 
púb.:.1ca em gelaI, e. especialnH:,nte aos OfIciais Veterinários do Exérclto e~
meleS univefSltat'ioS do paH\ t1. 10- tabelecldo nela Lei n9 2.782, de 14 de 
düp,~i1<;ável confinça, sem SUflpl'itas maio de 1956, 
de 1avontismo ou de pUrCI'll:dade, VI. IV, Como se veri~~ca, a prOVIdênCia 
Cles estes que o projeto do uob!'e Se- p"oposta pelo Executivo já data de 
no.::I.Ql' VasconcelQS Tôrres rt:nta sanar cinco (5) anos. de modo que não cOn. 
mas que não consegue climl1.~al', s1del'O conveniente um pronqnc:men 

10. A propoSiç9"O, a ncss1 ver, trata to do S-enado sôbre a mau'ria, gem 
de m:l.~éria caSUl1"tlca alem de Já es_ antes saber a re~'Oeito, qual o pens~-

2. A Comi<;.são de constituiçãO e ta:' superada pelO D::!cret')-lel nUll1e~ mento atual do Ministélio Ija Guerra 
Justü;a." 'Pele seu 'Parecer enutldo no ro 2,316, de 13 de junhU de 1944, amda V, Diant.e do exposto, sou de pqre" 
ano passado, converteu a propQ<":""'c em Vl2;Or. cer que, ant--es de dar parece sõbr? 
em. dHi'2:ência, solicitando prévio pro. D~;:-poe eHe diploma !C~al. que os o ~rojet.o, e<::.ta Cornistão, pelo seu 
nunci[!!1Jneto do Gcn'elho Federal de c-on~U1'so.<; par prOVImento Of' cargo Presidente deve solicitar do Senhf\'· 
Educact.o. de prol'essor catedrático er-: e5t3.beJe~ Mimstro do Guerra seu ponto de vh· 

3. Dê! po"."e d8S ·informações da Cã· cimentes cuja congrego.çao nác dl'}l0- ta llcelca do meffil1O. 
mara do Enqno SU1)~!'lO!', ôrgão da. I nh'l de núm:>ro legal de p 'Jf(,s~ol"es Sala. ds;<; Cornis~õe~. em 29 de no:?:õ~
quele Conselho. a Comissão de Ju,- cate u'~tICOs efetivo,:" se"â.o l'€al1z'ldO' to de 1963. _ Zacarlas Assmnpr-iiO 
tlça, el1.1 seu TJ:l~·ec:>t' definItivo, cl!!" I €'m t?culdf,:::lf' cOll<Iêner", ~(~.-jf':::tl ou Presidente _ Sil1Jestrp. Pcricle~ "Rê 
gLu-se 'a r~c:J:1,pnôar fl tramitaç,w re::'O'1h:clda, veslgn3da P21ü MmlSte· llltor _ AtíHo Fontanf/, _ AdolfO 
normal do projeto e a apl·ecIS,-;t'tO de! rio aa Educação e Cn:tar!l. \ Franco _. Raul Giuberti, 
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N9 310, DE 1964 

Da CQmtssão àe Segurança Na.~ 
ctonal. s6bre o PrOjeto di! Lei, dQ. " 
Camam n.V 48, de 1963, (número 
4.696-58, na outra Casa ao Con .. 
gresso) J que reestrutufa. o Qua. 
dro cte Oftctais Vetermârtos do 
Exér Jtto e dá outras provtdênctUs • 

RelatOt: Sr. DixJiUlt Rosada. ' 

Pelo presente projeto (arL 19). b. 

QUadro de Oficiais Veterinários da 'l 
Exército passa a ser constltu1üo Q~: j 

Coroné1s 
6 Tenente.s~Coroné18 

32 Majores 
64 Capitâles 
64 19s. renentes 

A redução dos efetivos fIxadOs ·p~Ia 
Lei n9 2.782, de 14 de maio de 1956 
serê, reallzada. em 12 ldoze) anos, dê 
acôrdo com o plano de execução fi
xa-cto no artigo 29 àa proposiçao. 

Os oficiais mad.s modernos de cada 
pOsto serão (art. 39) agregados ao 
Quadro, em número s.ufiCiente !lo exe.. ' 
cUÇão do plano estabelecido no anit7'o' _ ,<. 
29, quando as vagas abertas nãl. atl~ ... 
girem o I1m1te fixado para '\. rectução-

No artigO 49 ext1Dgue~se o postO 
de General de Brigada Veterinário 
previsto na Lei n'1 1..632, de 30 de ju: ' 
nho de 1952, no final do sexto ano da. 
presente reestruturação. 

TI. Esta C-omissio já emitire. um 
primeIro 5'Rrecer sõbre a matena, SU .. 
gerindo a audIênCla do Ministérlc da 
Guerra, uma vez que o projeto ja 
data de cinco anos. 

lU, Chega..nOF, agora, O pronunc1a_ 
mento daquela Secret,aria. de Estad-o 
no qual, depOis de -se esclarecer q,ue 
"o projeto f>.stá de acõrdo co mas di .. 
retrizes do Senhor MInistro de Guer_ 
ra que nort,eiam a reestruturtlçao do 
Exército", se fazem as seguintes ob. 
servaçOes: 

"a) Quanto 11.0 artigo 29: 
O prazo preVist-O de 12 'allOS deve_ 

rIa ser reduzido par~ 4 anus, POis 8 
anos se afiguravam suficientes no ~o 
de 195-8: dilatã-:o ou, mesmo, cOnser. 
vá-lo, hOje, siQ;nifica prolon~a.r a 150 .. 
lução do problema, sem causa. JUStifI_ 
cada; 

b) Quanto ao artigo 4~): 

Pelas m~smas razões, acima expo::. .. 
ta:-r, não procede o adiamento da eX_ 
tinçao do pô.s.to de Genet'l1l de Bri_ 
gada Veterinário, o que de\'f:'l'ã ~er 
feito na data. da publicação da lei". 

IV _ As ponderações do Mtnistérlo 
oa,. Guerra estão, como se vê, plenn .. 
p1ente justificadas. 

A.'5~im eI1tflndendo, 
l:t1J-ovação do projeto, 
tes 

EMENDA _ 

Ao artigo 29 

opinamos pela. 
COm as seguln· 

LCSN 

Onde se díz: "será realizada em 12 
(doze)' Diga-se "será realizada em 
4 {quat.N} '. 

EMENIiA _ 2_CSN 

Ao artigo 49 

SUpl'lma~se a expressa0: 
"no final do sext.o ano da presenr.-t' 

rf!estruturação" . 

Sala das ComiSS~es, em 14 de maio 
de 1964, - Zacanas de Assumf)~ão. 
Pre~idente - DiX_Huit RonuJ.,o, Re
lator, - lríneu Bornhausen _ José 
Erm iria _ Raul Gtuberr;.. 

N' 311, D'E 1964 

Da Comissão ãe Fin~·nças sôbre 
o Projeto d.e Lei n9 48, de 1963 
(n9 4.696_B-58, na Câmara), que 
reestrutura o quadro de OjiC'lais 
vetermár20s do Exercito e a.á ou .. 
tras provictéllc1as. 

ltelator: Sr. Bezerra Neto. 
1, OriundO do Poder Executtvo, 

Mensagem. n9 397, de 1958, aio Ccngres .. 
so N-acionaJ, visa o PrOjeto de Lei 
re-est!'utmal' o Quadro de Oficiais Ve". 
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I urinários do Exército e dá outras pro~ 'h.i1\.ta &ta lei, será submetido à &pro- renta. e cinco (45) dias de cada. vez. cio Méd!cC Domicillar O de Urgêr:-1' 
vUéncias. va~() "'O pres:rtt~ne da. República. COln () f1m da aut':'.dzl,ü· (, Julga,t 03 ela (SAMD'O). 

2 No S '1do flu65 Rlldlêncla do art.l":€:: d~ :::rl'1~.sté:do do Trabalho o atos do presidente. f..preciar lelaM- Art. 16. lia decutso dO$ trlnte dIc'] 
Mln ':te ia d~n Guérrà- a 'Comissão de Prevld.:;r.c:J E::.::.a\.(}uvidO o D~Pat~ .. rios, disoutir o orçamento da Insti~ SUb"e-quente.a à publicação desta lêJ 

> :"_ r J. ,,' 1, 'f " d lnenta Ad.min~~TanVO do SerViço Pü.. tuto. 1,Oi~1ar conhecimento do balan. o Hinistro do Trabalho e previdênciC 
8tg uançD l'"u.c~('na, o ere .. en o emeD:- tico e se c3!1stituirá dos cntgoo ço, €1nndnar e aprovar o pleno de Social desf~lUl.r4 Juntas R.egiona,1s de 
d! ~ ao~c:: art:~os."st'J!undO e qpr.rto l OpL funçÕes e carr~jras. cStrlt.:..m2nte in.... traballw para o exercício futuro. OrC'!-nizeçéo, integrades de reptaen ... 
nOll p .la apro'h.çao do Pro.etq. dispeTl...sáveis 1\-0 func.onJ.;r'ônto da or.. Os Cons::lho3 Fiscais funcionarão tant'E's d~ todos Os Institutos, ·-pelo:) 

3. :ç~ pcr;.{J de ViBla fin~nceifo nada g!'ni7a~f:o. lJtrln~n(lltemente. seus óruac-a locais, pare: proceder c;, 
ht, r;:).e in~jtIue objeção a iniciativa, § 29 Berf,'J conslder':ldos automàt!.. fusão e constituição do. InsÜtulio:; 
pc:) c.u~ 2' C)miSsão de Fmtlbças opl· CR'Ptnte extlntos, na data de sue, VB.- Art. 11. O Oeptti'tamento Nacfo. Federais de Previdência. no Dlstrlto 
n~, D~la sua a:prova.çã.o, com as emeu. dincís, tnd.c·p:.nüentenul'te de qü::.s .. n~l dt\. rre""dênch::t SocIal illNPS), Federal e nOs Esta.dQS. 
dn da C.G.N.. q.uer ate, o,c; :-llrgos c'í:cedc:ltes, 1s-01a-.. órgéo de corttrõle, será dil'lgido por I 1.0 Cada. Junta. elegerA., d:mtl'O 

E"'la. das ComisSôM, S de jtinho de dOs e L.'1ic!ais ou não de carreiras, Uni tHrdof-Geral. nomeado, em co_ os sellg componentes, o resp,xth'o 
'lf'~1. _ Ar!Jemiro de Figueiredo, Fre- desde Q1e, neste último coaso, n5.o mi::-t.ão peld Presidente da República, presidente. __ 
lSidwte _ Bezerra Neto, Relat..or - haja cargo <:e classe lm-e':Eatamente com a' cQlabortlção de um Conse1ho § 2.4? Aa Juntas Regionais de Qr .. 
D rmel Kneger _ Eurico Rezende - inferior dev.'({.a.tijente preenchldo por Diretor (CD) constituído de um re~ gnn'zaçe.:o requisitarão aos InstitutoJ 

, Jl..fr.n de Sá - Aurélio Vianna - Jpão titu1:-a ('Drn (~jr€lto a. promoção. oresen~'ll1te do Serviço Atuarial do ou às suas Delgecaies, confon:ne o· 
.Aar:pzno - José Ermírio Wilson § -39 Os ti ~ulares t~e ce.tgos exce- Minfstél'io do Trabalho e l'rerAência caet) tôdas as provid§nciaa e os te .... 
. G.mçalves. dentesl oolndos ou de ca.rreirM, pO- Socia1 11m do Ministério Público do curses, em ma~ial e pessoal. lndis ... 

~ ,"- derão ser reR-dsptadcs, eJ! of/imo ou a Tl'abaiho, um co Ministêrio da FR- pensáve1.;l, 8:0 cabal deBeOlpenl:to d<3 
O s!t. rn:;;SIDEXTE: requerhrento_ de c!}uformitla.de cõm O 'zénda. e um do Ministério da. Saúde suas atnbUIções. , 

F' ta f:m!a n leit:_l.!·n do ejfpedlente_ d:Ep:JSto no nrt 71 do Estatuto dos designlidos pelo Ministro do Traball}o Ar~ 17 As JUtltas Regionli~ do 
Ir' Eêbn; a mc,s,a, projeta de 113: que \'al FUnciO'1lál'ios Públicos Civis da- União e Previdência SOCial. Na cqmposiçao Ol'gartlzaçãd terão o prazo tmworro... 

1

\6e-1 lit"o. e dt'.Ede que e',:,~ste vaga., do COl1sr-lhO Diretor do DNPS h_ave. gâ.ve1 de sels rnesf'-S, a partir da. res.. 
E' iido; apoiado e vai às Com'''- '49 Nehht!lIHI nomeação será fe1_ rá, ainda, repl:e.sentantes cl_asslStas pect:-va designação, pttra SUbn1E1t.erem 

I sõ~s de ConsUtuicão e Justiça, de ta, a quâlduer pretexto, para o Qua- designados medIante lndlcaçao, em ao MinIstro do Ti'abG-lho ê Pre\'idêrt ... 
Let;;s~ai:'(io Socictt; de Serviço Pt2· dr-n de pessoSl dos lIistituros ehquan.. lista t~íp1ice. das· entidades sindicais ela Social o relatório de suas ativl .. 
bUca Civil e de Finotlfas, o se- t.a houver ocupante excedente de car.. de empregados e de empregadores dátles, devidaniente conclUidM. jacom
!.n.i~71te: g,1j isola:lo ou de ca1're!.ra. e.m condiçãd eleitos em ~clégios éleitorais ecmstl~ l>anhru3.o da propostn. ~~ (}!ga:n}7.aç~o 

de reade.ptaç~',o. tufdos de aeôrdo cOm os p!U'âg1'sfoS do Instituto a ser, instal,adO., t rro;elo de Lei do Sanado Art, 7' Ca.da Instituto Fede]'al de prili1eb'o e segúndo dêste .ttlBO. Art, 18, Haverá uma JliJit Nà-
o 1-11} d 19!!' ao pa.trimônÍ() elo Iru:tituto, o Depar.. . .. clOl4.1.1 de organizaéão, designad pelo n- ~h" ~ "'!t Art_ 69 O pe,:soal lotado nas sede.s e l° Para efeito. das elelçoes _~e Pres:dertte da J:t.epúb1!ca, oon1po~ta do 

D:tp:1c sóbr8 a unif;ct!.r.ãO e des.,. prcvi-d.5.nc1a s€:rIÍ ndml:hiBtradQ pór um que t.rnt:1. êste artigo j as federaço....s t,ePtesentantes das adiniI}nf;ti'açôe,s 
t!:n:, ttli~aráo da pj'ft\!~ê:-...cia S _ 0ons-=lht. Ad:nirtistrativo (CA) cOIn_ de emprer;a<los e de empregadores .;e_ centrais dos Institutos abrangidru 
c:al. e C>11 outras 1Jrevidêrtt'iás. po~to de um representante dó Go\1êr- rão rClmidllS em cinoo grupos reCIO_ por esta lei e de um representante do 

I10 F'zd.::.ral, um represeutante do Go- nnis (~"l'orte. Nordeste, Leste, Ccntro~ Servico Atuarial do Ministérip do 
!- {D::J 81', Ei:lr;1tindo LevÍj vêl'no rstadual, um dos empregados, oeste e Sul). de conformidr:de (!om Trabclho e Pr.evidência Socla.J. um 
I () C..;n;Jre_oso Nacional decret : um dos empregadores e OUtTO dos a dl1/i1;~o g!!.ogl·éJicà do Pais adotada do Minister d da F'azenda, ,um do 1\1[1-
I ! profissionais liberais, pelo conselho Nacional do Geogra- nist-ério é.a. saüde e dois do Dep:ttta, .. 
I Art. 1.9 A p,~v:t:1ç~~ij soe:!:.l de.:>t.i- t 19 _ O ~'epr~sent.s.nte do Govêmo fia. . mentó Adminishativo dó SernQO PÚ" 
i r-"'~,1l a b.1HUlhr p:.ote-;to 0!'!5;:,1l~za- Fe-derà1, bem como o do ®vêrno es~ G 29 Co.t1a colé[tio elelt:Jral será blico. '~ 
'd:l ccntru Gs rLst.:o.5 soc;al.:; med!<lrite ~adual, ~nedi::.nte lndiDaçát') deste" fie- fbrmaêo por delegados eINt.ores es- Parê~,l'(;Lfo únIco A Junta., Nael()c.o 
I' 'f·: ~.O" tk St:'6 Urtl, s~rá rcal1z:tda po~ rão desigmido,'{ pelo M!nlstro do Tra_ eolhidts pelOS. Con.:;elhos _~!'! ~:~resenM nal de ~or{;enh;açãÕ; que será tarnl.:ém 

EU..i,ci:..J_s te;;;Jon11s d€..!ce~'1trali2<l;:W:-, calho e Previdênci!l: Social. Os repre~ taI1tcs, em nutne:~ de dOIS p ... lR cada d~slgn2.tla denho de trinta trb~ d:l 
,:n :::r!Jnt~s _ ti~ um Si:.tcp1a ímico e !3entarites dos empreBados, dos em .. federst:f.ü da l'e;:~Iao., . á _ hUbUeat:ão desta leI serâ f)t'€J3id;cl.R. 
\S:",l a C~·:e!ltr;[..,), c~n'.rti.e e re::pon- pre~adores e_ d::,s pr.cUasionais libera.is A rfuniã,? ~03 colégios.se far nas t~~o DiretO-t~Getal tio De!Ja!'tatn~mtQ 

fi:'.:.:} ~~: L.e do ~l1nu.ter!o do 'I'raba- serão h:mbém des!gnados pelo Minis.- capitai5 pl'eVlàmente, deslgnàda~ pelo Na~ional de Previdência Social e tt"
'lho e Previd&ncia S::!ial através do ~ro do TrabQlho e Previdência Social Ministro do Tralbalho : Previdêl1cia rã p::J1' fint'Iid~de orientar e rever ro 
; rU',;;:::::1VO óror}o co!np~tent::'_ é d 'e'''h-<>C1 t " , 
: j:ar,f""r.o!o lo" ún'{o Ptlra 0.3 ef~itos lentre os eleitos, em lista tríplice, pe- Sccial na poca. as e .. '; ...... ~. .,. Lrrbalhos das JUn Rs Regwnn-s t 

I e.:.l.l Úd, de..'1t:min:l!11-.::e i'l<;~':!à socfais los respectivos colégio.;f eleitorais for- § 3.Q Haverá um repr:;><l.cntante \.j'e Art. 19. A Jtmta Nacional de Or .. 
. Inados pelO C;;nselhã de R, ~preserttan.;. emprer',ado e ou, tro de empre~ador de. ~an.itaçr"o, por cujo intermét'ilo 8D 
i' arJ~1.::;~s :lc~nt:c-jment::J,<;'j eE!.lcs oU pro~ t U len' dp~im:1ado 1'- t - . '1 testes das federac_ões reatonais ou di- cada. região, com .'i p ~e -~ o ,l1ntas ReJl ona4:). subme ~l'aO 0$ S<'110 
.~·tl.ei':>. g::ra( ::-(5 de n:::c!:'súu.t':i.~s, co.;. .:> t • Ml ·-t d T b'lh 

: m'lf13 a tcdo.':J os f~res hUlflanos oli retorias dos llii1dicatos, se não houver conjuntamen e. ,re!.lt{lri-os ao _nu> TO o ra t! ? o 
'que a'1l1e2çUm, ,em part!elIIal, a tra- federação, €ID número de dois' delegá.. A t 1'" O ConselhO Diretot do De· Preyldência SOClal, terá o pra7.J) 1m .. 
j LJIl:a(o!'. dO-s para r.~'la. federação e de um r. ~io Na ·onal da Prf~il.1'1ncia pr<lrr<>gàvel de um (1) nn". a CU!1!3T' 

, para cada ~J..JdiCàto. As classes libe_ par!à1rnen ir h":·Ó ÜIll. vez .... ~r -tino, da SUa design:l.ção, para concl~ r ta-
[' lui. 2~ HJverá, no D..strlto Fderal ... O SOCIa rllmn ~';:! ;.t" . ., dos o seus trabalhos_ " 

e em cada Estado, com sede' nu rez- rais não sÍnd!calizr,das fara<> a esc. por p1~rlO~O nao supe:.~r. ~ Sd&!eS:"~: pjri~ato único. O ~.'I;nlstrQ dG 
: li: ~tiva capital, uma orruni::e-:-üo soh lha dos seus de.tlegados~eleitores atra. .. ta. (6~) duts, p~ra~ apIDvtH;l~t 'ti; e Trabalho e Previtlê!lcia Socjal lexp~
: o .ntltu:ativo dé In.s.tituto Fedc.l'r.l de \'(;5 dos CO[lselhos das respectIvas ça.men_os; e.preclaç~o tdO.~ re ~tlO,,," de dirá. !;ls instru!:"ões que se 1izcra~ll ne .. 
!, IPr?\'i-d.ênc:a complem~ntad() c o m ó· Ordens ou Conselhos Regionais. ou, balanços dos Institu i)~. c_" u~.o i- ceESárias ao ex~to fljlJcjo.n!lmen~o dna 
'iI10me do E'itado em cuj.2S ~rea5 jU- h5.tt os havendo, por intermédio da normru~ e mé..t0dos, acer~o d" p-mv.. Juntas Nacional e: Regicnais dp O .... 
! Il'isu:clonal deverá e:rereer à EU;) a.t!~ ns~er .. bléiR g~~r8.1 das suas assoclaçbes d-ênc!as, bd?çao de medltlas é !? r- pan:zação e co rápido e seguro de .. 
I /Vidicaàe, _ . leâahnt'ute e:dstentes. em número de da- de .. dehbere.çúes d!t com, pet-dnc al<:~mpmhO das sua,<; a~ribt1.!çÕc.s; 
I' Pal'â~l'8.fQ ún!co. O conjunto· de- Uuis para o primeiro caso e de um do órgao,. "lh Art. 20. O M',.nt.~tro do Tr.t'\'calho 
,trnst!tntos a que se refere éste arti!;o na ocon~neia da. segtinda hipótese. Art_ ~13:. O M~istro do T::~b::, _od~ e Pr-evMê-ncia 8"c~e.l, de pos.qe fJ:::S 
: COHst!tuirá um todo harmônico e ho- § 20 Juntunente com os titulares. Prevld,Jnc.e. S::Jcl-al, nJ.. OO:1r~f'tl~:'::.,._ .... 1 trabalhes da Junta N-9.Cirmal. E'':-::':- : .. 
ttn:!.;ênett c1tst!tlo ao _mesmo.:Um em serão designndos os respectivos su .. falta gl'a~e (lU proeedunen~o i ..... ;:';t- lerá à _ !'t~in3;tura do Pre~id:'J!tte ,--'Ia. 

,Jtc:1o o território naeltmal. . plentes os quais, em se tratando de lar, pedel'3. auspe.'1der em c.,dá. L~~.- ReDúbJlc3. d::;::,r~to drc;fl:'3tó~lo da 
.Art. 39 F:'cam extintas. nesta data. tepre,sen~'8ntes de cate6'0rias profis. tum: c,J!!stltu!ção de C<l-,'ta Instituto.' 

'lR,s ms:':;:tulç5ts de pre1idênci9B a que sionais- cconôn1!cas ou Hbernis. deve.. tO (I l'f'Spectivo Oon~elho Adm:n:"c;. Art. 21. O P~der !?rceuh'o., ' ~1,\ 
'Ee reJ?re o art. 88, lI, a. da Lei nú-- rão se:' esct.hidos dentre os compo~ '-all'vo o., r!Uz!quer 11m de 5tH',. 111e-:n- t't 'd j 
In 3 807 d 06 d • t • lJl"O • I' w.. vez C!)!',:; • '11 .a a ma:-o' a tle: .. :,' :M :' zro . • e.: e a~cs o oe v. nentE:s tias lis~as trzp ICes a que se- re~ brOS,- mcct~rr~} r~p 'r:':;'''''''!''-:,''o d·')· , 

, Art. 4Q O lnst!tuto Federal 1e Ílre- á t- t - ,. r1 T t1--ltC.C1 , b"''";''1·á n:)';'-O P.'rr~3'11:11·?- (~'., 

1
j\.--j-t'1c·'l, .:tn tA.dn R-tado, será c011S-- fere o par gl'a o an ... etlOr. DNPS, do l\-,U:l::.;tpr..o ~~l')'~:-J ') ';;. :':1 (Ia P.ey;cI~nc:" S'Jcial, em .:J' 

'~.' 8" Junt. " cnda Instituto· balh~ ,1lnto ao C::·-:,,:e!.!lO ,,-rpcr Qr' ., L1j,.f'.o ao f'.P"'i.J::·~~::.J n, .~::J D:!:rr 1 'Iti: lido pela fusão das -or:5ani-'açóes nll... '" ~ ',.H' Sn ;"1 d C "'ri' "'h' ,- '( , ho-,'er< um Cor..selho F'iscfl (CP), J'l"é:71 .. :~1.Cl~ '_C_" e :> _ .... ~l . .11:::) 4.J,C~>A. tl~ 19 t!·e ~e:;;::~l--! ........ 
e:a~~n~(.s oos Ihs.Ll u'0.s a ave se re.. UI F'i~ccl; . _ _. _.. . _ URJ. 

'lfe:e o c;ti:p anterior, incorporando ccmpc~to de um repres~).lta.l1te dos t C 'I, 'F"1 f 
" ' I 1 . "'-""'''' •• - ''':'''',,'05, um "O" cmpr,oodOl·CS e b) c' re<'r.:::~ IVO "r:;!_ o :---:, c~· ,õ.'f. :.". C:.1a 1:1 ~:tcto t~~·á ", .j 1l1').(·')s CS encarros a. serv ças ua.s eD- \.oU.'" ~_ ~ \.. -> ~..... ft· aJ t:b sel'S rr"-'o-cs 1l1,,-·..,.,t" "'1" '-I t'! [d outro dos P-'f;s5ional« liberais, deslg .. "i,U ql':;: ,- .-, . .~, ... ~--::··:,el:'o ~':1., ·:H';'.1 r'Jr d'l';rf' CJ 

l'l/.'~c::,~e'5 su_.; 1 U as. 'U ..... ~..., reF:,es~r:tar-o (~') 'iJ::,,:,r~"'::J~"~1:~ ~:a·1 r. :_;":-'vi--. d'; F , .. :}:-_,_, ~ . 
\ "\ 5' as b"OS lllo-vels e imóvelS' n~r'os no fOl,'m" .. "'tabelecida para h . 1 I ~ 'i" . C' • 1 - .. , - -~ • J _._" , 

'. '-'. _J.' " -'-' .... ......... dmi'4-0 clO~ CP-. .. rr~.'I.::1:::1.:.'. ~-::"-'. ~ i.':. !.~._ !:..'1('-l'-II'J ;,::-0 ~e 01 
'lCxs~ ... ~,t~~ n:l área do E"t~dO- de ju .. oesl::,-ncc;:ão do COllSe;lho A ·msw.a- Pur .... ,.-,f') í"·:""') A S"-··~-~- o e"-' .~ -
I :r:fà:çolJ do novo órg:o e partencen- t.ivo e acresc .. d{) de. 11m representante med!df~ p~-·~!imL'àl"' ')"":1, c~ ,t f~;!~~:}; ,. II ;\T~~~\::; r ~~~~t~\~;~iQ F~\l~~~~ ,,~~:\ 
;,lte:, ês en~da.ües prev-ldenciárls.s ex .. da. instLuiçãCl, eleito pelos respectivos final, no C:-.50 qe se ~cmrr··:r".·r nl,1'J1TI1~1r.::Il!e r:S 3Un-S n~'\id::;·1 .i 
ptintcs em vidtl.;je deda leI, passarão ft.mc.:onários e.stt.vels. f.a.lta (u ir;;'(''1ub:r:l:'::~ lrr~r?~;>i:1., I . ü,,:':s i:-_r.ês. ve(lj:d:.:..s. palfrn, ~ 
la:> p:'l.trimônio dô InsUtuto IC-:!tll que I Par~b'1'afo único. Concomitante- Art. ~4_ :centro. Q_~"ccl}.o e V-O,F; qu:>! n.::nrnç7, s, ~?ja (1".121 ff,l' fi .• ~_. 

~ ~e c~nstituir. ND CRSO de! excz...c::so de mente com (lS titulares do COrtselho (120) dl(t';.d~ pubh~.::c~:t) ('~~tl l?i, o lr;:to. r~n;:;. cc m:I:drde do ato. t' 
:,leqlip-r'mento .n~ rnstitut9. o I?epar- Fisca1, serão tam!J,;m d-e§!gnad<ls os Poder ?xecutrro. f'nvir"'á a') C.')~"<:"e·-~ p-J::::.'l3.bl:i~:...je civl c crimin-2.! de,{: :Iil 
,.ttam2nto NaCl'ona~ de preVIdênCla 80- respéctiyos suplentes. .so N9.{'i.On:ll PTOJt't") d::! rp::m','n 7,>r{k àS u··J.tic.1r. ' • 
,lck: fará. a seu cr1t€rio, distribuição , . do ~ep!1.rt:;l.m€nto NaQ·~nal drt f:t'vi~ ArL 24. Os trabnlhwo:es inttl' ; n. 
,Jdo material e~cedente aos Instituto.. Art. 99 O Prêlndente do Conselho dênc18 soc)al~ ,n.g sentbo, de e".l·l':':l- t~ {le catsgo!'ins prdÍ$si-:m:;i.s _,. ~._:-. .. 
"10011 sediados nas regIões menos favo- Adtt11nLsttath'o, nomeado em comis .. rá-Io co.mo o_lgao supe.,_or de c 11. c.or:adas cem se:v!çcs P',"·.".·c·" "_ 
I "el~i~:1s. são pelo Presidente da República, \ OI t ., " u ~_ r e, on~n açaO, 6Upel'VlSaO e'lr~<:,u::n. ám?:t.o nR:!iDnnl ou abnl.ng::m r. àe 

.!\rt. 6Q o pessoal lotado Das se:d-es, dentre O!J integrantes daquele órgtw, sâvel pela unicidade e solv.n!._d .dp ma:$ á~ um Estado ~erão S~"I -I~~s 
nl\.S delegaOias e agênCias dos InstI- sêrâ, tamlbélDj nessa. qualidade, o de _sistema naçionnl de pl'E'vhlêl1r:X\_ do, lnst,tuto em cuja jurisrrção resl .. 
Ibutos extintos pa&~e.rá a 1nt~gra.r o presidente dei InStituto. _ Art. 15. O Poder Exc('ufvo, até d_rem. 

'Qua,dro de Pe...c::soal_da. Dova entidade O presidente do Oonselho Piscal cento e vinte (120) dias da publict1C3() Ar.t. ,25, Os Territpxios F€d? .. .-~1s1 
' lIlo Estado em que tinha exercido:. serã- eleito Pt~os seus pares. . desta l-ei, enviará ao COn.n:rrst:o Na· enquanLf? não se constitulrem ei~, P.s .. 
• :1 19 O Quadr-o de Pessoal~ resu1ten_ Art. lO. Os Cansell'mlS Adm1nls- alonal projetos de lei sôbre o Sl"rvir'1 tadus, f!carã? .'506 a jurlsd!,ãó do 
I ~ da f1,l.n{'ão do conjunto do peSSoal trat!v-os reunir-se~do_ dUM vêzes par da Allmentação de PT<l\'idêl1('ja ~o~ ~!5tlt-uto sedl~do no Estado lip,!ÍtrOfe 
i a. tôda.s lia entidades Iooàl:l de qut. ano, por periodo não auperlOi' a qw... eb! (SAPS) • o Serviço de Asslstên- em que tambem !lver sede a Dé:'Za. 



,.,~::;,·:;.;eox:!t~a-;.:;fe:ir:!.:..1!;2~~_~~_~".,-:D:;;,IA;;:R~I~O=;,DO~C:;O;;;N,;"G;,;.R..;!..;S.,;S.,;O==NA=C=I=O_N=A=L (Seção lO, Junho de 1964 

, 'ikf,'" gtonaJ do Trabalbo • que ln- ficas e OS recurso" lnterpe.sto,s 4 .. 
- e a f\QCa.U~,_ ã.o da. lei 4. pro- muitas ap11ca.daa pelO,.s dirigentes ~u 

. ~iio· ao trabalho na área do Ter- chef~s de setores e Eerviços em VIr .. 
.. (ÓriD. tu4e de- infrações legai& e regulamen-

Art:. 26. Sômente O segurado qij.lte t,ares; 

ram ,urgindo ... 4emnls grandes .or
ganizações, .sob as mfSDhlJ:i ba.:ea e 
mQ4aJi.cj~<1e" j.so~ é, tUnb,ot n'l;:.Jna! 
e Cf.ráter protissional: IAf'C, IAPp • 
IAPI. I.APEiTC e IAPFES,P lCAf'l"~'P 
E.A. CAPFEiBP), 

-~'I 
Il'4lJu;;;b3.rt~ li eest1U~u .. uçã.) do .;· .... e •.. 
.lJ.ú, (;0U1 I.) l .. u) ae au.alJ~a- .. .J a..:, ~x ~)~ ':' 
.;.~.; ')J. li.,i.I.l~.t." oe 1'ca .. 11t:.l"J.. '~ 

9. i!.ntr~ h';'C t: 1945 naU. ex1.~_,~ 1:&1 

IQ1imJi :previdência social poderé: con~ n -. rever, ex officto~ sem efeito 
COrTm- a qualquer cargo QU funcao re- susP'Jos:vo, ou a. requerImento, ~m 
pr~l1tativa em órgão a ela re!ativo. ambos os casos dentro, de trinta ~ 

Ar~. 27~ Nos seus atos e papeis. Os de proferIdas, a,s dec_s~es do pr~
:tn.stitutos poderão usar o seu illti- dente do InstitUtO relatlVG-S a bene!l-

Õ M caixas consWtUidas dUfdnte 
os 'prime,TOS passos. da evolução aa 
prevlaenem tinham por base a em
prê.i'l. e por âmbito ae açã) ~etelm:
nau:.\. u,~_ao. Os gfl\.udes ImtItUKs e 
as gIal:.des C .. tlXnt:i que se orgm za
ral1l j;n;,s .. b.ram abranger oateg ~nbS 
prot'iui(.nn 1.": em tôda a ext:m.::ao ~ o 
terr!tório uacicnal. AI~â<;, e a inflJ:''' 
ma!;'â.:> Que ta.:n",J~m nos pl ei)t.a A.'ll!lO 
Pere:ra c.~ Rosa em seu e.::tu::io '6)'e 
.. A L fi Or:Ütn.L,J, da Prev~dê:lc:a 00-
Cilll", páJ 9: 

Yt..j:"I.).I;l':, ti. !'tl..f'ra;;ao. .~ 
LI.:> ,b::iv,;tdo.$ mio \'l.lJ.ham r..U".)Il.C.ll .... 

eUtlJl bVH:.naao.:s pe.o !-'l,.Ct'l' 0,!:11,.al,· 
.a.~ru.c.:. u.e unl lep.t,.~e1J.f,an1re !l.J L.'_",'·o 
p~lO L~lC.~ L.O Ü'Vvçnl'> ue .. ·a_. U ':;,05-

~<.111a l:.v.LlIll~n.t3 absorve!.:l. e c ....... a ... , 
u~ln a~ <l.hlOU~ÇÕe.s prOJ .... ~ OvJ g..J" 
~·e~nv.;, e.:.vJ.auall:>. Us .llf;.!e •• te.:. .1I .... ,s 

tulativo por inteiro ou sôme..'tJ.te a cios. . _. ~ 
Jigla. fQrmado. pelas inicla.ls lFP Al'.t. 12~. O f~ro das 1nStitUIÇ~S, de 
8eguidas das correspondentes 8G no- prevIdênCIa SOCial é o da respec.tlva 
me d1> EstadQ em que operarem, sede, ou o qa. sede da comarCa em que 

Art. 2g. O ato <te designação para houver órgao local, para os, ntos dês. 
qUalq~er órgáo 'd8J previdência socIal te emanados. O ré!.! .s~ra ac olUdo no 
terá ~feito v;nculatório por dois anos. fôroó do seu d{lmicllIo. 

e.l.<1. .... l[lc!'"úS aelegaClO.>. (I t;;~;'a .... .J 0; .. -
~lll;;l.O ei"" em suma, wn L".d, .... lI ';.11 ~ 

w,r.o. A ,Feael·cl.çdO ~o.!L;t~, ., U""~'}I 
C(.lnJo ~j.n~eve aa C;)l1CCh'ú..t.l1"::..... ....<1.8 
W •• Uci.\.H . .;j ......... eLUu'..I.S aJ!ÓnOl"lla"" t..e..:, ..... 
'pai\;":~i.4 lnt:.~a"e.men~~. l!: t:".::ll 01--11 .. 
IA4l.lull.oJ.e, ~n.')~.tuc .. cnal~l.c:~ J.U 1), t.: e .. 
1<0 que Io.maLizou o -.l',fiocr.l') f'.iJ\r ..... O ... 

.As designações para os Conselhos Art, 155. A inf!,ação de qurrlquer 
Admipistrativos, Conselhos Fisca;s de d:SpOSltiVO de,;t:t lei, pafa a qUJ.I não 
todO'i' os Institutos e Conselho Dire. haja pmalldade expreSS2.me..ite eon-;
tor dá. DNPS deverão ser feita.s con- signa-d<l:, sujeitará os re.:.porl.$áveis a 
com~UmtementE', de modo que haja multa de um décimo até. J wtal de 
co~ncldência de perfodos, Os atos duas \'~.l.eS o sa~ário mfnuno da t~
designatór_os serão publicados pelo gião do !nfra~r, conforn1e. ~ gruVI
meno.s quinze dias antes de expirado dade da mfraçao e as condu;qes cco
() petíodo de exercício dos membros .nômlcas do infrator, imposta ecc. 
em função. brnda' l1í1S tê:mos dos art!gos 85 e 86. 

"11.1 liloiJ em dl&n~e. J :cgltrj) r.o e
l 

pos\.e4'lo,rnu::nte. na Co..:.rta ue .. O 
5'<:1<1.1. tüh\a m.a.o~ UllI->\.I..,.),j, doJo.lll- ue UOh,',mOL" cte HJJl, c..lt''!CLt"l·.2:-Llr. e 
Q{·l H.do o c •• tér.(j aa 3.ut .1 .(,- luna.U todo o d .. re,to pO~ltlVO t:'.llta ... 
CãO ,ror e,h]Ji(Jba pe,<) (.,a to lI;.a- ~o e a o~·ga.lflzaçao PU.lltl~o~"~lm.Il1s" 
<tâ!) p·'-o/,:;b.onal, COm ti. ..:ruçl\J t,ratlva p~ocessada n;.:;s~~pe .. lv-l.J cQ~n 
de -çenios Ill-bt,;,.lttU;) de '\lJ.,,;. 1- repsrcus.:.<\o e consel!.U~.1c~al:i a..Jl!la 
t,HQorias e Pel'U>of!.b, cana ll'L .e- peraurallt,e5. __ 

Art, 29. O prazo vincula tório da Art. 3~. Os saldos verificados nos 
desig~ação dos primeiros COnselhos Institutos serão recollÜ4ps ap _ Ban.· 
Administrativos e Fiscais será con. co do Brasil S.A" l\. dispos!cs..o do 
tado, :para efe:to de uniformidade da Departament.o Nacional pa frev.dên
data (:lo ato que declarar oonstUuido o cia SOCi[J.I, de acôrdo C0l"!1 Instruções 
pr;l1lelro Instituto. por êste expedidas, e passarão a. in-

le.s d.-,sistinao deter/nlnrt.Ua Cdl"S- .. CI, U ~~·"jetc ora 'i"..!.'Jmd!C;o a~s 
gpria ~CDnômiGa de traba ha.:.ct .}s J.O~ 1.0;5 opv..;-st" a{) U'l~Ulll~mo ((11t; .. 
cl"uibuldoS em t.odo u Le. ~·ttó:.o J.Ij.:leHitivo qt~\, estlgn.latl.H o .ktf.ma 
nacA(,ual". .J..,~.",.ment:e t>1ll apllca',ao ~ enseja.. â 

§ 1;9 As designações a que se re- tegra'r o fundo de garantia do s:.$te
t~l'~ 6ste a.rtJgo P<>4erão ser feitas me. nacional de previdência. 
fíll: hQuver co.:wenHiru:ia, livremente Art. 33. Revogadas as disposiç-ões 
pelo Minj,)tério 40 Trabalho e Pre- em contrário, esta lei entrará ém v •• 

6. M ... .5, ú~da que p:etZTl1enlo h t.J.a.vez. u.;na a.scenç!io para a segu ... 
f.5pe(.l:.c&<;{.c, as ,iJ,'09riúb gran.~ U! ... '-lQ.ade 80ChU' prop:' .. Ll'l.1'J O amparo 
gtt;hzaçõe.s 0.1 ::'Ul'~ t'wn lego t'J. ~d ea.!l-. 5,.'l_eral!zaútJ à popul,lção, iesde (J };o .. 
ai} H .J."":; catt:ganas prt.! .') ... ;J..-n .'~ ..-U .a:~!ll citadl!:'.J ao h,rnem do ~:tnlpo. 
fó) am P:Jl,<:O a P0UCQ ao~o' ~iJ.lQ.o-a.., c'a.-:, numlli t:SGrutura .xmt,),·~',; C1.lP (! 

pelas fWiões e ulllilcaçbe.:. q.le .se pru:CJplO e a orgaUl7.a;J.o 1c.:n-t:.t,.va. 
lJroccl:ci::t~·f.im. O Que ocorreu lO".D {) O~·.Sl eira. 'Vidnci{t Soc'al, respe:tadD, contudo, gOl' na data de sua publicação. 

0. ,sIstema de representação e-6tabele.. Justificati/;'Q 
Cldo !lOS artlgo.s 7.9 e 8.9 desta. lei' 
PlfI.R; peste'" caso, a duração da repre~ A previdêncIa soe:al implantou-se 
6entação não será superlor a doze efetivamente np Brasil após Q revo
n;tese$ ,na' forma prevista neste ar- lução de 1930. O Govêrno provisório, 
tlgO. ..J que tinha. compram',sso com as popu-

§ 2.9 O Ministro do Trabãlho e lações operárias, em face da prega
Previdência Social IJOdreá designar ção do antigo candldato da Aliança 
dentre aoS. J?embro,<; da Junta Reg:!>_' Liberal, criou! 1il!clalme...'1t~, o Minis. 
nal,' tt~ml~lstrador para cada Instl- tério do Tra.oalho, Indústria e Co
tuto _oonstItuído, que o dirigirá du .. mércio, COmo órgão de coordenação, 
r,!,nte exclusivamente o prazo neces_ d'sc!pllnação e ordenação dos inte
lario à organização e instalação cio rêsses gerai.s do trabalhador e das re
seu Ccnselho Administrativo. lações entre o capital e o trabaiho 

1n.stit:.HO Oç Ap..,:,ent3úorla e t!e.l'>' ,e~ H. A.s.s.m, a organ_l..içdJ preViden.'· 
.:tos GI.tra_ ios ~~lVac.ore.s e .!onJ ~.. ciá:-~a cierá. lina só, leu· la 4 efeito 
gllllla,s Sllt.gus CaIXa., I,.estelr!~llihl. o através de entida.des ele !im,c'.to relr~Q .. 
J,ofOC€,.'k"O, e um exame do "Q 'd, ... O u€ nal autonomas, mas integ.rantes da 
da.ssiflCs.ção <J.as ot.vldvJe.<,. v,ncu!õl" wn tOdo harmônico e homogêneo s~b 
,",:1,5 ~ ~,evidênc:a sociai" a :JiJe ~t' ~rr.<I, me.sma di5cip1Í~:J.ç~o lcj'ú: GI, 
refe:e o &.r t 331 do Hegulament.(.l Clt- J<:I.trôle, O1"enta~ão e re~l}' 1.~<ibl1jdd. 
ral, c.e.llonstr"l'á 'f.Ue o ur.teriu p:'o- d·, de órgão central, q.j.e teltÍ, am, ••• , 
llSSlcnal tbpe~IfiCo {..1'etI:.U .. .Hao Cr'! I ~J ;.lllr.âo ulllilCil.dora ai) â.ll)· ~o njl ':.0-
iI. nL·-t.~idao.e de ~e a~, ue .. '3,.) m:1,(.J nu.:. Como S~,tiePla au.á. q'l~C'J ar.mi.· 
número pr>.;:.::;h-e! de ctetlf.l "en.ç c (Itj' diStrativo, ~E'Ja uma '·e:1!;Cj:l. um e,s .. 
aiguns ir.clpcndentes. O atual {AP t'i) peUlO, da forma teqerativa brasilejra. 
aoscrnu. pOl fu)ão, a Oa.xa de .\po. Co Ó gao cea"la,!, de re"p·,t1.:b~l'-únc;e c 
El'n~a<l(j~'Jl i; t en.-õe.s do.s l'ra.oJ.b,J.lO~ 'JOl t,'ôle, e.5tará p'lra o. Dn ão c~m~ 

,Art. 30. Continua eIll vllor, exce- E. na esteira do Min1.stér'o da RevQ
to quap~ ao expressamento regulada JuçãO, como foi cognominado, fOram 
nesta lei ,o.u na que fór Inconciliável tomando forma, concl'etizando-.:.e as 
e<>m 51.jaB d:SPOSições, a Lei n.o 3.807, providências tendentes a \..rbr um 
de 20 qe agosto de 19-.60. sist.ema de t}egurança, de ~anllltia e 

Art. 31. Os artigos 88, n. a, 96, da tranqui1:dade par~ o trablllhalwr 
111. 112. I e rr, e l6'5 da Lei Orgâni_ até então desamp.arado e '>em pPrs
~a A da Previdência SocfGJ, de 26 de pectlvas relativamente a q11tl.lquer 
&g!"tf;o de 1~60, passam a ter a se- modalidade de risco social. 
en'.ll-e redaça,D: 2. Não obstante, já em 1923, a: p!e-tl't. ,88 - •.. "., ..•..•...•. , •••. , l!'idênclas social desponta~a. n? pano. 

n --, ., ..... ,., ••••••••••• , •••••• ,. rama brasileiro, numa inlC atIVa mar 
..... ,., ......... , .............. ,. cante da mentalidade que ooU1et;aVa a 

. a) Inst'tlltDs Federais de previdên_ dominar as elites Ijl:overnantes e as 
ela (lFlp): . _ popula\õe.~ obreiras. Dai po~que um 

art. 90. As. declsoes das Turmas, especialista. na matéria, o Profe~sor 
?Ua?do profeqdas contra dis}JO.Sição Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, 
~r:a., ~derao sei' reformadas pelo historianQo a evolução da C0!l.:.J.U .sta 

~ll;:lstl'P do :~abalho e PrevidênCia no B.-asil, não cavUa em dIO-31'3!'ar q1le 
d~_lMa t ~XtéO!hclO, med:ante promoção "=01· sõmente em 1923 que • 1ll,lS .r o PúbliCo da Justiça do .1." '-f 

TrabalqO Junto ao CSPS ou em fa- previdência social se impla.Iltou 
oe do requerimento de parte interes... de fato, entre n6s, com a pro~ 
S~da, formuladas, promoção e reque... mulgação, no iní-cio do g'ovêrno 
'dJPlentoi dentro de Quarenta e cinco do Presidente Artur Bernardes, 

Dl~. d~ .1~ublicação da decisão no da; Lei n.9 4.682. de 24 de janei-
lano Plwzal.· TO de 1~23, também chamada 
Art 111 N d "Lei Eloy Chaves", .... to . ." se e de cada Instltu_ 
ha~etá uma Junta de Julgamento 3. Mas a. Lsi Eloy Chaves, reconne-

e RevISâo (JJR) oonst:tufd~: do. Pre- cido o grande mérito do seQ. pionei
sidente do Instituto e de dois mem_ rumo, amparava apenas os empre_ 
bras, representantes dos segurndos e gados de emprêsas ferroviárias. E 
:laas emprês~s, eleitos pelos sindicatos verda'de que em 192'5 outro diploma 

.8 categonas profissionais e econê~ surgiu, mas talvez unicamente com o 
~lcas c~m base territorial na jurisdi. vaIar de abranger, na sua pl''Oteção. 
ç"" clt> rnstituto. ,. OS portuários e OS marítimos, O 
fs~·9 O mandato dos membros elas- grande passo, porém, foi dado em 

,11 sará de dois anos, cabendo ao 1931, quandO' o Decreto n.9 20.465. 
~resldente do Instituto Q. presidên_ de 19 de outUbro estende'J a previ
c a da Junta. dência a todo.~ o.c: eml)l'->~ados de 
te § 1 ~t Cada tlJ:embro terá um suplen_ emprêsas de serv1cos pú1Jlic03. cnn('e. 
! e.e Q na forma dêste artigo que didos ou de respom:abUids.de d'l or6-

unc:onrurá. nos selfS fmped'mentos' prio fl'-:-nado. 
Zl~ lmpedementos do presidente, fun~ 4. Em 1933, Já sob a fnfluên'!ia e tls nará o Sf'y subsUtllto legal pre- atuarão do recém-criado Ministé:io 

to no ~e""mento do Trabalho, surgiu o primeiro f AP, 
Art, 1[11. ç'0 mnet; à JJR: Com bSRe profis~klnal e âmbi'o na-
I - Jul .... ar. orirrIJ"Ariament.e, os de- c'{lTIal: {) Instituto de Apo"en1aio:lQ 

)it08 da<i emprp.<:;as re~'lltantes de leis e P"'w'GPS do<; 'M'nrit.1mos. nl'lsc1do do~ 
novas, bem como, defin'tivs.mente, (li.<;.nositívc-<; do Decreto nÇl 22.872. 29 
ts decortentes de contribuições pacf- de jmlho de 1933. Posteriorme-nte lo-

res em l..rap:{'hes e Arm8zéns jl Cdé os ç.rgiios locakj <IF'P) , de ex:cução 
e o :.1~t'11..to de t.posental1vrÜl ., Pe-'l- t't:g_or:al, eStatão pa,a, ~ ~;sta:1o,3 () 
só.es da. !t.sLIVC!, inumer.ls CQ'-'~'I!j 'd_ iJ!'ü,:do resreJt&.rá e fe,J:O~U,i:1; a des ... 
tinJdas ao !lj.l !'aro dos emp'· 1'f .. lC"S t:...r~e, a or~·.,11z.açãQ re,.JuJ.: .. :.né';, .ra. 
em emptt:.,:j~.s di serv'ço pÚbl.~1$ 'Jo,w- ,i.e-ra: e.sS·ll1 c(..mo as llll:da.d.e.s: fe .. 
saram a. cJllo1regar ativicj.a<'les Gu·tras' .... e·-adas cu.1M,Huem 4 1I.l.i1, us .n.=; ... 
eu:' ,aistanr ai 'tI(. do crité:-io it ~!p::: l,.i!~1..10S ho:-nogl':neos r.'or#-.t;tulrã,) o 
ciflcldade, .:"lld:ram se, su.e.,;.'j- (Hj lnto ol't. .. videnciá:·.o l1ac.ona'. 
mente, até se .. onst:tuÍl'fm n'-lma ~f _ Pretende-se a uniciqd«e e ffis'lbslHui .. 
tidadij amp.a., de âmbItD n.tl.!:o!l:l! ~ãu à Ullfttl ,eri.úde qUe ~j;,,,, ~la}::t íl U" 
V'eritlca-.!6 õl:<l, evolução da p.e1. ê.l- ")amza~':..o vIgente. 
eia Bocial no Br~H. uma te'l .• f:l. leia l2. Cada llS~ltUtO :eglO.) 11 se cem:.
constBnte pt.Jh ti uniflcélç.ão, ~n1:) ,~a ti'.~.rá da 1.<.'3ão das rl'p:'eSl1~Wções 
em ~'Í!·tude de "'istorção polb ,a tm! .:0.' atlth:,3 ;~ .. ' t tutos \i Ire.) nos E~~ 
da se >lponJ,f',r, seis ~~andas I'1".I:,'J .. tücp!". A;)Svlvenl p-t .;.n:óm::., ~('nr1, 's 
tos gerais I" ~êsJ e um eo!'')~'''ü t ~ rtSsoal. E., conse'-!Ie h.oIHe:.te. I S 
(lPASE). além de uma ca;Xa também !e~! e~a~ de aOll1ims t,j'')';lfJ '):8:OfoaJ e 
específiL'l \ \ -.on~l'Uta.s). r.'b.I.fnaJ). jl(Je tãp va,-u;; e (.'f·aZ· ... , 

1 A L:1i Glgâr'C(I 02 l?re,q~1:t., >;·~Ii;'''.ll. su:.stancia~ "J ',.lO ~dj~j .. 
Social. vigente a partIr ae lJi') 1mr- 'ü dI'", alndJ.. f' exten,,;},) ria.:, n Vida .. 
licou o·c: sistt-:n,af tje beneficies e ~e.- d,:;, a~s ins, ·ui.oe:- d.v~ m."s !·;rir .. 
viços, soh fi, dnominação de :>: • ..,. .. _ qt:o~ recan~o,' da ár';:,l [.11 :J '8 :I:.:ão. 
r::ões mas :ons( .... vou, na crnt~!11 ,l::e ') qu .• dro de res,sO;)l 6enl q-an.z"'tdo 
de um ê:ro '1': f'.::'rutura p1Uti!/j ~ ~(,_ com os servldores dab ~:l:'·".<"l:-'es fun
rotal, a multi::l'! irade tjf; (n.o:titll r ôas· jiaa~, com c-'ull1ero .1e t'llr~01 ':! de 
constituI. DOlpm COMo bem aSi;n:1a íl.lrçors linll~itrio UO P',61;."·-Jrl,lll·) tln_ 
o ProfPE."or M{-f'cyr Ve!Iosr ja clt\l.df' ,f:~·ár;o, olJriyando-se >i ex~m 'ao dGS 
"um mare() n:lpvante na r>r letn .Ia F:x"'--rentes e 1t:(landJ"',e nJme"çôps. a. 
Justica Social e nll ('!>m;nho h ''';;!'I:, qu.t lcruer prE'teKto, .;ll<:\:d .. A\-.í', h'.\Uvt>t 
!icacão pTE':la ac s:'itf'ma" oe n 0- excedente E, mais: 'l. t.~--l'. de to.h::!!· 
mo repreSl:"l':ta lilr Hpasso lieOLollll .... no "t.:a.quer ~nve.":ti.dQ n~s.sr: ~entiuo, os 
['ll"l1Q da E-'rrn rfdade Bodal" (':).n.l r~1~t: lal es de CA..rgoo ~x.!e lentes \e.6.o 
assinalou o pr.t.ão Ministro JJ1~:ttt'!. "e",d!lpt,adns a req'lel·:!Urnt·) ou de 
Ramo.'\' P'tl di: clJrso que ryrQO I l '! 'U or'rio. conforme a. ,!o.wen:ênc:3, da 
no ato dp sua senção. nr1winlstraçáv. 

8. Os In<'if!tt.tos em func!onq'll.l'nto li:' O DP~'Rrtament~D Nac','''l'tl :ia 
l'et)ptem a ITleMaiidade domin ln~e na P~t"idênc!a ~o"'J(l1 d)NPS) ,:,:erá l'e .. 
~1Jo('a em C;1Je fo;"sm con~t.l'''JI''It1;:: est'üturado Cl.,mo ól'g<Ín de ,úpu a, de 
c.:urrrir:nn Elnb ·,~n"enC"G.es té-n (Ias c permanente ... 'igUâncilJ., (.ah~',lci.o~·.he I) 

~~l'n,.tprí~t~":l.F DrJfl-i!l!=lp pe"fA'+a.n"'1tf c(,rt1'~le. a :tentaçãp, r. su~erv:.sfio e 
l'Ilustatl:>8 às e;li'ldnelQ$ soci<l.i.t ('t r _ a. t'e.~ponS9lJl !dade 1)~ '1 ulu:nd:l~e e 
t'''mnrrrãn~s e ao reqime rl.,. ""ovêrno t'JeJ:: «olvlb':ldal;e dn sbite!llft n'1~lOn:l 
:1Ue ':).0:; Oll~,,' r.f'IIl, He1e porém. qll;ln- n"f'V drnc!árlo. Como ~ntJr-,~dl' de Cl~ 
do o P9f<: se ('(n<::clpntlzoll dos Impe- "H(O. superior da arl "tlnl;t:-!l9ão di" 
'Tat.lvo'i do DlI)rr.ento hist6rir.<) e e& ~r jp mteg"'·ft.t"lte de 11m Mm.st·él10. ~erá. 
necPssic'io1,,! 1e SI" forta1€(!er ~<lr'la 7<-1 dlr:gido por um Dlretro-G-erfll. nO'11el'l: .. 
mal.c::. A. f.nmn fedel','t!y~ "0')10 "o .. rl., n~10 Presldf'nte da RepóhIF'f! Mm 
ranti!l ~ ,1'''''11 ~r('a "0 n"f\,,~f .... 'S1:h 'l rn.'''''o,.qroíÍo de 11m Cono:€'~hn de ba .. 
P'tI<>. "em,..,,, ... fi 'N' p. Pl1lJi'íil~;"" 1<> ~l\ ~ ....... ~"'~ ..... ,,1_ '1'1'",1. f<"\'I't.?lp. .. jNc 1)1:"" 'n~r-
""''': .,..,,'H· .... ~ n"if) ~" ,I ""li 01 ~.I"::f- I'_· ... ~.'"; .... ~".t'F'''"'-''''''''nt~nf ... <; -11" ~'á-!QS 
" .. T"'«Ht .. + ... ." ....-.:1« .<;(,I:l":>~U-1() f! ' .. ;o.i~, O:'"~é:""."'''' O'fl'JP1·r.a'l1".nta;!;' p. >'-Pro ret· .. 
,nnHtiCA. u.n1-f-fi..u. d ....... ) - .... _ ......... f...-.. ........ A inflllânroJQ. dE'1iejável. Jus~a e de-
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mU~láVCa :lt:\~ represen~aç.õe:; dos se· 
gU.aaos e (':.,ntl'ibmnte.s tia plí.\vldên
da, <l !:>t.;.a (omp0..,ição asse~tJrara ao 
dI. el,.iVldaàf Que o GC1'êrno .... 0;:) iJer~a 
de fug r aos teus encarg')S e abdicar 
t;j..JS SU·J,S ;H'cJTogat.va-::. neva lU.por. 

h. Nji dUDJ niStya~i1.. GCS 1.i:'.{>t h re
tWLt" .• .E e:3ta:f~" presl'lltf>_ teIJ~eHntan. 
t·~., do.3 S'~5JrarOS, do gQVêl(l') federa:, 
d(1 !;{ vcrnc.. ,ocr.l e das eOli}. ~_ .... 3, A 
WI.,(:'O::'IÇã{, p.evi~La t),a.á m"H01 au
tlnl ,idade ac cuníl') r(:giO'rlflJ. maWJ 
1.i; ,Ieli à t\(Il1in ;:traçfio, IiO .li ~:.rr.J 
t(-:T' "o em qut' lJossioilüarÁ aie.f1.0r 
('uL l/.."amenLc entre 0..<: re-:.jlJ·l.Jl~·~ U. 
ff J.~. j.JH'Vl ~e.nc.i.'l f auto."iw-.l:CS ~(;-
0::-1,,1$ e e.stadua's. A prese'!1'1a elO l'e· 
t.. f>~tntante Qe govêrno e.stac J&, g.;:j.. 
l'ant:lú o sel, apoio à.5 lflicI'l',jVa;; t." 
l~f'«f'."~<üQade'S. ae ordem IDe;!. da cnM 
t1àt ~f pre~íC:"J1ciária. a!êm de lmP01. 
h' ~mpla rN·1e.~p()ndtn~ia de iílt~.ê:
.5 ',.', e ~nte:oe:retração de pr~ ,dr>'L> (,-m 
('",da un;o'l.de federativa. A.r'f'~nat'i, a 
p~rLic:paçto nos C<lnSelIlOS A:':minis
*.J .<tn',1,S na..... traduzirá :nne. U1IIrr.O 
nf'n, anima'·},: o profiSS!On::tll~mc (n..o: 
representações: tant;) nrs,ces, ó"g-àos 
Cl ri r. Uo Con~elha D:retor ir DNPa 
hJ;'·{" á pertodos de reuniões rle du!"tt
Cãl lim:ta . .r!a àe.stlnada,!J a' fl.1.,<: Gth' 
r~l(, podeta(, ser desvinu1t.'ioS ou ~~. 
pJel'i,do~. O~ Conse'hoi' FíCit.t; etl!-:':
t;'rtc, por O"l'tivos ób\'~os f't'tL..cna. 
IM> pf'rmare';'.temcnte. 

1;'. A tis('[tJ,zução re:u1t1'\n'p d.;}~ 
[P .J~{H entre o rJ\FS, o .'.i'!l~"~.?;·'o 
~'j;·.!CO do Trabalho. OS CA e ~ CF 
C.os Tr:.stitn~os Federais "tegh:m"l.·l ~-t:-! e
gu nrá, indt:o'tàvelmente, )i~ur!\ ~E'. 
r.~("l;r'I~ e sctl"iedade nos neO'ó·ij.( de 
cr.da alltartl~ia E - o qUE' á "de' <;'j'l1a 
i~'I?('IT tãnt:.la - 'a re<';PLn<:.at)11"i~d~ cl..:.~ 
fprl~f'r.tes e a descentra1iz',"§.') aifYtl
ni~tl'rtlva com o refô:r:o de m~c~nis
mo de funcionam~not imprdb'io o 
~~_TJ l!,io de um grupo ,ou a ~,l")é~_~e de 
~Jt.·'fUla que t.antas rna~e~ c ce.s:-ce!'
• ,~ te:n ,..,:-I'~!>C'o à prev:dª:l-~1l na .... t a 
01 ~aDlza~a{' att.al. As tncnnvt>"l o1fl-:::1ns 
e ~ yfcios que têm de.,.c:yil't)lS,'lo as 

, h:stltu:rões Il'Irl funcionament;') re 1\30 
fc>''''m total:nO:1r, <'lnUl~H'!OS. flcnrão, 
pelo meno.'3. r~d0S a uma mapar-
cãe mfnlma. . 

. !6. Mas por iss.o me"'mo l>o~qlle (' 
~:si("m~ Pt!)pu.<,to prete.,."de tr." una 

8.- ce~~ o e r.~obr flln10 ()~ ma t's que 
rnfe JcHam a pTt.vidénc!a <'Im nfl&O 
Pais, o prO.1et~ recll'lme. a :?tenc30 de 
t1?Q()." qr03ntf.t,s .se jnteress9m P~11 EC
r~ccad-e das soluções dos nossos pro .. 
b.{:m:"ls, A Sta oD-o"runldade e o HU 
n.ce~ t~ parecem evidentes, e a su \ efe .. 
bm ,80 há êf- constituir mais um !'a~. 
S,). em btLSCQ, do rnp.'}-or, do rJp,Pjiível, 
n ~ marcM da previde-.. 1·"úl .:5ocial l)ra. .. 
e1:E.ira, 

". FInalmente. como se oo1c á. de .. 
dt.7fr da ~~ análise, em \1ar~i !J!a: 
do seu o.rh6'O prime'ro, o pj'ojeto ex .. 
tl'avasa os l.im1te~ da. p"evldência., 
c'-rr.o -o. tem~ .pra!icndo. no .<;eu !oil
nlfloodo trauIC10nar e hlst&..'·""v: nb" 
la1 gc caminho para aCe~so M l'ast 
e arreno ea..npo onde :nedn"â :1 f;(n 
('lli'a, árvore da Serturtdatle SO:;ill ~.a 
somhra aJ~\1sa!hBrã.. um dia, a ~:-!:nrl"!' 
~ürr.unjdade que cresce e ?~U1Ja tdd:l8 
a oten.sa ã"'ea da Terra.' de So..:J.!. . .'11 
OH.'? , 

= 
pelo Delegado e dois meml:lros, repre- raçã.o de nossos recursos Que se acham E por que nã.o tirarmos petró~ea? 
sentanteR, dos segurados e das em· debaixo da terra. Porque a. nossa. balança comerciol 
prêsa.5, eleitas pelos sindicatos das ca- A simples criação da Petrobrás _ acusou, no ano de 1963, umà impot
tegorias profissionais' e ecooômicas como muitos parecem acreditar _ tação de US$ 332,752.804 de petróleO' 
vinculada :lO Instituto. com base ter- não resolveu de pron~ () problema e derivados de petróleo? 
ritarial na jurisdição d& Delegacia. do petróleo brasileiro, pois o princi- A resposta não é difícU nem requm"' 

Art. 12. Compete à JJR: 1?~1 no, proc~so, que é a extração do o concurso de grandes matemáticos, 
I - julgar, originàriamente, os dé- o,e<:>, ainda nã0 foi atacado COm a efi .. ou d-e computadores eletrônicos. Co_ 

biWs de c:ontribu;ções das ezpprêsas ciênci<~ deseja.da. Il1ecemos peL'). p:,odução de petrôlco 
vinculadas à, instituição e aplicar a O Brasil possui cêrca de 3.400.-000 no mundo por pais, em tonelo.dl8 
estas as multas por infração da dis- quilômetros quadrados de terreno se_ métricas, no ano de 19B2: 
posiçGe.s lE!gafa e regulamentares; dímentário, isto é, mais do que os Es_ 
li - ,rever "ex officlo", sem efei- tados Unidos na épOca anterior, à 1 Estados únidos .... 354.3CO.O()1) 

to suspecsivo, as decisôeo: relativas a posse do Alaska, quando possuiam 2 Rússiá. • ...... .••••• 166.100.000 
beneLcios, proferidas pelos chefes apeml5 3,200.000. 3 Venezuela ......... 155.900.000 
da respeCtivo" setores das Delegacias Escola de Minas do Colomdo : ~Ib~t saudii~' 0::::. ~;:;~~:~~~:.. 
ou pelos agente; 

p.re. 120, O fôl'o das lnstitu:ções de Em' nossos discursos, costumamos 6 Irã . ..........•.••• 58.400.COO 
previd.ência social é o de SUa sede, citar os Estados U-aidos, porque foi 7 lraque • ............ 49.000.000 
ou da Cllpital do Estado em que hou- lá que estudamos e oonseguimos o 8 Canadá • • •..•• ,.... 29,800.001) 

• ·rg- local hara o ato dA-te dip:oma d~ Escola de Mm.s do .'·'a 9, Indoné.'5Ía • ......... 21,300,000 
:~a;ad~. O r'é: será sac!on!do ~o do do Colorado, em 1921, depOl~lde lQ AIg:(·ria ......... ". 15,7CO.OO') 
fôro de seu domicilio. cumpl'lr uma bôlsa de estudos eon A Origem do Pelról'eo 

Art. 1st>. A infrac:'o de qualquer seglida • através do Dr. DonlÍclo d'} . 
dtspostivo desta. leI paTa a qual não Gama", um dos grandes embaixadores Ora. sC, uns países prodU,zem ~aL§ 
haja. pena.lidade expressamente co- que já tivemo.s em Washington. I Petróleo, outro menos e outros nao 9 
minada, sujeitará os responsáveis A A. nossa bólsa de estudos _ p'2'rml. produzem, devemos procu:ar os tuo .. 
multa de Ora 1.000,00 (ml1 cruzeiros) tam-ll'Os os nobres cole<:>us entrar em tivos dis~o, antes de ma:s nada na 
a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) detalhes qUe evocam a longinqu3 ju- ex.istência ou não exiStên~ia de pe_ 
conforme a gravidade da infração, ventude - foi conseguida através de troleo em seu subsolo. Naço~s há qUQ 
imposta. e cobrada nos têrmos dos uma. carta dirigida aQ embaixudor foram. nrsse particular, ID\1itO favo_ 
arts, 85 a 86. . log~) que. chegado a Goldem, ant' 1~ recidas, por se constituir~m sô'.JnJ 

,capital do Colorado. tivemos nolíc:a área cujo;> .terrenos encobrem forma. .. 
ESTATU':C'O DOS FUNCIONARlOS de que naqupJc estabe!rcimento C"lÓ1 ções geologicas pet.rolife .. as. 

Pú'BLICOS CrvIS DA UNIAO pais sul.smericano tinha d:reito a A geologia do petróleo e Ul,uito com-
LEI N9 1.711, DE 28 OE OUTUBRO 

DE 1952 

Art. 71. A readaptação não Benue
t.lmí nem aUmento de vencimento ou 
remuneral;ão e será feita mediante 
transferência. 

O SR. PRESIDENTE: 

'(Nogueira d4 Gama) - O 19 Se
cretárío "ai ler comuIÚcação do no
bre Sendãor W11son Gonçalves. 
, 'E' :ida, a seguinte 

CO~mNICAçIl0 

En: 10 de junro de 1964 

Senhor Presidente:' 

TO,lho a honra de oomun~C8r a 
Vossa Excelência. para conhecimen~ 
to do Senado Federal, que em con
sonância com a renúncia, feita na 
sessão de hoje pelo senhor Sea.:a-dor 
Filinto :rv.:üller, das funções que Sua 
Excelência exerci,a, de Líder do ao
vêrno ne.3ta casa, também renuncio 
à condiçf o de substituto eventual de 
Sua ExCE~lência;, oaquelas iunç6es. 

Atenc:osns saudaç~ - }Vilson 
Gonçalve~;. / _ 

O SR. I'ltESyJENTE: 

(Noguf:ira/da Gama) - Cf Cl a 
~ncia dY'Comissão Diretora, a co
}hunica -o vai à publicação. 
; A, esidência: deferiu. hoje, o Te
q _ mento n? 152, de 1964, em que 

sr. Senador José Ermiria .sol:cita 
informaç,jes a serem prestadas pelo 
MitJtstéril) de Min.as e Energia. 

Há oradores inscritos. Tem a pa
lavra o no':lte Senador José Ermírio. 

O SR. JOSII ERMiRIO 

uma bôlsa de eSLudos. Alguns (lias Plexa. O chamado "ouro negro" é 
mais tarde, chegava a autorização encontrado em formações rpcho.::as a. 
diplomática. partir c:l,o período pré-cam'Qriono, dJ, 

Durante quatro anos est!v;"'mos a11, 'era paleozóica, atravessa as eras Me_ 
em contacto com um povo culto, ho. sozóica e, Cenozóica e ..ch,e~a ao pe
nesto e trabalh:::dor. Povo de ca.rac_ riodo Pllstoceno" onde lm.port.ant~ 
teres formados na luta árdua ccntra campo$ têm sido descober~.o.'ô:. 
a natureza para dominá 1:3" QUf'm A origem do petróleo vamos ence'n
conhece as durezas da região dos trar em materia~ orgânico deposlta~o 
M:omes Rochosos pode r,.yalbr _ o so~ nas lamas mannhas e que atra,'e,9 
fMmento dos que lá iniciarana a civi- elos milênío.'1 sofrera.m mtAl1flcJrõ~s. 
llznçfo americana. Conside:ra.'l1os a transfarmr.ndo-se em hidl'Pcarbón'os 
Es':Cla de Minas do Color'ndo a me- naturais e. assim llquefeilp<:, di'::"o
Ihel' do mundo, no gênero. Ner~n E3 c:mdo-se para o interior de rJch.:ul 
cola .se fornlaram també!U meus n. porosas,' Gnde se formam O;; re~('rn\'" 
lhctS, e os meus netos, .'5e para tanto tórios de óleo. 
... ~ve-r, os levaremos para lá. A medida que êsse elemf!;l:1to pe-no_ 

g um luzar onde se aprende n teso tra nas rochas porosas, vão .ioca.i:un .. 
peitar a hierarquia dos superiores, a do..se princlpalmente nas lestz:utwlls 
tra.balhar com a t>á e a p:careta nas geológicas como o anticUnas. os Ú.J

sondn~ e nas máquinas das min~s a Ib.OS" e as falhas. As prinr.:pais 1"0-
muitas centenas de metl'Cs'abai!~o do chas matrizes do petróleo sao os a"'e .. 
solo - c~isa de que sempre ns orgu- lUtos; ocorre também em l'Q..:llUS c .
lha.mos, Aprend~-se a. te.!' cuidado .10 bonatadas de cálcio e maS,"Iu?:sia nJS 
tratamento dos minérios, a cuidar conglomerados, nas rochas ~r,!i1o'~s e 
com carInho do rellrumento nas ope .. até mesmo em rochas ígneas. Ne~~ UI 
ra~;ões metalúrgicas, a observar até lttima:;. emb:lra rarant€nte, têm ~.d() 
um pequeno prejUízo por tonelam de encontradas reservas de petróleo, ("J .. 

minério. o qual, entretanto, ,muitas IhO a.contecl:.u no México e no 'l'rx~'i. 
vê:::es m?J~iP1icado daria para p::tgax Nas estruturas petroHIe:'Rs, pode .. 
bons salal"iOs aos engenheiros e fazel se observar que sõbre o lentol de pc~ . 
sobra.r imensa reserva para a. emprê- tróleo encontra-se o de gis, po·.~ é 
Ea. ..1. aprendizagem dessa forma de nuds leve, e abaL'íO o de ~~ua m ÚJ 
tra.balho, cOllzeguida por nós em em. pesada. do que o óleo. Geralmente. nfr 
preg{~ que tivemos nas companhias camadas porosas produtoras de p~ .. 
mj~e!ras e usinas metalúrgicas. ltó!eo têm por cinl.a e por baixo ca~ 

I!: justamente isto o qUe nos falta rnadas de rocha argilosa, que serw!n 
e :;>recisa ser incrementado em nQ;s'J para selar o 61e.o nas C2_mad~.s produ .. 
pa_:S para que esta mocidade saiba \'a~ torps. 
loriZE'.r a f:tla t-erra, com tôdns as suas ' 
po:,encialidades. .As doutrmas exótL O petróleo assim acum1f:ado t.:'m 

Ult' de ser procurado Iocalizando.se as 
ca~i CJue llnarnente vinham prolite_ es""'uturas pelos .nct-Cd05 científic,,,8 
rancio no Brasil é o qUe menos in te- ... ~ 
re.o;Sa. à Nação. Só temos um caml~ que a geolo~ia e a geonsictt. lY:>S en.. 
Ilho, para con.seguirm<Js um futuro I !na. 

Brasflla, 11 de junlu de 1954, _I 
Ectm1tndo Le-J1. 

;< (Lé o seguinte discurso) Senhor 
LEGJSL~<\.C .• O CITAD.\ I! Presidente, Srs. Senadores, o proble-

radioso: a batalha da prOdução. Pro- Tais reservatórios têm ~c:alment.e 
ttuç-!1o eficiente_ produção cc-ntro''-'o"l, ~1!0:me pre~§.o, que força o óleo a 
produção diversificada, de acO . .:IO SUbir à superfície livrementE!. A P"".}.
com as~ nossas p0S3ibilidades natur.ilJs: I S.5-o che-..;a a tal ponto qUl qois eX:'m_ 
prcduçao a maior J;ossivel., visanco a • :08 podeIll bem ilustrar: O poço d~ 
de$envolver ao máximo a nossa ca. éêrro Azul no. 4, : o Mêxico, prcjt:7.:1U 
pae.dade latente. num só dia o volume de 300.CaO kr

LEI N9 3.8-07, DE 26 AGOSTO I J1 ma. do petróleo no .. Brasil tem se:upre 
DE 1960 "~ ocupado as atençoes dos estudlOSOS, 

f f dos pat.:!otas, dos administradores 
Art, 83. .' f que desejam ver o prOgresso <10 Brasil 
I. . (I e ti. melhoria das condições de vida 
TI. do seu povo. Não é menos verdade o Pelróleo a) lnsUtutos de Aposentad<lr1a d que tem p!'eocupado também os trus-

i'-'tn-:'53.~ (A.P): . tes, os maus brasileiros, o_~ corrup- O assunto que hoje abordamcs 
Art. 96, As dec'.sões das Turm~d. tos, que aspiram a que o BrasIl ja- o petróleo - está perfeitamente dell_ 

(fuando prOferidas contra disposição mais Sai!l da atual condJção de poaís tro do sistema de idéias que ~emJJre 
legal. poderão ser refornUdas pelo subdesenmlvido e permaneça para. defendemos, A necessidude de eles. 
Ministyo do Trabalho, IndÍlst.ria e sempre na dependência do exterior. pertar a. pOderosa. fôrça econ'5mica 
Comércio, dentro do prazo de tr:nta- Na veJ'dade, as nossas portentosas que jaz em 1105050 sub-sol0. 
dIas, contados da publicação da de- riquezas naturais _ e não s6 o pe. 'ren1{ls conhecimento de- que, con. 
eisão no Diário Orcíar. tróleo - dOrmem no subsolo pM' falta forme levantamento realizado secre-

Art. 111. Em csda delegacia dos de homens que executem com persis. tamente e bem estudado. calcuLou-se 
iPSs haverá uma Junta de Julga.. tência uma politica sadia, enérgica e que o Brasil deve posSuir mais de 6% 
tnento e Revisão (JJR)a eonstítuída desassombrada no sentido da expIo- das reservas petrolíferas do mundo, 

rLs (ba.rril de 42 galões, c. sejam 159 
Utros, que é a mect:da. usltda p",'a 
maioria dos países prodUml'eS) e () 
Yates no Texas, 185.()O') barris, p:,;~ 
dend~wse do primeiro a maior p<l:-~8 
dessa produção pois no n:olUento 11;>""t 
havia meio de cQntrolar a' fôrça dl 
.lato. pode.se afirmar Que os. pcç.os 
de 50.000 e lOO.OOO b::uris p01' dIa nao 
são incomuns quando 05 P-CÇúS não 
tem pressão suficiente, pódfm ser 
utilizadas bombas que traz~m o pe .. 
tróleo à superfície. 
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Técnica de pesquisas 
A pesquisa _ que ~ " primeira 

tape da exploração do petróleo - é 
:feita depois de se apreciar as con
<Uções dos a.f1o;·amentos de rocha 
eJestentes no local, as quais podem 
oú não ser indício da presença do 
óleo no subsolo. positivada a pre
~ul1ção, adotam-se então as seguin
te) medidas: 

1 _ Levantamento e re..."Onheci
nnnto da região, para avaliação das 
{l(E5ibllidades de exp'!Jração econó-
111 '::3' 

2 '_ Lev,:mt:lmento topográfico; 
S _ Levantamento geológico da 

6up.?rficie que inclui e\'idê~ciQ.s d1re
'Ul.~ e indlret.as da ocorrêncla de óleo 
e ~:is - no local ~ nas proximida
des do llÓVO campo petrolífero a ser 
e:-;1i,udado; 

4 _ Distribuiçfto das rochas sedi
méntárias, ígneas e metamórficas, 
1aiendo-se assim um levantamento 
geral e determinando a espessura das 
camadas sedimentárias, a origem das 
rochas e do reservatório com suas 
idades respectiyas, e outras formas 
geológicas ligadas a inconfor~i~a.
des, permeabi1adade e convergl;lncla, 
verificação da existência de rochas 
tJolúveis na região, bem como da per~ 
ceutagem de ca-rbônio encontrado 
no::! afloramentos da área; 
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b) pl'esew;a de anticlinol!!; e do· 
moo· 

C)' profundidade da ocorrências das 
rochas petrol1feras; 

d) presença e natureza das falhas 
<ia região. 

Os mapas de superfície pooeIll ,ser 
efitos IJ~r aerofotO[fl'amettla, par 
tri.r.ngulação Ou por outrOS métodos 
comuns n~ agtlmensum, 

O levantamento geológico da .!U~ 
perficie pode ser feito com auxilio de 
sondas de e.scavacão de poços e trin
che1ras, por sondagens, pekt geofLsi
ca _ utilizando-se os métodos mag
netic'Ü5. gra \'ilnétricos, sísmicos e elé
tricos. 1l:.sseS métodos geofísicos de
ram uma nO\'3 perspectiva para a 
exphração não sÓ do p.etrôl~o. com 
de outros depÓSItos mmeraIs, am
pilando enonnemente as po.ssibilida
des da geologia de minas. Houve 
então uma grande evolução nos ins
t.rumentos geofísicos, refletindo prlD
Clpalmente na procura do petróleo. o 
que, a ?ar~ir de 11':124. acarretou enor
me progresso em tôdas as zonas pe
tl'olífel'·).S do mundo. 

Outro aspecto interessante são as 
explorações geoló:1;icas abaixo do ní
vel do mar, G.'Ue somente em 1944 fo
ram inldada.s. no g'olfo do México, 
com o. nóvo processo sísmlco e que 
produziram re."ultâdo~ _ notáve~. 

Petróleo na Amenca Latma 

nh1.as estrangeiras, que desem'Olvem 
em ritmo célere a produção petl'ol1-
fera,. não se sabendo ao certo por 
quantos anOs poderá contlnulU' essa 
volllllllOsa extração, que tem dado 
dinheiro pa..rs. construir uma cidadl:: 
- Caracas - lllll.a. ponte imensa sô
bre Q lAgo de Maracaibo e outras 
obras monumentais. O petró,<~ criou 
também um padrão de vida eleva
dissimo e O país importa o que há 
de melhor, no f:>xterlOr para manter 
essa vida faustosa. 

A capacidade de refinação instala
da é de 1. 115. B(}:::: b)l'l'lS, ou seja 
apenas um têrÇo da produção nacio
nal de óleo. Também as rcfinal':a'i 
estão nas mãos de estrangeiros. 

Mé:l'iCO 

Este, Sr_'!. f..2nadores, é mn exem
plo que devemos obsen'ar COm ca
rinho excepcional, pais esta naçáo, 
em menos de dez anos. ficou QUto
sufíclente de petróleo e de trigo. 

O MéxICO desempenha. uma gran
de funçã,O na. Anlérica L.'1tlna. A 
sua. emprêsa estatal _ Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) _ tem dado 
um de.~envol"imento extracl'rdinãl'iO 
:ique1e país. 

Nas suas exportações, o petróleo e 
produtos deriv3.dos já entram COm tI 
percrmta.gem Ide 5 por cento. A pro
dução M:n"pU, em 1963, a 314.736 

5 _ Levantamento estrutural, 
p~-eendend() : 

com~ A Amél'lCd Latir',LIl. é lima área de 
barris por dia, regist!'3ndo~se um 
aumento d~ 3,5 '.';" sóbre o teto do 
ano anter'Ol'. Rste ano, espera-se 
nõvo aumento, de 2.6 -::,. U) tamanha e posição da bacia 

t: _ ::fera.; 

grandes pNsibilidades na produção pe-I de petróleo. O p:-ograma. de per~ura~ 
ção de poços, para 1964, e o segumte. Já s~rá ultrapa,sada, peJas inror~ 

maÇões que aC':lbo de recebe!'. O 
MéXICO atinge atu:llmcnte a. 350,001J 
barris diários, 

-<-- - --"--- ~~--

p:lises 

I , 

I 
Argentina • • ••.........•.......... ! 
Bolivia. . • 0 ••••••••••••• ···········1 
Brasil . . ...•........... o ••••••••••• ] 

Colômbia ••.•.......•.. , .. ,. o ••••• ) 

Cuba ......•.•..•.....•.•....•.••.. ! 
CbUe •..••••••••••..••••••••••••••• / 
GuatemllàJ. • • •.••••••.•••••..••••.. 
Equador .••....••..•••••...•. ·····1 
·~Iéxico • .,. o ••••• o •••••••••• ••••••• 

Peru . . •...•..•.......•...•.•••••.. ! 
Surin~tln • • ••••••••...•.•••••.•••.. I 
TrIndade .••• 0 •••••••••••••••••• ··1 
Venezuela • • •.••••..•......•.....•• ! 

I 

Total ··········f················ , 
! 

E'i'la difel'ença é devida à grana/'! 
teduçâO feita pela Argentina na per
furação que, como mais adiante vou 
provQ.r, nã.o estava dando resultado. 

COÚlO se vê, o major programa- de 
pc :U1'ação é o do México" realizado 
pela ,emprêsa. estatal Pemex, 'Pro~ra
ma só ultrapassado, nas Amencas, 
pelos Estados uniçlos e eenadá. 

A Situação da América Latina em 
1963, no que se refere à extração e re
finação de óleo, fol a seguinte: 

Colômbia 

Sob grandes po.s;;ibl:iàades de pro
duzir petróleo, sendo Já admitido qUç 
a sua produção podf:>rá rival_7..ar futu
rame'lte com 6 da Venezuelo. Re
centelll' nte, foi descoberto um novo 
campa petroUfero em Orito, já na Ba
cia. .Amazônica. O primeiro poÇo per
furado está com uma produção diá
ria. de 2.000 barris. Em nm,embrl) 
do a.no passado, a prOdução da Co .. 
lômb:a, foi de 188.900 barris por dia 
.J! um nóvO) aumento de produção é 
esperFldo, com a entrada. em produ
ção da área do rio Zulia. 

19$4 

F-1;OS 

452-

1963 

Perfurados 

1.022 

Conforme já foi assinalado. tem {) 
maior programa de perfurações n" 
América depOls do... Estados Uniaos 
e do Can3dà. A ~Uo.l mdústrm pe
troquimica é a me~hor equipa<l.a da 
América. Latina. Já tem refina na,,:; 
pn.st.aladas para. 379 ano balTig diá
rios e e3Láo em fase de 1l10nto.gem 
outras refinarws, com capac:d3de 

68 
185 
117 

22 
127 

53 
108 
107 
2~ 

119 

. para 200.000 barris. E' um exemplO 
, qUe o Brasil deve st'guir e na \'er

dade já vem seguindo, embora tL-1ü
, dament.e. 

3 O 
i Porém, S1's. Sen3dm'€;s, de.5c:nvOIl'er 

um programa dessa natureza não é 
50 30 

559 
'coisa dif1cil. _ 

651 
135 

2 
219 

146 
O 

236 I 
Argentma 

O fato m31s importante em as,sUl1-

j 
tos petrolíferos ne~te pai:;, fOi o 
cancelamento, pelo presidente Illia 521 498 

2.552 2.976 

COIIl o término do oleoduto de S.()O 
qUIlômetros e a conc1\LSão do tenni
na1 do põrto de San~a Marta.. nO mar 
cta·s Cal'iJ.fbas, esperodos para. êste 
ano, mais 14· poços de 2.000 barri.c; 
por dia. entrarão em funcionamento. 

E ainda maiS: êsse potencial "ai 
ser novamente aumentadO, cOm 6$ 
explorações do oompo petrollfero de 
Dina, na parte superior do rio Ma
dalena. Dos 12 poços perfurados, 
seis têm capacidade· para 6.QOO bar
ris du\rios. Tanto a produção dos 
campos petroUferos de Dina, como e. 
de Orlto terão de esperar que Os oleo
dut,:;g se-lam CDU9truídos. As refi
narias instaladas na COlômbia, têm 
cap.~cl<iade Vara 194,300 barris diá
rios. 

Venezuela 

E' o maior produvor de. Amê::-ica 
La tma e o ieg undo em tõda a. Amé~ 
rica, antecedido pelOS Estados Uni .. 
dos. A média diária de sua produ .. 
ção, em 1962, foi de 3.247.000 bar .. 
ris. I!:.ste ano, espera atUnentar êsse 
teto em !URi'i 200.00(} ba.rris diários. 
Como 6. Colômbia, &, sua prOdução 
está nas mãOS das majores compa .. 

dos contratOs para p'~l'furaçã.o de 
poços nos ~flmp06 d,e possibilidade 
petrolifera dn Argentina, fil·mado.'
com companh:as pal·ticulares e.stlan
geiras. itstes ccnr,ralo3 foram feitos 
em 1958 pelo ex-P:-{:srdente Frolldizi, 
que antes havia escrito Um livro na· 
c1onallsta, mas ao assumir a. presi .. 
dênCla da. nepú!JIlca não pôs em 
prática as idéias P"::gfHin-s. 

Tais contratos fO:'am considerados 
ilegais, pois o pl'e.3idente -Prondnzi ná') 
(}s submeteu à apro\'s.ção do Con· 
gresi;o Nacional. Os preços da. per~ 
furação foram conSiderados eXC'êssi~ 
vos, princlpalmente porque o seu 
montante encareceu muito a produ-
çào de petrôleo na Ar~entina, perfu
ração ~a. que atingiu, em lS63, a 
1.022 poços, com a extensão tota.l de 
1.6BO,972 metro"". A .'ioma das pro
fundidades dcs poçlCs peziumdos é 
maior do qu,:o a da wenezuela, Co
lômb;a e MéxiCO e representa mais 
de 30 por cento de tõdas as peJ'fu
ra('ó" na Amériea Latina. 

TOdavia a produção da Argentina 
dimillu:u nes<:e meBmo ano, de 1963, 
em 25 por cento. atin~indo apena.s a 
26ii 2~ barris dlários. 

são essa.s as dfficuJddae.s com que 
lutam paises que têm necessidade de 
expgnd1r as suas riquezas minerais e 
muita.5 vêzes encontram ob_'1táculos 
de tóda or(!('m, 

Na Arge-ntino, p3fs que té'm ca .. 
pacldade de refinação de 3B!L9{)0 
barr1a 'dlário.s, a maior refinaria exb .. 

AlI1ho de 1964 1585 

U'.ll.t"e ~ & da Shel1, com 100, OQO bal':-
rts. lieguindo-se a Yacimientos Pe
trolíferos. COm 150.000 e, finalmeU.; 
te a da. ~o. com 75,WO barris. 

Peru. 

O Peru é outro pais sul-america
n.:, onde a política. do petróleo tem 
sér;,as repercussões na. vlda publlca. 

Atualmente, está. em curso U--\'n, 

conflito entre o Govêmo do PerU e 
ft International petroleum Comprrny. 
envolvendo as pmpl'iedades da La. 
B:-ea _ Parinos. Para resolver a. 
contenda, O Congresso Peruano fie .. 
lf"o('l'. podêre'3 60 p~·e.sidente da R::' 
púb!ica, Doutor Be!d.unde, Caso DlO 
seja. possivel um acôrdo, haverá de ... 
sap:'op:'i~ção, com a apr{)-vaçãO -do. 
Congresso. 

A sua produção. em 1983, foi de 
58.570 barris por d:l3., sendo Os msio ... 
res produtores a InternacIonal petro
leum Co., COm 23.680 barris diários -, 
e a Cla, Petroleira Lobitos, com ...• 
23,310 barris, 

A cnpacidade de refinação do Peru 
é de 56,350 barri? diánQs, dos quais 
4B.SCO pl'Ovêm da refin9!';1l da In
t.el'n3tlo::191 FetroleuD1 Co., localIza
da em Tillara. 

Chile 

T~m pequena Pl'-':(:i.1Ç§O - média 
de 36.1BO barriS, em 1963 - e C[lpq. ... 
clctjde de reflnaçfto il':!stalaà .. 1 d_l, 
m'dem de 48.€O-O b~rrIs. 

B,asll 

F~"1:::1mzntc chc,S:amos (lO nosso 
paIS. 

Há- cê:'c~ de 15 ano,; tiVEmos opor ... 
um c~'d .te ver uma estatística, se 
!1r::; me em:~no eWbo"'-'da pela Essa, 
na qual se dizia que o nosso pais 
~Jllna cê.ca de 6 por cento aas re .. 

"\'85 ~:-~,:'C"'~era" mundiais. remos 
lUtado mais de 10 anos Com a nossa 
pe:.robr:3:-;, ~- \P~'ê"a. es:atül que 'P0d.e 
recl1zar muito, desde que seja bem 
adm:mst:,sda. Ela é e se:'á, enquan-- /' 
to houre::- bra~ileirD.3 d'gnos. in tocá .. 
"'L Merece o.ue assim " fale sôbr. ~ 
ela. e '18 não che9;O:1 a ser bem maiS 
útil à Nação :1 culpa não é da em .. 
prêsa e sim dos seus administrado .. 
res. 

Porém, 5rs, Senadores, um pais 
detent-Ol' da imensa área sedlmental' 
que possuímos e com indícios de pe
tróleo a ma:üfestal'~se em muitos dos 
sew; E::tados não pede fiem parado. 
E' preciEQ orientar a nossa produ
<;ao para moldes modernos, aUvar a. 
p:-Odução 1lumenfl3mdo tJJ.nslderlJ ... rel ... 
mente a. pesquisa e. a perfU!l'ação. 
Por que não o fazemos? Incapa.cida-
de do b:u.silelro, não é. Temos en .. 
trentado nO ca.:'lpo minera} proble-.
m:'l<; dos mais difíceis e ~empl'e ven
cemos. Qual a razão dê,se ritmo 
m -. 'u!nho na no~w. produção pe
trolífera? No ano passado produ .. 
zimO'> segundo a média. diária de 
93,389 barris, quer dizer ocon-eu um 
aumento de 3 por cento. sôbre 1962. 
Perfuramos 179 "'aços com uma ex .. 
tensão de 24S,€S4 metros o que é 
muito P.01\CO para êstf' pais, A sua ... 
capacidade de refin6fJ.o atln,~ a. 

32,11 '600 b .• rl·is diá.rios. 
E' clecj~lVO Que abramos bem os ~ 

olh0<; nara o trá::rlco dilema de um -
futu:'n ro.róxhno: extralr petróleo, ou 
st:cun:btr. 

F. nada nOS fmpele prlra o dE'.~atl'e, 
t'OiS t~'mrtC; E'nt-re nós bastantes re
curR(ls to l1aO é novidade que a moior 
parte dos eQUipamentos re!inários já 
P!""''''11 ~er construido3 nn Br0.P,ll. 

E nes~e particular', volto a lm!stír 
C{UE' d!"vl?mos nos c<sfo!'çar aO máxlml) 
'Para. ni=in àe-pender de f(tvores do Fx .. 
terior, mc.'mo para a realiw.ção de 
f'br,:,;: d emenor f'nve!"!nc1ura. co-m.o 

'P1)T exemplo fi ooT"~,trução d{' {'."tra .. 
d:l.<; e ca~o~. 

O flr . . 4~j!1~ Fontana - V. Exn. 
ty:"n~~", um :':""Ia:·te? 

o SR. JOSt: ElRMlRIO - Pois 
não. 
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r b I1r. AtlUo Fontana - Nobre 58- qüente surgimenlo da indústria potro- ta 011 lnte'resse. do exterior retardou da Bahia, Sergipe, Alagoas, Mara. 
lO.~ctor, os da401 estat1.stleos e as pon .. quimica, cujo desenvolvimento no o il;fel0 de sua produçâO, o q~e f 01) nhão e no Vale AmazOnico, onde: ~ 
daraçôe.s que V ~ Exa. traz ao conhe- mundo é considerável. feitó somente 22 anOS depo-lS. em. COlômbia já encontrou grandes po.s
cilIler..to da. Oasa e da Nação repre- Disse anteriormente que O Méxioo 1946. " . I slbllídades. E em Mato Grosso, tal .. 
lSehtrun, sem dúvida, uma grande oon- Unha a. petroqulmica. ~aior e melhor O Sr. lo waldo Llma - Pernuto V. vez em GOiás e no paraná onde tam .. 
. tribuJ.;ão ao problema do petróleo. da. América. Latina. Exa. um aparte? ! bém existem estruturas que precisfl,m 
Quan:.o à, produção nac;onal d~ pe.. Ep.quanto a p.etroqufmica. no BrasIl O SR. JOSlt ERMIRIO - pois I) ser eotudadas? ' 
tré1eo, V. EXa. e3tá com .. :cto, como ainda está em ~ma infância, pois a. n:.o. Em nossa vida, nunca vel1cem;-of: 
'todos nós, de que o Brasü pode e de~ capacidade atua:. da. Petrobrãs é ape~ O Sr. '7ivalCÚJ Lima - Estou OU~ I sem grandes dificuldades que sempre 
va- eumentá-la. já que o consumo nas. para 27.000 toneladas de amôn.:a. vindo, há, longo tempo, com tôda enfrentamos com coragem, cOl'agem, 
"Cresce anualmente de maneira bas- 28.5CO de gás (:arbônico, 1.2,000 de atenção o 'Cfscurso de V. Exa. V. esta qu enprimoramoo no Colol'ado 
~r.l1te acentuada. E' voz COJ"rente que nitrato de amônia, C:3.162 de ácido Exa.. está pronunciando um discurso onde a vida, devido ao clima, é c.ure. 
2, 'petrebrás é intocável; aliás, até nitrico: 102.000 de nitrocálcio, 9.930 sóbre as pesqui.:as do petl'61eo no e a região montanhosa sofre tempe .. 
eo~co.:dam::ls. Entendemo.s, porém, de Prop~no e 12,540 de eteno, ainda. Brasil e no e3trangeiro. EU e os de~ !·á.t.uras, de mais de 30~ graus aD~~:.j 
q4e r.áo lhe deveríamos dar exclusi.. n:'o produz Uré!n, .Látex, Butud,i~no, mais ser..a.c.ores, e3tamos acompa- de Z2ro. . 
"V.:.dad,~ em tudo, porque, até agora, in- no'::'ecilbenocno, Eteilbenzeno e Esti.. nhando,. C::ltuo vm·dl1deiros alunos, A:;uardamos com impac:ência o pe .. 
:l'el:zn:ente não nos provou estr:.r em trena. atentos e c:triosos, e a preleçfio, cem dido de informações enviado há diaD 
·t'o~dkões de competiclo e de exp:m- D:spõe atualmente de cêrca de que em lon3as tiras, V. Exa. está ao Ministéri.o das Minas e Energla . 
.3i!P. Sabemos que a Petrobrás c"ha- ';:'O{J.OO'J bad'is d~ rcsíduJ.s aromãtlcos, aqut nos deleitando, Olhando t". fi- remos qUe dnr todo o apoio à no$Sa. 
J:o I=r.ra seus c'jfrcs somas VUltO.s,lS, 12.000 de H~xano comercial e ao,oco gtlra de V. Exa. junto ao m crofcne, l'enobrás e seguir apenas os pf,S~oS 
mp's t)S resu:tados não t!m sido pl.'O- de solvente para borracha. r,:::cOl'do-me de um episódio ocorrido dI) Méx co, que hoje já representa um 
,m,sso:es, como V. Da. mesmo €.~t.á poderá a Pet.~oOrá.s p!''I1duzfr muito em L<mdres, em 1954, no Hyda Park. fi'.tor c.-eci.slvo~ e que em 25 anos lu .. 
c~·1nun'cando. Entendemos, nobl'e Se- mais no futuro. pam êste ano es:n- Eu assistia, à tarde, aos comícios que tando no principio com dificuldajies 
r~:t.dor, que, muit? emb0ra se CO"1~el've ra-se que n Refina,ria p;e,;;,dente Ber- se realizLvr..m no famoso log:-adouro imen.sas, conseguiu formar uma cs .. 
,'), 'petJ'obrás como organizaç:·ão priú' nardes tcr~nine a sua ln~ta:aç:io 'Pa- ~úbUco onc.e a monarquia dClU:lcrá- tcutura peu'olifel'a própria, a ~ais 

.. cIpa!, devíamos :permitIr our.:os ol'ga- 1'a prcdução aLual de 23! .íJ:."IQ ba-rris twa ingu~se. permite que todos os Jt.nportante da América Lat,na. Ao 
!llili:lç(j~ n:lc~anais que funt!:oaem de Benzeno t!l'ado diretamente do pe- Part!dos e credos religiosos dêem li~ completar os .seus 25 anos de ex...s-
!n1-iB.ls econõmicamente. Contr.bu:udo tró!eo. Fu~UnH{,ente, deverá também \Te ma.rufestação às suas idéias. Os ten('~a. .o t'!'e~idente da PEMEX, li:n ... 
Disse setor podariam elas até m.e5niO projuzir 82,50-0 barris de tetramero comícios po!ftlcos peuco me intere.s .. genheiro pascual Guticnez Rol(:l.:m. 
~~.aqrU1~a p~i:~~Çr~~ àd~.,:~Ji;~(f;O sPui,; de propp::o e 2N.COO de xlleno. E3vam, portanto chamou-me s. aten.. declarou o seguinte: 

<l> ........-- Como sa.bem~s, todo o b-cnzeno ção l1uq'J.e1e dia. um p:úmque em "A PE'}JIEX está em cond.i<;õe3 do 
;ai;fvid3.des com o objeth"Q de tôch eh1- atualmente produzido no paIs é pro- volta do qual a multiãão OUVitl, a um exec·J.tar os seus investimentos (lom 
p~.<;a. de pr~uçãQ: produzir mais e veni€'nte do canrão, pela Cl9,. Side.. pregador da. Igreja Anglicana. Do capital próprio de suas opera~õ!;a 
ecPnõ:lücamente. O petróleo é, rçal- rúrg;ca Nacional, U'í;lminas e Cosip3.. auditório profundamente jnteressado. própr!as como também. por cn-.ptés
mentE', .o setor mais onervso de n05SRoi este aume:!1to c.a presidente Bernar- Um moço de côr, bem U'3jado, que tlmos ínternacionais. A produção de 
imp'Jftaçees. O tri:ro, no'S{) segundo dC's será d-2 cêrea de 33% da produ- passou a dialogar com o pregador. petróleo já ultrapassou a 350~OOO 
i,PriXiuto de i'Q1pDrt.aç50, não cho::ga ção N3c:onal. A Democracia jnglêsa, garante em barris diários _ sendo que 70% des .. 
seque·.' R atingir 5OJ,;,~, N,:'.o nos pn.- O.:; àêrivr.do-s de· Metano <'te Eteno, reuniões -políticas ou religiOsas o diá- ta produção iOi descoberta nos 14m .. 
rece (ontribuir p3.ra a solução do pro· O Fenol e o Negro Fumo já tlverrun logo enu'e o orac!or e a assistência. mos 10 anos. 
bl~ma o decreto há'pouco b3.:Xê.do, de ~eu inido no p:;1.Í5 por r:rmas p.lrU.. Na. que me :r:t't:ro o interlecuíor dis- As retervas petrolíferas no MêxlcQ 
~ntarrrdção das 'ref;nar:as n~ciona.1s, cul!1l'es. cordsva., em têrmos ra.cli-:ais, do pr-e .. já atingL"sm atualmente a .-'''U'-' 

em mãos de nossos putríc:os. Por que A~ importaeões d alrruns derivados gador enquanto êste afirmava. exis.. 5,121.000.000 de b&o:rris. O pal.$ já. 
~ ~Gov~rno V~i :ncampá-l~,? ,S~ é (j de 'E.:;nzeno, em 1:52,Oultrspassaram têncla d~, Deus, aqu31e a neg-ava. po.5,sui oleoduto e gà~duto numa ex .. 
'Ul~lco lmp?~t,:',dC .• d~e p.:t~ó:.:o,,:;e é a.soma de us.~ 2.~O.O()a,oo. Em tôrno d.o homem Que não reco.. tensão de 11.000 quilômetros. Ape3:U
q~:.J", o d.S,llcul à::. :e:fl~L:l~: e ~;S. CU:lnb ao asl'alto-, a Petrobrás f!stá nnec:a ~cuS', outros as-sisU:!1tes, se do seu consumo ser bem cenheliiza. ... 
tl\;"" cce o preço ~~:<:,,".c;l~a ...... ~ ~-, ... a.!:.. d€:en\"o~veudo um prOl!rama. s.atisfa- esforçavam para, .convencê-lo que não Cio d>::p.tro do pais já pos,Sui uma :I:~
rd,narlas têm a.oJ.~~en~~a:J re~ul,,:a::l.o tório 'OO!'! a Prf'side..."1te BeTnardes era. possível· contjnuasse ll';:quele ta de cinco petroleh'c.3 ãe 20.00-0 to .. 
3 porque ~:,a.b~lham .~~15 ~.con.?mlCa- Em cubztfio e ~. Duque de Caxias, no ateismo, porque Deus realmente exis .. nelaaas". 
m!;!nte. NLl:~ZUC~ JX)~. ta aLl,r~.,.r,., que. Rb de J~,neiro, já forneceram, e.'11 tia. F;u me aproximei cautelosamen- O Bi.'a.sll importou no ano pa~ad() 

IPCO~ I~.:isncf'rr:,~í~ao_,das rfLl.~~ ... ~ .8 19B2, 1.62().COO bal'J"1s e 93.500 ban'!s te pOlS temia que aquUo t.el·min~e entre petróleo e seus deri",Wo.:i a. ,so.. 
Q"l~.)J. u,," na.·t!.i ~asi e~ n ml' de c'ment,:) ns~·áltico, Com as duas em tumulto, como ocorreria no Bra- ma. imensa. de USS 332,752.304, a.,lélIl 

<:,ym,,"lie. e C.l'm ~ ef.;,t:nc.a qu; to· nO"JHe; unic,ad€.3 1"!.~l..lall1lente em cons~ 611, evitando correr o risco fiSlcO de do abuso de consumo de ga.solin~ no 
aos ~.eseJ'3.~:S, AI_esta o, C:i'O ~ Ar· truç.:o no NOl'.d~ste, teremos um R1,l- um pugilato. Mas, nobre Senador a Brasil, que neste rnom:;nto já re(y.ler 
ggntl.Ja. c.~~do po, V. E-'Pl. que de· Lo t n -:!' d rAe • . st' I 1-". ,. t d õ" . \ ~ ~ ~a:, ro')ri"u aS emnr's:l.'; e~t"a'''Tt:;'''l'::: ml:n[.{). a p,o t:ça-o a o ~ m ae JU .ça ng.\"S8. prote!;e a liberti.ade de um es u o s ure a rt:"sl·r.ç·ao ao, s;eu 

.. ~ J v • .' l 1'"'" ~;, .... <=, 150.000 tone·adils nOr a~10. pen.samento e. por isSO o hOluem de consumo. O Brasil precis:- é realtoo.·r_ 
e, t-o-?.avia, parece que a p. odu~cw venl :tr~1 1963, o conjunto. Pr.ec.idellte côr, ol'~g!nário de país afr:cano da se l'àp!damcnte na. produção do setor 
deca12do. \'3'· ... ,...,. {'a Pe~rObl'M junto à Refilla CO'11umdal!e Inglêsa. insistia. na sua petrolíferoo. 
e~Ov :~\x~~S~ ~~~i~ ~oE~~~~i~;. ~a.. °p"üq~e ~d<e, ~ Caxias, ,já fOl:n.ece~ lllcredulidade, quando <> pregador Constit\h1.-t:e em g:I.'UpO de trabalho. 
.ACcnl'('./"....fU na. Argel1t na (lUe o:; lJàn- "lO.{)W _ tonY~ de.s. ~e bOrID.cha ~mté~ desce d.J palanQue que era te .• vel."- dll'ig.do po-r quem tiver cz.'Paci<ia~ de 
trMos com 2.3 emprês8.3 e'tra:lg:cil'as PC?, ja ~en"o :xp:;rta.do ;.CQO; tone- dadeiro púlpíto e foI ao ·encontro da· enf1·entar com COl'a.gem a no.~sa "iPro
!Jl.ra a exp:o:·ação do p2t1'ó:i'D abala. ~ .... aas pala pai.::.~s latmo-.... I?er.canos, qucle húr:lem que não compreendia duç[\-'J.ce petróleo. a fim d epodermoD 
J.'~m trmto -o p<3..1s que n;o cta mais >_o:;ne~tc ~ P?f t:~ d<) p:DXlm~ ano ao exist.ência de Deus e queria. que o em poucos anos sair deSta mendiCân
!PCJssbcl m3nt5~los, A Y:lcim~entoJ. de.x-",a1â es,a ~c:?~.ca dt: ll!1l?Ol".s.r. bu- pregador lhe disses.s-e, lhe mostr.asse cia. eterna de pedir favores aos PfL1.sen 
PetroUfetos Pede!'(\ es. r~SOlv€U tQm~r te.~U~~:),T,e est.t1;~r..o, ~3terl~-pn~las. Deus. Deus está aqui, está em tõda capitJUstas e de export~r . produtos 
a si essa re·p.oT'..:;ab.1u::ade, me.s nao nec_..,á~ la~ a ,ua. fa.bric~.lo. ESta parte; mas onde estM cu nã.o vejo. plimáríos s:té para sobreviver. 
tem ccndiçõ~s iine.nc2ir~s para ia- pro~uç3o Já re~)resenta. 140 /Q da p1'O- Meus nob:es senaeores. o homem Aj)l'odução mundial de petróleo e .. te 
z;4-!o, l- d~7ao de..1 bo?"ac~'l. naturnl em, nosso continuou com seu n·esmo traje, não ano deverá atingir a 28.{)()«).UOO do 

Chlmo a Q'e:r.ç5.0 de V E..x!t para. P~, proouçao e.,ta que podrea ser eofreu qua.lquer agressão e a sua barr1s diários o que represental'á! um 
.oi fato de qU; ~ Bra.:.!l, no mc{ucnto, ('nD:~~mente I)u~~ntqàa, no 9ia o:ze idéia. e.teista. não foi a·boolutamente aumento de 7.170 sôbre o ano de '953. 
llf""to tem dinh~~!'o para e.."1frentar ('op",.u.1'-se- a Br::dJEl.-Acle, po.s todas arr~dada. V, Exa . .o:oetá no P'.lpel da- O Brasil, como pequeno prOdutor' que 
'UfnJ. situn;·§.o destas, no miJmentn, ne~ ~::: S-9.<:bem-os que 1). .. ':Õ!n~nteo? A\:re é ql.!ele preg-adol', está pregando tam- é e em virtude das grandes pOEsibi .. 
nh,u:·l de nós está em con-diçóes de ~ ",~ruãvEl por c,~ .. ca d .... 50 f~ da prp- b~m no desert.o, sendo, t81vez, ma·s lldades que tem devia U1tl~J.p<lSS($' de 
terminar llem aos men~s o que co- .... ugao de borrach~ natural ao ~r?Sll. facU os Engenheiros da Petrobrás 15% êsse aumento anua... sóhre a 'pro
:nieçCtl c.~ vez que a in!laç5.o, pràti~ 'f:A ;~l.ão am~zônlca pod~ráT :~mf,ir consentirem em ver Deus na Região dução. 
cltm€l,te, quaM nos ]iqu'd.-;u. O paga- .!'tei m_nte as 100.000 tone,ac.?-S. des.. Amazônica do que se com'enC~l'em Enquanto o Brasil não desperta? 
men10 de di."i·e.'~ no exterior é un. de qUe ha.ja transporte e fmaneia~ de que ex:a:te petróleo. Já esta.mso PSo]:n. os fil'B..ye;s problemas que terá do 
p.es;l.(l}:O scmure pres~nte em nossas mento ade-qm':dosà produçã(J'.j.no~ Es~ cansados, é verdade, de reagir e cln- enfrentar ll1.UU futuro próXimo e1 não 
ativ·jquf;.'3. ~ , ~ados ~o, Arn::lz:mas, Acre, U9..o Gros- mar vigorosamente, Quando Se abOl'- adotar um::!" firme poHtic'.l econômi. 

(L:-l!do) O amdI:o que qui.3e-rem nos -000 e Pc...r~. I. da O prob'ema petl'.c1íf-ero da~uelB l'é- ca, sem depellàênc!a do ext-el'lor. ~'a· 
~m' (i'.le v:nhi.'l. Cal equ!pameT!tos )Ja- R~ e.;hmadva ~e. que o B.rasll co- gU.o. Não conseçuimos c,nv>mc~r, ate remos dúsado.s eternamente pDr meio 
rtl. ; :mer.tar a n:.)duC'!:o d:l petrot,lI'ás, lhel'la 2,,0.000 lone.c:das: e atf' 300,D'J{), hOJe, a Petrebrâ.s. Jlo"que a. sua hltoca- de contl;.'3"otas, ameaçando Sempl'e e. 
~'''' f'ze,." métol·"';IJ. d~ cobre pi- m~s o ~l\mazqn~s j:~m f:làO ,relC''!"ft<h Pi bi.l'dade nã.o pE'rmite sfquer que se no~sa int;;:g-r;dude de ncção sobet..,uJ.. 
!t'.4J.U • •• .... .. _. ~ • 'Ul 1lp'''r rê;)1 € t dc'1 re 'vel I o --r.a f, mc(':).n:zpç!io e exp o,::.'.ção das n ,,<>- .1T-- n:e ~n Z! • ~ dlSf'~rde d:l. opinião dos sous teóricos Que Deus, a qUE.m o di' } popull\.:" Já. 

~ l1f:s< lS minas de cnV'~,o, p'lra a. mon~ não pode cont nuar. o?- ~os seus práticos, quanto à exis... atribui a. c:dadania. brasileira. f:u;a 
'lir:gc:n d'lS na.;"6S fáb!'ictls de fel'till- As ra~ões do BrasIl tcnml\ de .petróleo na Am.'\3Ónla E emanE.T i1s <'U3'i bênçãos p.1:ra sa!vr.f a. 
2l!1nles, €"P~c:=-,;m~nte 00 llltro:;ena~os se Deus exist.e em tõà:a a pat~e da no::sa cOlmmidad~ c.:tirpando de li·na 
JI .p':l"3. Ollr:Ol bens de pradl1çlo ",ttels Enqurmto O ~r. \V:llter Link afir- Al!t::tt.ônla, porqJe, cnL1.o, o hm:nem vez plra ~empre os pa:.a3itas que ~nu. 
!, em::!.:lC.p:tt;ão eC::l11ôroiea do p:;~,. mava, há 4 :t1.!;' .. S atr:is .. que o BtY:tsi~ tellna em neg:ar o (s,d \'030 pl'eSí'nte lar o tmb'Jíb) efic:cnte de bl·asi!f';'.J.3 

I Q;l~nt.o fi. estr,,:,s.'l e ca.:f.s. J:~J.ra 15~ "is a not likelv ;.f1.urce of 'bi~ on", te- crlfste n? seu ·suo:.olo? . que amnnl. :t sua· pitria e lutam' com 
"'.) t '"r.os tudo o qu<e seja n:c.s,ário: mos a, certeza' que cam estudos ade~ 0_ JOSE Jõ;Rl1.fRIO _ V, E.-xa. tem tC'dor e d~n~do v~lr.. posição 3_ q~ te· 
in: ·1a1, m:io de obrll e técnica avan- quados e com energia. que não nos razao qm: .. nto à que.stão petrolífera mos dil"c[~o C';1tre os princ:pais .Ibi:.es 
~9.rl:!. falta, pl'O'l8.rem05 Que esta aOrmativa na Amazônia. do mundo. . 
, b ·bo'"!1 1~rrt"cs em mente Que os n:'io está co'"reta. Qutlse todos os DCS- (LendO) O Sr. Vix-UtJ.tt r.osuw _ Petll1~t-e 
t::c: (m··..; d2~O:T:::.+.e,) Cu exr!crr,ção ~E9S vizinll:-s e~tfi.o pro·':UZ'li.(l-;) pdr6- Hoje já tem uma. p:·ojt:.~áo d~. V. C;a. um flp'l.rtt? (As!ent;mIP1~O rio 
tIo '},;~:·ó:::.: Ol:,!~~flm-se na.'> s:'41(ntes leo, a nc:-sa f>.-:,e~ sed;mental' é lmcn- 7fr5,OCil b~tl',s d,árioJ. cu:.tou muit:J, cn:t~lcn ,;,tcu c::myenr-ldo <ie' q"e, 

.... .J ~ "S !J'l'XO sa e m!liOl' 00 que a dos E~t ... ::'100::: Uni- , ~a.3~S e ,'~1t:r,~I') l!:; p:q;C!·ç·J<. a.... : mas a en'~rgia do GJ\('··no D·cfE'nv~:l dl:> quan C.3 r~'l-:l;;~mr" tr~7Id.Js ao c'w, 
, ,d.os, an:~ p:'oouz'ell1 hoje 7,551.808 b9.r- k:::r e do atu'l! G:J-\":rno cO:'Jco uem :t.'1te, per 11. Ex:} &> to.s-ie p.lrnâriri ne-

P~':;:'C·", - 4.')~~: ris diáries, '( , " 
I> I n mo ac:,erado fi r.raduÇ"8.o TI,3Íl'nU- nl1Ptn é, c~m C?:·tc~n. dE' m'dor, lm-

'T:-:-'"", :--:, le - ~~"í(); O CanJdâ também lutou nelo S2U f 
P.<"',-"-o - 4-0%. Ipei.róleo, e r·2"ê.OU 21 sno, T';r~ p;o- {'r!l. i;Drtf:nc\,1. C;:Je (I do p::L:ól-:c. Pc'm1-
U',~~ ~.,~ m~h i~n!l~:d~!l~:::; 1"l1i.Ç"Õe,<; duz!r o seu 'Orim~iro J.):1::,'il. D':''1:'1'; t ~. o (!lIe néo; trmf;:-: :", fl"êT. p~- i1.-m:-, ell~"ct'lnt:), al~l1n,,; f.scIW~Cl_ 

. /, . .1'6.(0 c'::'Cf.i:e, no B.·sd!, no'3 I:"bdcs menta;;. em l·elac:io às l·,~U".õe~ dJ ou· 
,{;;l c:~:'C':, ;::'0 cio F~:'J·fC ..: o <:Vn.se- de de~ccbertQ, na. provine!!.!. de Alier-

. f 



n. ,.... ..... -,"-"" ~ ,', :;: ...... ,ti.",.-o - r' o qu" 
:"~, ~.,,,.,.,',, ,'--~ 1 ........ ,,<:. p,'; f'''''O-'' o n". 
,-' -" ".-"} +_""'1 r.:- ........ '} P1fs ('s rem;~ 
"''''"", ",..-_l~,·",~. 1~':"\ ob.<;'1n~e P. p~_ 

'"'"' ..... .,... ...... 'c:! t" .. ('~f' 'I"i ~o b:"Ft;,:ltp. Nc 
... .., ....... ~_ ...... ~"l r,u", prOriu·;§o sUb1u ün:-n-
,~!"-w:,, ... f,... 

P.",h.,. l"""''''' ~"~'P!". num País pobre 
.. "':"'"., rr .... ' .. · .... <: "'·,., ... n~"';r"';:: o.'lra lncfe-
·, .. q·nh .. ~<: : ... ('····" .... ja .. ôe h"o::e, !> (l de 
,,~.1..,.1 .. r'') r."·,,,-,,lO uma administra ... 
ção .... .-1:--. " c:1-paz. 

(1<1'71''''') 
Cl"" "", f"~Ur{). ~ .. <; palaVN.:ts de Abra

h" ..... r I,,, .. ,,,., r('.')"'"l1 com entu~lasm'1 e 
..... "h·tl)t'''m ... "''111 tDdt/ O pais, "Um 00-
vêrno do Dc>VO. Dl la o novo e nela 

(Nogue!Ta da Gama) 
mc;;::a projeto de rt':;21'.lç~o. 
ri.a dl!. Cc:ni~::i.o n;:cícrr., 
lido ~e:'o Sr. 19 Stcr;s~:.1~·io. 

E' ltC;o o. Stg~í1tc: 

Eóbre a. 
cl.e aULo
q,ue ssrâ 

sóbre a mesa 
gêl1cia, que vai 
Secretario. 

1'equerim:.:n~o de ·.ir .. 
ser I!<lo p:-:o Si', 19 

E' lido o segu:ntc: 

[lcque:'imcntD nq 1\/5, de íBíj.1.-

Pro:alo (:e Rcs~li.?~1lJ 
n(] 22, é:J H~;~!· 

g,X:'lêrem03 u:~Jncie, ncs tO:mos 
do Rr~. E~~;, nl 5- b. CJ fi..: '.':11 De() 
IntL!10, p21U o I'ú,j~,o de Lei (la. 

Ci:íl.1.~'.?~ 11'! 05. de H,.!, 'lt.':: fiU.PZJ.:a. 
. ~ ~ (:.1 LÚO df;' Obrij!1çj:,:; Co T! ótp"O ... ~:.c 0'1,'1, alcera !l 1(::;':;1. rI'" LO Im .. 

j1~,~rJ ~~:J1'e a ren:J.n. e dJ. Oll_ .. ~: :pro_,
VH_1~·r.c~a-,. ;:1"'. 

E m,1C, a, a pcC -;1, -;V. '-071 TilT" 
tuci, Jl'mo;;:,",,"jtJ, flL-3, c'J (lu· aro 
da se:!/'rti'1;ft do 3(,(:,:.11 J.'l.!d:;,·al. 

Art::;o ún:co. E' e:::cl1:~'::J.d1. a 'Pl."d: ... 
clc>, dê llc0rd:> Ct:n1 o ar~. t3, l:'t.:'.l c~ 
itEm 2, do Rf~:.mC'mo 10' o; no. do (:lI ... 
;0 d.) A! ... >UOX1.1·1:!'.', Pi..-3. do Q_':1 t·) 
da S:cretí:!;·~::t do Sen:co Fcd~;·S.l, 
Wiltoa Ta-rtucL 

Just!f,carão 

O pr~tn'~ Prcj'L:lo dI} R:.;ol'.lçD.Q 
Obj2~lVJ, concejer a eX1.incl',t:.l.O ae 
w,~cn Tar~ucj, que rcq·jcr.:u SvU de.s
Hgam~nto do Quadro de 3ccl"e~:lria dCt 
SCl1?Cio Fed:;r~·r. g' em obed~.!:lc.J. ac> 
d:.spos~o no ar!;. t5, 1::;:r:1 c, lr:m 2 tio 
R~3i:tn(nto In~crno, que a. Com$3áo 
D:u:etotí::. ~D!:c.ell\'a o u.:'.liid~ p::ojetlJ. 

Sa!a. das Scssô.:s, em 11 d~ junho 
de 1%4, - .:tcu/a, Ancllaà:. _ No
{JuecTa da a(7flta. _ nn:{lrta l;lUTi? 
_ Giibello Uari.i.ILO - C(!tLc~e Pt
n/LeiTO. - Guido Ucnd.tn. 

(} SE.. rRESe).J:~1.'E! 

(Nogueira aa G:m:,a) - O projeto 
que . o.c~~a de ser !i(Íc> indep:;nde de 
&POH!ffiJI:!.;J, por ser de 3.tl~O:·l:J d", Co~ 
m1s3ão Dlre~Ol'a, de fl,cô;do có:a o 
pre.Ecrito no Reg.me-I:,o Interno. ~,ró. 
publicado e, n:.1Octuo'1me'nte. incluído 
em. Ordem d~ Dia. 

, Sôbre a .nCSa. comunicD\,::O que será 
lIda pElo 5 ... 19 Seeretár:o. 

E' lida a segu:nle' 
Sr. p~'e3idrl1t2-, 

Tenhc- a hO'lr~ ee ccmunlcar a 
Vo.:-sa ~r.:~~êr'<' a. qu~, t.~ntl:) d;L~;· 
rc.oo- dI;.SL::t.:.~· r~o r(,~:r.·lk.l d'l !ice:;ra 
em cujo r,;{;ZO fi;:> fel,]; [l, r':=,~.3UlúO 
h.JJ~ o exe-l"CIC~O tio lU:;U m'reJ,lt'). 

S2!:!. das s~) Ô"", ('[,1 11 ele 1l'-11110 
de 11:,,;.1. - R'J;) Ctirne., O. 

O :: "::. :':::: .:i;':.; . :-:: 

E ... :t--::J· 
FCcl .. :~,~. 

c~ L'-".:.(:':r."'~ t:;,~··~ :>':-1!1;·· . .,·, r". 
'.Anac5 (lc-; n;,'s. t'" ó c 11?, n J'ff, 
~et.c.! 7..~. 00 r:·~:;\<;; I) ln.'':.:::), 1;;'-
Cfl"''':::nl C 1n, o' ... :. '.i , o (l ·t.',..:u . 
dct:-;tt'd~ 11 nJ. :]Jl;l <HO I-'-p,,~i~, C'{

tt>rn~ d::o 3 m .,-l':,r',), ,,!.-~ rpp.:- :n:'1r 
() S:n:!c.o F-::dera~ U'l;; SO'FU ::>d::":i 
cíviclS COmé'mo:"''1:·~',·R;. ia trr.115::>,,:r· 
rência no di~ 'Jl ,I?MP Mês, do bi
cen~2ntrio ~e au~on(,'l1il polft Ca ào 
mun'cipio do crato, no, Estado do 
Ceará. 

Sala dos Ser,.sóc,<:, em 1! de j .;TIhO 
de }!:·'3-L - lVilsolz Gonca,1""s - Dix
Ht/.l~ nosado - WaiJredo Gurgel 
SiaefreM pacheco-

• S:-.:.' fl:!.3 :::~. ?:::", r:t) 11 ci: j.mho 
CiO F::;. - I/.I.IHO l'li~:;,--l _ '-.líder 
do ~~.sD - D:'71:el r<fr Jr _ Lider 
(';1 t D~-r - B€;;::l1a I,'.) o - '.1 .:"1' c.o 
... >í'L-, em :xZ:rciclo - Pud;-o Cala" 
;:.~,IS • 

o su. ':"'5.E:'!l1'.:"_:': 

. p ,reQu~rhne;;.:o quo- a::,;),/:1 de .ser, 
llCt',) ~aUlb~r.1 fCIà vD:.adlJ ao f l1:ü da" 
Otdem do I):a.. ~ 

E5_~r. rs:;oiado o P:'l'f<.l-OO ti..; .:IU~d<> 
ao Lxpd.cnte. ~ 

co:n~2.-r:c.:m mc.1s aS Senho;.;.; So. 
m".<lo!'..'s: 

O.5~,r Pns:-os. 
De~,lré Gu l:·any. 
L:".:.i1al'ias Qe k·sllmp~5'::>. 
1I.IIJUl il Pa1l1.:l. 
S~·b,l·.L;áo A.'chcr. 
ViC :.onno f'ú.'lre. 
Jo;,e l,-LmÓ!c'(I, 
S ~cfrcctu PJ.J:l:·CO. 
Din.'ut2 ;'!~'I·:Z. 
RUy C!tr,le ~·o. 
Jouo A'ir p!r:o. 
Ru. pa;me~ra. 
Lclte Xe..o, 
J~ .. :;pi13t .M..-H~llho, 
Jeiú';'!'O!l de Ar,uJar. 
Aa r .§:> S[,t:IllJJ:'UCll. 
Vasconcellos 'I:nres 
GHbL'rto Mar nho. • 
Pa.I"l.:·e _C.llaZf!.llS. 
FL;'n ... o .ilW: er. 
:r-,I<>;~Q no'; n,-3-, 

Ali·':.:.n:o Ca~'~os - 2:!~ 

:P.~.::,~~~s~ à 

VO!C.~;::>, e;n- p,i,,":: ,0 t:'I;lO, f~ 
do .·/(,rto de l..~! c;.) :' .. k'; o 1.;1 .. 
':.;:':0 ~~, l~ 1:':3 I.." t:.; ~.' ilo 
b~t. :',1 A,.J."r V .. , "') \' t ",,1>'" 
'P~,ç ~'IA:! ide: !,:~{,,.,·:o ft .~>?l (;'n-
C" ,.;, (.',' c--?J c!~ ,".(' -·;.ta" 
C', ." ') t·~ tn;:.t,. :,z,O f,e';j "a-
c' . H,;,'." l'C L~. í:/ t f'L_ 
;:' ", n ') (~ ("'.' ~~ 
( , 

1\ a-,.:::..tU!"o Í01 cn:~r,·:Jr'a n'- d ~ 
,"] d" .;'·'"'"',1 C'~~l.:110 •• "a b"~: U .... :1 .. 
br G;' ;t!',lr:, ~ do a vo~o o Pr. '\0 
'':>-1' r,I")']!;(' [J~t:l d,) n ":-,l:'ro Dto'H; 
r:pr ! "n;,' ,':':1 ~ VO~':!çil'). em (\,C'l'lI'lni() 
sC"reto, .r:n pre-juíz<J- da em nnn, 

Em VOt,".lC:f.o O prnjdo, (P:lW'a) 

Vai ser feita a apura-ç50. (PaUSa>; 

Vot!\rão "não" 21 S!'s. Senadores~1 
"sim" 15 81"6. Senadores. Houve 4. 
"h"~ ·"<:5e::;. 

o projeto fOi rejeitado preJudlcad,g_. 
, .::menda. 



• 

• 
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E' a. seguInte a proposição re
Jeitada que vai ao Arquivo: 

elal". (P,~régrafo único dO o.rt1.. votar o projeto ou parecer da comt.s· vestíndo-o das garantías indi.spen~4" 
go lll). são de Constituição e Justiça. veis, a fim de. que não seja. vítima do 

PilOJETO DE LEI Do SENADO 
N9 83, DE 1963 

4. A matéria está, po:.s:, (1ev1.. O SR. PRESIDENTE: qualquer processo de Qrtificio, ou 
dament~ regulada, e até em ca... fl'aude. 
}'áter maiS amplo do que consta (NOgueIra da Gatnal Tem a pa- Só a Com!s.são de Legislação Sp. 

Dispõe sôbre indenização a ser do p:ojeto, visto que a lei em Vi. l::-vra o nobre Senador Johaph.1.t Ma- elal po?eria dizer, expressa.mente, 50 .. 
conCedida, em caso de resciSCw do gor abra..:;t~ o caso de quital'\<iQ I nnho. bre Q. Inconveniência dêsse projeto~ 
(ontrato de trabalho sem, justa 'd d d Y'" Tenho a. impressão, assim, de que 
causa ante3 de o empregado com· por pedI o e em.ssão. O SR. JOSAP:::IAT M.\RINHO não há equívoco no pronunClamento 
']:leta; o per;odo de doze 11L~8eS de Nestas condições, a técnica 1e· (Sem revi3ão do oradOr) _ Senhor de qualquer das duas COmissões, pO.L.i 
sr!rv:ço, e dá OíLtras prov2denClas, gfilativ.J. e a. conveniência .social Presidente, como se vê do Parecer, cada qual opinou na esfe:'a de sua 

N . J d I desaconse.ham a apr.oavção do a comissão de Constituição e Justiça, competêncja, 
O Gongre.sso amona ecre.a: projeto. MES, sôbre a convenién- aceitando o ponto de v:sta do relat-or, Era o esclarecimento que ünha a 
Art. 19. O.:. empregadOS q'Je COD- cia, o pronunciamento da ComiS- concluiu po:: entender que o proJetl) fazre. Uifuito bem! Muito bem!) 

fílm mais de três e menos de doze s50 de Legislação 80chl é, tam- é contr:. a bDa té'cnica leg:sta.t:va. O SR. PRES~DE~TE: 
meSe!i de szn'iço, despedidOS sem jUS- bém, inàisp~nsáveL UsoU~se dessa expr::ssão. e n'- o da . ~r 
1i.1 CIO'usa, farúo jus a urna indeTIJza- Nestas cond!ções, parece é. Mesa. de injuridicidade, pOlque. s~:mndu me (Nogue.tr~ da Gama) - Diant: 
ç,'~o Gorrespon.Cente a u~ doze 1IV05 que a Corni:Eão de Con.sLitui"ã~ e parece s5.o hipóteses assemelh.:.:.d.l.:i 00- 1 da o:Po.:'··ç~o clan.. do nobt:,e ·::.=!elat;af 
(l/12). por rr:.ê:; de serVIço pre~tadD. ~ rém não equ1valentes. I (b. Comlssao de Constituiçao f. JUS-
d~ i:rdcnlzJ.ç5.o que lhe seri.a ptJga se Justiç9. não concluir pela. in.il1ridicl.. tiça. parece que não há dúvida alg'U-

d 'd . ...... a o um dade, propriamente, mas de.:;aconse~ (Lcndo) Ina so"bl'e as cO,ncluso-o. dos parece·-
CÜS?": 1 o sem JUSIoU c usa c m li.!QU a <'provação do projeto por estar ~'-U 
a.(lQ de serv;çu. a. t" 'á r lad t d' "OS lecibos de quito.çãJ rre:-::il das duas Com:issões. Ambas cX~l.lnl-

Ar'!, 2', O i l' do art. 478 aa ma erJa J egu· a por ou 1'0 l~ . ~ nar,"m L me'rito do proJ"eto e o fl,'e-o'om" 1,"01 Dal' o <><"p"lho or anl' firmados pelos emp.-egados, quan- " 
cpns,>!r'daça-o dr.s Leis do Traba:ho - - .. ", ~-. """ .... g.. ra 1 demot'..stra ld t', JÓ D t L' ~ 5 452 zado pe:a 11:e€-:t dizer que -o "parecer do d.spensados cOm mdenizaçao n loque a ma "na ~ 
~,:O\('..da pelo fere,o- el n· , :::vnclui pela rejelção do projeto", dos empregadores, só serão vâU. estav·:1, devidamente regUlada. Por OH· 
cl.~ 1" de maio ãe 19~3, pa.ss~1 a ter fi dos, quando o foerm com a aS5m- tro di"\?!oma legal, de modo mu.to mll:a 
.s~gui1te red:.:ção: O SR. 1,1:E).1 DE SA - APara uma tênc'a do respectivo Sindi.cato, e amplo. 

_ "§ 19. Os três pl'~me:ro me- questão de .ordem) - (N~O fOi revisto se não o houver, Com a de qual- Em tais cond:ções, ambas as Co-
6~ d" dUTllÇ-clO do contrlüO por! lJelo oradO) -;-.81'. ~rzsldente. o Re· quer Sindicato Ou Associação pro- missões concordaram em que se l~ta.-
prazo .nd.:tern.in,'{({u séo cor.s:de- l~toI'" ~a matel"18..IOI o nob~e Sena- fjssional a crit..ério do traJ):~lho,- tava de assunto superado, do ponto 
ndos como pe!'íodo de exp.:mên- Cior J0.",aphat Ma.r~nho. Mes51e d eto· dor. ou, ainda, perante a auton- de vistft legislat:vo, e assim deram co .. 
cia, e, an~es que se comple:.em, ~os nos. Leva,nteI a qu.-estao de or. daq-e competente do ::vIinlstério do ,mO prejudicado o pl'oj'eto, acome .. 
nenhuma índ3n!';ação será de-ri~ ~e!ll .'P~l? seguInte m~tlVo: .houvesse'" T:-abalho." lhando a sua desaprovação, o q:le' im .. 
da" tnJundlcldade. a vot.açao terla de ser V' plica em reJ'ej~ão da mate'rla, , d S - f Ih eJa-sé bem que êle diz que e:::.ta. ~. o pareCEr. J nuo me a a a me· Portanto, o qú. va! '_er SUbl",e"da 

A t 2' "ta 'er' entrar' em vlO"or n' ' u d" h " prOVidencia se aplica aos caso;:; de ., ..., , r. ...r..:.:: _ a <> 101'111, era o q e lspun a o l\.egl- à votação não é questão prelimtn::u'; Ci.:l 
n/l- d.lta de sua pubJicação, :revogadaS n ento InternO. empregados dispensados com inden1- juridicidade ou inJ·uridicido.de, ma~ 11 
o,t disposiçõ.:s em contrãrio, I Via p.e regra, a Comissão de ~on~- zação de empregadores. projeto em sí. 

Votacáo. em pi'Ímetrq tur'no, do ; !titUIÇ~O e J,ustIça, quandO na,?.3e Ver:fica-se, poré'm, que e. lei re-
Projeto de LCl do Seitado 11.9 119, I' ata ~e materia de SU::t compete~cla gula. a mat~ria em caráter mais am- Em votação o p:-ojeto. (~au.sa) 
i,'e 1963 de al'to1',a do Sr, Sena- e:.~.:c"~lCa, se }:. o, u"une' a, p31a con.:;tltu~ pIo. Esta leI é a de n" 4 066. à~ 1962, Vai-se proceder a apuraç'ão. (PUU-
... , I d d'" d d d Q t que assim estipula os ca.SOs lle de- $Ul 
(~03 Vasconcelos TÕl'res, que re-.~ '9..1 .. 80 

LO. 0-_, ll1~1.!:~.,lC. : e .. uan o missão,,:, , _ I Votaram t<s~m', 38 81'S. Senado!",s', 
!lula c jO-',w d" qu.tac"io dos em· -o mento, e a CO:rJ.l._ .... o e_p(,(,lfIc~ que d d d 
'1"Ir~gados "disne~nc[lOS -tco,n l'nde~ ~€: I?1'O, n~"nc-~, .l?-0 caso, a Comlssao de . o pe .do _e enll.SSuo cu re-/' votaram "n<"1o" 2;:: Srs. Senadoves. 
~.« Le ,i; aç o "'0"13.1 C,lbo de qultaçao... Houve 1 abstenção. 
r:i::.cçeo· da,') eJnjJre;;adoies, t:!;zdo 1""','.:- .... ". ..: . Ve.Ja·se bem que abra.nge d'las hJ- . 
Parecere~ n"'. 2Ú e 24' de 19'34 Pc~·gu •. 0 fi V. Ex'.1 ...... 1'. presldeni~, póte~es. C? proJeto foi rejeitado e .será. ar ... 
(~as Co·niis.':t"es: re CC:t-;lituirão ~ I "-e amda pl'eval~ce ,o y:"'€'~~elto. ,reg;- ,qUlvado. 
J <·t,pa pe''''' .". cão' <' Le ir.- mental de que o p~.Iec_r p~l:l .I·t1U,- "'" de reci&ão do contra.to dt! '," , 

U '-..: é'. 1"!e-:_ , e g, '~'d'Q"e" 'otado e n"o ' [."J ... to a t b 11 f' d d E o seau nte o prOjeto reJel • 11('ão soc~al pc>lo (uqU!VOfT'('11lú . ..... ('1... e "I,; ..... u _ .-., ra ala. v'ma o por p.ll1pre.1a OI 0. - . ..... 
. '_.. f.m de que .lHO h .... Ja conflliuO na V()- COm maiS de um ano de serviço, do que vaI ao Arqwvo: 

A d:sCUE:.SZ:J clj,te F:ojeto foi en~ t·:l.{,'âo; se é o projeto qüe €.,t4 em só se:-á válido quando feIto com I PROJETO DE LEI DO SE~ADO 
ej?frf!da n~'l. S':2·:~O &nLr.or, df'b::::.ndo I yot:::.ção ou o parec::r, eonsidc:ando·o a aSSistência do respect:vo 6indl~ : NQ 119 DE 1933 
d~ SH vot:c:o per fCltl àe- cuorum. m.iurldico. cJ:to o~ perante a autorIdade do' ' 
Va!~se pro:.:eL· .... r à l'otaçEo, (lUe ~ed; Penso que o parecer da Comi!"são Mini.'itério d~ Trabalho e da pre-\ RegUla a forma de qwtaçJO 

etn (:~Crutíll!?'O E.~cre~,J. I' d.:. Constituição e Justiço.l eqUivale a vidênc:a eocial ou da JU5t~ça do 1 dos empregados dispensados com. 
,., ~, .• _ -nr;- ~ cc·n,:üde:-ar injuridlco o projejo. N'o Trabalho". I i1õdenização dos cmpregadore,~.; 

O ~R .... ..I.E\.1 ü..!.;:IA j··~~:.-ecer, leio: " .. , a t;cn'ca lc?:;~!a-
(Para U"jJH! "I~,~tao" de orcem) <Neto. h'a e a conven.ência o'Soc,:éll desaton- Estabclece ainda esta leI q11e: I O Congresso Nacional decreta; 

fbi rev::;to p'!lo ú;·nàor). _ s;nh(H'I.s~lham a aprova"Çf.o". "Quando (':0 existir na loca-l Art. 1Q
• Os recibos de quite.ção ;ge-

~l'eSI~ente; . prrerer àn COlll's~fo de O SR. PR!i:SmS~"!.'E. I !idade nenhum dos ó::-gãos prens- ral f:.rmados pelo em:prega~os,. qu~n-
don.stltu:C'~ O" f> Jl'..s~:ça é pi.Ole. :nc-:::n.::;- I tos neste artigo, a a&;.stênCltl S,- do dlSpe~G.ados COm mdemzaçao .dos 
dtuc.onalid.'.ldc. c: 1 (1::Jcque~ra da. GaJ/j.u) _ O nobl'p rã. presvada. pejo Ju z de Puz e, ~mprego::J.(;:otes, só serã(l v!Íll~os. qua.n .. 

. Sen::t:.or de Mem t ['.9. le\'3.nt.. u uma na 6Ua falta 0'.1 1mpedimemo, pt:- ao C! fOl'E:!l1 ?om a ass:stencla <!o tes-
,O SR. ~g·;'~:!:!:--;:'.:E. qnestão dl"' natureza prc;im nar sõbre .la. aut.cridade polic.ar', P2ctlVO S.mdlcato, e se nào o hcunr. 

j 3.50 ccnc.usoes d" p; ecpl' (ia COIT11SSão' cOm a de qualquer Sindicato ou As'" 
(Noguel1'a da Gama) _ U .... :ll'eCBl' \ de Cons~it:1icão e J\.>t ('':1. Entendeu E' clar.a; portanto, que o que se cül1- sociaçào profissional a critério do 

na ('om''''': .~ C n'''''!'U' -r. Iu- .... . . . substancla na le. vigente ê ma;s amo traha'l-o~do-" ou, ainda, pel'.nte • 'u-':'\: '~"~L'O l:-" .. G '"'"'v. Jçav e , ,':-::::t. Exa., no p:~mell'O BlOlr.t'nto, que " V' ...... J_ .. 
t;Ç:<1, é pela l'ejcr:,:o! 10 Pa ( .- co, n~:uira }!::,la injU;',idICí- pIo do que o sUcierido no projetlJ, ora tOl'idade competente do Min:~téflo' do 

ti em debate. Trabalho. 
O SR. r:·E.:·.i D-.; SA - POl't'>nto, ade do proJeto. . E!11 face do exposto, conclui que o Art. 2Q O Ministério do Trabftlll0 

Jj:la injl'l"lC; ~ L::':,J PJreCe-ml:! qU2 () I O SR. MF:>.! DE SA - perdão. p:'oJeto era contrário à boa técr.ica e Pl'evidênc'a Social regulamentsrá 
uare:!er d'3 L·(;::' .... S .. :J de Gor..'-titU!ç·<J !~1' Pn:sidente, ::q32n::; pt'l'lú;nto a jurídica, e assim o flz porque ~âo esta lei, dentro de 60 (seE6entn) d:as 
Q JU,t:çr: s)"):·o ., i:lC:ll:t.tuc:onahl.:de V: Exa. se se V3.~ \'O,ar o Proieto ou podia deClarar sua lujurid:citlad.?, O dI; sua vigenc:a. 
du Inju~id~c:c.:. COC. o Parecer. projeto não é injurídico, ma5 fere, Art, 3Q • A presente lei ent.r2rá em 

digamos assim, o sístema viO"ente vigor na data de sue. publicação, re-
O SR, PRESJD::,"~;o;iTE: quanto à sua amplitude, re5t~inge vcZa.das as disposições em cont:-M.o. 

(l\oy..:.e!1"a ra Cc;nG.' ~ u pa 'rcer 
da. ço-n'~~c'J t"~ Cr!).sl iU.f:f'!) e Ju.s
t·ça, depo F. d:o rc:::-:LÓl'io da fi.l.teGa 
diz O 5"3u,nte: 

(Noguei1a da Gama) _ Da leitura 
que fiz do parecer ('.:1. Corn.sstio de 
l'onstituiçr.o e JU3t:ça, dcduz~se que 
ela nfro conclui claramente pcla in· 
juridiC:dad edo projLto. Dcsaconse-

(L;:;) tha a .sua Gp~ova.ç50, peL' ser fi maté-

3, , P "o:::~:.o t' e ;'1a n~le cont.ida já objeto de outro 
.. ,- . ou ~~u e,a pr." 'Hu!c:nfl. l~gal que cuidcu do nssuntO. 

V:s.'..1. L~. lJ<ú~:a:;5:'D la t.')~a .n,s- dê. modo ma'S a;l'lIlO, A Comi,;;;,ão de 
cri' ~ 113. !-~) n.~"'~.C.:;fs: de J 28 ~e Le~(s:aç?o social, comls·-fio' eSl'rcíflcll 
m~-:·'· (,J .1.._._'. "' ... "'UolJ.) e.l·ll ln !P:".l· o exame aa matéria em f-:lcé 
"a ')?":~ d~ -Cr.1!.3;:";'tO O'] L'''cii))' a . . _ ~ ~.', . ,- '.~~<"e pronunc fI.'\."nto r'JTIC 1'1lU pelO 
d ~ {' r,ç· .... ú Q..: n'~r::·:;9fJ do coa ... ~ . t d 'Oht 
t1'.\.'. (~ tn:b:!lho, f rmac.lO PU! ",rqul"Vnm!;.lo o rI ~~ o. 

uma situação de segurança que a le
gislação atual já. estabelece, em favo! 
do empre6;.do. 

Que o Poder Legislativo pode res
tringir, fora de dÚVida; por que en
tretanto fnzê-Io, qual a .razão, {lua1 
o motivo, qual Q objet:vo deE.sa 1:(>5-
tríção? 

Tudo isso admitido, pareceu-me, do 
ponto de ",h,ta. c:mst~tucional e jurí
dico, contrário à V~'cnic-a leg:sl""tiva .. 
Por quê'! Porque a orientação d etodo 
d:reito saciol, em nossos dias é nu 
str,tido de ampliar p;arantias prerro
gativas, d~'eito<:, e nã"J- de restr:n-, 
6í~10s. 

em;.:. ~ ".-.ao COm m2'S de um miO O que R MI-'W f"ntêoe r que fi co .. 
de -s:r,,:f'o, ~j sei'á Yãildo \lwndo ITIL.<;",ã.o de Const;.:,uição e Ju.:::t~ça de
fe.t9 C"'l~l a a"s ."tencia do le!-· s::.rOD".eiha a S 1;1 aprovação. D2s(\,~ 
pectlvo s;-:,/ C'-:t'J cu per::ontc a Iltl- conselhar a aonvcçt".o de um nrojeto Não pod:,rla. entret,Jnto, dec~:J.""'ar 
to '.C:~r1.ç 00 ~.'i.iní~tério du Trobn- parece ser () "'/lesma lIlJe rej~ltá~la. que o projeto era mconvenien~e: pOI
Ih') e da L·e· .. :::1§ucía SeC'il:'..1 oU Não obstcnte. a Mesa solicit!l ·ao no~ que oavia s:do t3mbém distrihuído :.\ 
d1. J11Si.:ça de "r':Rbalho", I AI'- bre relt\tor da COmi5i>Ílo. de Cunstl- Comissão de t,eg-isls<:ão SOci:11. Usei, 
t~;o 1.'l) ~shbe:zc", sin1?, o d:· t.1..llcão e Just·(\l. o em nente Senador então, uli1a fórmula 2.mpla, qu~ cabe 
p:orr .. :=. I"ffer dt, ('(ue. '·quar.dl1 nso lo<"aphat ~ . .far·nho, que ~e pronuncjp" à COlUis.?ão de Const tuíção e Justiça. 
exi,st\!· Íl~ ! .... c·~l -:·~ct.e ·1en11\.1m (ins ::ôbl'e o mesmO. para que o plenário . O proJeto é ccntra R trcll:~ jml-
ór:.!J.ü~ n:-? .... i;,l:::J; nrH caxligc. a ~1iQue devídam'Jnte orient.ado antes de d.ca, porque afront.~ todo o Espírito 
8.~ .. ::·stprc.o <"~:-á pre""t!l~JfI "Df'lol·/ctar. de 'ij"S~ legislaç~o. todo o .:;entldo 
JU,7 d2 l'f'~ e. :1? r,Ufl fp.1tr1 ou imo O ER.. ME-M DE S.\ - 81". Ptesl* c{)ns~ • ....:tlVO do lezl~l .... do:- que é o de 
pedimento, pela autoridade ptlU· dente, só lésejo sa.ber que se se vai amparar o- trabalhador. inclusive re .. 

votac;ã.o, em turno único. do lU
querimento n.9 151, de 1964, p~!O 
qual o Preside1~te da Com:ssaQ de 
Relações Exteriores solicitq a 
pronogaçüo, por quinze dias,. do 
prazv para aquéle órgtlo se t?'o
nunciar sóbre os Projetos de P3-
ereto Legislativo ns. 14 e 15 da 
1964, o primeiro que aprova o 
Acôrdo firmado com 0'1 f:rtd~10$ 
Un:dos para o estabelcc.mr'lt" de 
uma Missão Mil"itar Nor~e . Atf! !. 
ricq11~ no Bras;l e o ~p,.gl<nd..")· ')o I· 
clll.,do cOm o mesrro poíS 1}Oly! o 
estabeleczmento de uma .1111~;~c 
Nm:al. 

Em VObÇ20 o requ::rimento. 

Os Ers. SenadorES que o Ilprctom 
queiram permanecer sentados. jRau· 
SO) 

E.stá ap!·ovado. 

Fica, ao::s'm prorro'!ado por 1'5 :I'M. 
O u"azo de pronu'1l'hmf'l1to df.t 0('0· 
misspo de Relações E.'\ternas sõbl'e OS 
projetos, -
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Di3CU88(lO, f1m turna único, ao A&sim, acho que V. EXa. deve subM Em virtude da aprovaçã-o do reque-
parec.Br n9 256, tte 1964, da Co.. meter ao Plenárjo .. proposte de ar- rimento. nomeio. para comUtUir a 
mis9/l() de Finanças, s6brB o O/f- quivamento da matéria, pOis não bl\. Comi&São a que o mesmo se retere, 

17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23' .... 
2~ - 27 e 28. . 

çio 11.9 80, dfiJ 27.4.64. pelo qual o o que julgar. (Multo bem!), OS nObres Senadores Wilson Gonçal .. 
Sr. Presidente <Ia Companhia de O SR. PRESIDENTE: ves, Dix-huit Rosado e Slgefredo Pa-

O projeto e as sugestões forr..m exa
,ninados e debatidos previamente por 
1m grupo constituido pelOS Senado
'es João Agripino, Mero de Sá e o 
'elamr desta Com.i6são . 

Navegação 40 São Francisco en.. checo. 
caminha cópias do balanço, da De acõrdo com o Parecer do nobre. Há outro requerimento, de núme
.demonstração da conta de lucros Senador Argemiro de FIgueiredo, ro 155-. lido na hora do e~.edienbe, 
fi percta8, ao relatório e dos an~.. Presidente da Comissão de Finanças, do nobre Semidor Filinto MUller e 
:tos, referentes a esta Companhza a matéria é submetida. ao PJ.enário. outros. de urgência para o Projeto de 
(p.arec8r declarando haver a Co.. para conhecimento e arquivamento Lei da Câmara n.9 55~64, que auto
l1ttSS~O d6 Finanças tOmado co- da comunicação que foj feita pelo rlza a emissão de obrigações do Te~ 
nheczmentQ do expeàtente) " PrY!idente da. companhia de Nave- souro Nacional, altera ti. legislação do 

O Parecer da Com!.ssão nenh&ma gação do São Fra.nctsco. Impôsto de R~nda e dá. outras pro~ 
prop08ta formUla, em conClusão. Em discus.são a matéria. (Pausa). vidénc!a.s. 

Não é do nOSSO feitio relatarmos 
projetos de caráter financeiro em Jle
~:ime de urgência, sob a pl'es.são na.. 
lei do amranto e da precipitação. l?e ... 
lo contrário sempre sustentei a ne
cessida.de de tais projeto.s serém exlt
minados muito de sobremão e à luz 
da. reflexão. Çontudo tivemOs que 
nos curVar diante da mexorabilidaàe 
dos prazos regimentais. Perece, entretanto, legitimo con

clUir-se que, declarando a. comissão 
Ilaver tome.do conhecimento do expe-
41ente, e a. ausência. de proposta de 
qualquer procedência traduza o pen~ 
sa.tnento de que o expediente d~a 
.er arquivad-o, 

Neste sentidO a. Mesa soliCita es
clarecimentos do RelatOr da. matéria, 
a nobre Senador Daniel Kr1eger .. 

Tem a palavra o nobre senador 
l;anieI Kl'ieger. (Pausa) 

Não está presente. 
Tem a pa.lavra. o nobre Senador Ar· 

remira de F:gueiredo, Presidente da 
Conüs.são Coe Finanças, de quem soli
citQ explicações Bôbre a matéria. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI
REDO 

(Sem revisã.o do oradOr) - Senhor 
p:c$;dente, não está presente, como 
V Exa. acaba de declarar, o nobre 
Senn.dor Dani~l Krleger, Relator 6a 
matéria .. 

Como Presidente da Comi.~são de 
Financas, assiSti às discu.<>sões em tór
no da matéria. que é realmente de 
ea:átel' or:gínal. Talvez seja a pri
D"L-::ll'U, vêz que é submetido (lO Ple
n~ r!o da C3.sa. 

A Comissão de Finanças, como se 
vé no pnrecer, n::o podia cone,uir por 
outrll coisa a não ser que tomou co
nhecimento dos eSclarecimentos preS
tado,<; pela Comis.~ão. 

Há Uma lei vigent.e que obrlga a 
Companhia de N"a,vegacão do São 
Frarlcl,<;cO a prestar contas, ",penas no 
ten'l:!no da contabilidade. Uma de
il ._ :r.tração de cifras ·não gigmfica, 
n"!;,so-lutamente, ama pl'esooção de con· 
tas. 

1\:\0 há documentação acoUllxlllhan
do os esclareCimentos pre.-;tados pela 
Companh1a, Em face de~a a,liséncia 
abso\ut~ de dCK:ument.e.ção comprovan
de Os esclareclmentos prestado,.. pela 
Compan!l,a a Comissão de Finl1n.;a6 
nfi ') ·tJ~'de,~ia ter outra orientação se 
não ,3, de declarar ao plenário que 
havia tom-ado conhec:mento da de
monstração contabiUstica ap.'csemada 
pela Companbia, 

Nãe> há o que decidir. Ass'm. nãO 
havendo interêsse. por parte de qual
l.uer Sr. Senador, em pedir esclare
cimentos. o parecer da ComlSsão de 
#Finança\S ê pelO arquivamento da 

ruaté!ia. Não é objeto de deliberação 
por parte do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) _ CO:1sulto 
V. Exa. se acha conveniente publl
ea:'-.s~ a matéria no Diário do -()on~ 
gresm, Secão do Senado, e em segui~ 
da arqUIvá-ia. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI
REDQ - ESSa del:beração V. Exa. po
derá tomar. Não sei se hã jnlerês~ 
se por ~arte do Plenárlo. 

O que posso esclarecer a V. Ex~. 
é a Ir,nPoss:bl!.daae da se trlloar em 
conta flrtu;lo que foi lr..ff)l'mad{l à Co
missão de F'lfl9.nÇas pJl parte da Cia. 
Vale de São li'ra.ncis~o como presta· 
ção ria contas. . 

Não há o que decidir. Ap~nalS há 
uma Çlemon.stração, em nüme.".()s, a 
resp?:tlJ da. rE'ceita e da despQS_l da 
COfi1pg,nhia. Npo h·wendo pre~t·,lcã(l 
de co~tas. a Com s...<;ão de F'm:U1çg.~ 
mto POderia t~r outra at!tud" senâl) 
e.<;Sa: comunicaç50 ao ?lenlirl0 :ie fjUe 
tomou conhec:mento daquilo aue lhe 
101 relatado 

Nenhum doS"' Srs. senadores pedin-
do a palavra, encerro a. discussão. 'Em votação o requerimento-o 

Em votaçã:o. Os Srs. Senadores Os Srs. Sena,dores que o aprovam. 
que aprovam o arquivamento da ma .. que:ram parmanecer sentados. (Pau
térla queiram col1Servar-se sentados. sa). 
(Pausa) . Está aprovado. 

A matéria será arqulvacla.. 

Discussão, em primeiro turno 
(a.preciação preliminar da consti

tucionalidade nos têrmos tU> art. 
265 do- Regimento Interno). do 
Projeto de Lei do Senado número 
168, de 1963, de autoria do Se
nhOr Senador Aarão Steinbruch. 
que isenta da incorporação para 
prestação de servfço militar os ci
dadãos dedicadOS a atividades 
profissionais na lavoura e na 
pesca, tendo Parecer, sob mime
TO nY 199, de 1964, da Comissão 
de ConstituiçãO e Justiça, pela 
illconst f tuc ionali dade . 

Em virtude da deliberação do 
PlenárIo. passa-se lmedmoomcnte 
ao estudo da matérIa. 
D:sc~ão, em turno úniCO. do 

Projeto de lei da Câmare núme
ro .55,,64, que autoriZa a enlis.são 
de obrigações do T-esourQ Nacio~ 
nal, altera a legislação .10 Im
pôsto de Rende. e dá outras pro
vidências. Em regime de urgên
CIa nos têrmos do art. 326. nú
mero 5 I'c", do Regimenw In
terno. em virtude de requerimen .. 
to aprovado na prasente sessão. 

Em face do exposto e tendo em 
vista a premência de tempo sornas pe
Ja aprovação do seguinte sUbst:tutIYP. 

SUBSTITUTIVO DA COMISSAO DE 
PROJETOS DO EXECUTIVO 

Autoriza a emissão de Obrigações do 
Tesouro Nacional, altera a legisla .. 
ção do impôsto sóbre a renda, e dá 
outras providências. 
Art. 1.9 - Fica o poder Executivo 

autorizado a em:tir Obrigações do 
Tesouro Nacional até o limIte de ti-
tulos em cIrculação de Cr$ .. , ..... A 

700. O()O, 000.000,00 (6etecento.s bnllôes. 
de cruzeiros), observadas as sçguin
tes condições/ facultada a eml&ào de 
titulas múlt!plo.s: 

a) vencimento entre 3 e 20 anos; 
b) juros mfnimoG de.6% a.a , 001 .. 

cuIados sõbre o v\11-or nominal atua .. 
ida do; 

ú projeto já foi examinado pela 
Comt&~ão de Projetos do Executivo, 

Está em discussão o Projeto. (Pau- que deu pare021' favorável, apresenM 
sa). tando um substitutivo; pela Comis· C) valor unHário mínimo de Cr$ ..• 

Nenhum dos Sl's. Senadores pedIn ... são de Constituição e Justiça, tam- Q .IJ-OOlJ<l \ti.e'L mi.\ cruze\ros). 
do Q palavra, encerro a discussãO. bé-m Inofável aO SubstitUtivo da Co .. 

E t • p' t § 1.9 - O valOr nommal das abrI'" 
~ . vo açi.1.o o rOJe.o, q~.Ianto à missão de p:ojet03 do E~ecutjvo, com O'açõe .'lerá atual:zEldo P211ódlcamen_ 

prel,nll~~r de _cOn:stItuclOnal1dade. as emend":l'::; ~ qtl:' ofe~ece e, també!?, i~ en~ função das mrlrções do p:lder 
Os 5·13, Sen ~OI~ que aprovam o \ pela Comlssao de Flllanças, favora· I e.quis'tivo da. moeda nac'onal de 

~artce~ da C~mlss!ío de Constituição voeI ao SUbstitutivo. acôrd'o 'om (I ue e.;tab<'lec·e· o .§ 10 
~a JustJça

a 
~'-le:ram conservar-se sen~! Vai-se prcced 2r à leitura dos pare· do art. "5.'" desti lei. - . 

do. (p u. ai. I ceres. ~ 2.(1 _ O valor nominal unitál"o 
Está aprovado. I ~ ?r. l.Q Secrrtál'io vai ler, em em· .ll102_da cor~ente l":;sul.tante da 
o Projeto será arqulvaulJ. . pnmelro lugar, o psrrc2r da Comis- f utu:d17aç:w refer:da no p~ra.zrafo :ln ... 

lsão de ProjetO-) do E'H'cut:vo, I i.erio:·, ":.êl'a deClarado tl'.mest;'!llm~·n ... 
E' o segu:nte o projeto 

tado que \".li ao Arquivo: 

, . (,e, med:ante pOl'to.ria do ,\f:n:.'}tro da 
reje!- Devo e.sclraecer aos Sr5. seiadorE'5 F'azenda. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
"N.Q 168, DE 1963 

Isenta da incorporaçllo para 
prestação de serviço militar, em 
tOdo o tTPrí/ório nacional, os ci

dadãos que exerçam atividades 
projissi<Jltal-s na lavoura e na 
pesca. 

o CongreSEo Nacional decreta: 

Art. 1.0 Ficam lsent06 de incorpo ... 
ra-ção paTa prest.ação de serviço m:li
tar. em todo o território nacional, 00 
cidadães ':;':1e, comprovadamente, exer· 
çam ativ:dades profissionais na la
VOUra e na pesclt. 

que no impreSEo a ser d:stribuído, ou 
que está sendo dk,tribuído, f:gura co
mo sendo da Comis.."-ão de Econom'~ 
o parecer proferido pela C')m's~ão d'~ 
?roj"tos do Ex?cutivo. O equívoco fl
ca, a.~s:m, retif:c!'ldo 

O Sr. 1.0 Secl'etál':o lê o~ sej~til1tes 

PARECERES 

PARECER N/! 312, DE 19C4 

Da Comissão de Projetes do 
Executivo sóbre o Projeto de Lei 
(tu Câmara n,Q 55·64. {n,O 1 939~ 
C;64 na Casa de origem}, que 
autoriza a emissão de Obrtgaf;ôel. 
do TeSOuro NacionaZ alterCl a le

gislação do impõsto sôbre (I, rei)· 
da e dá outras providencias. 

Art. 2.9 Os Ministéri06 de. Guerra, 
da. Marinha e da. Aeronáutica adap .. 
tarão, respectivamente, 08 Regule... Relator; Sr, L.;ite Neto. 
mentos da Diretoria de Recrutamen-
t ..... , da D:rewria do pessoal da Arma~ O Projeto n.'? 55-64, tomou na 

da. e da Direteda.Geml dQ Pessoal Câmara dos Deputados O n.o 1. 969, 
da Aeronáutica, às dispOSiçõ€lS desta de 11 dema:o de 1964, é proveniente 
lei., de m~n~agem governamental. NiI. Câ-

§ 3.v ~ As O~t'tg:1';Õe5 terf\.o \,3.lor 
;'lt.]llirnll ulutár:o em mopda COtl\:n ... 
e Lxad'.} em p[}l'~aria rio )"1..n:stro da 
. '7.?nda, pc:!.::ndo ser colocfl.dr':;) ao 
t ' ou p::,:a valor de cotaçâ6 ms 

... . ~vs de V.11ó;·es, dé:.:idc qn? nfw n~ 
L~<::Jl' a 30',; (:.',ll[~tlêma per c"nto) 
(,0 de.)33:o l11?d:o ào<; m2'ihJ!'.'·" P·:;!jJ2.S 
Oetral:. e d:'<.)f.1rur~s) das eal:l.~e·.lS 
p~ I'til:uJare.s .aô~l_~:lS. 

§ 4," - Pa!'J. t.s efeitos do limite 
de e:nis::,ão, somente serão considera_ 
jos em c:t'culaçào o.. titu!os efetlva
nente negoc:ados, atendendo aos va
~res esl:r.tb,91;cidos na form·.l do pa .. 
Ia~rafo antenor. 

§ 5.Q - O Mini.3tro da Fazenda fl
:~ autOl" .zr do . a ce~e'o1'al' conven:os, 
lJUSte.s, ou contratos pura em!s-são, 
;olocaçào e resgatê das obrigações e, 
Jue se refere êste artigo. 

§ 65' - As diferenças rOl moeda. 
COrrente de valor nominal unitário, 
fe<Jult.antes da atualizrção prevista no 
} V', não constitu\2m l'endimento tr:
butável. Art. 3.Q Esta lei entrará em y!gor mara foram ouvidas as Com~ssões de 

na deta de sua publicação, revogadas constituição e JusUçr>, Economia, or- . § 7.0 - O orçftmenro _da União con .. 
as dispOSições em contrário. çamenot e de Finanças. .51gl1~r~, anua.lmente, as dotações ne-

Foi l:do, na hora do expediente o Aqui no Senado várias sugestões ces.::arl.Rs _aos serviços de juros e 
requerim::nto n.() 154 do nobre s-e~a- foram feitas no sentido de serem al- am::rt.zaço~ das obrigações previs
dor Wilson Gonçalves e outros nO tere dos algLlnG d03 seus dispositivos. tas ne.sta lei. 
';entido de seI' designa,da comissãd ef!. Dentre aI:; sugestões avulta a do se- Art. 2,Q - Os recursos do Fundo 
pcc:al externa de três membras pa. nhor Ànn:s~ ... ) da FaZenda propondO de Indenizações Trpbalhistas a quo(' se 
ra representol' o Senado Federal em as seguin~es alt'21'·.1ÇÕes: refere o art. 46 da Lei n.9 3.470, de 
solenidade cívica. Resb'b21echnento dos arts. 8,1' e 10 28 de. novembro de 1958, serão, obri-

Em dic;cussão o requerimento. jo projeto o1'i9;:na1 propo3to pelo Exe· g~tõl'Ia.men_te, aplicados na aquisição 
Se nenhum dos S1's. Senadores de .. .::uti\'o, exclusão do art. 2.9 da limi- d~ .0brlgaçOes da emissão referida no 

seja I" fazer u~o da palavra. vou en~ cação imcrita no seu § 8.Q
, alterp.ções artigO an.oorior, no Tesouro Nac:onal, 

cerra,!" a di.scU'~ão. (pausa). Ino 3rt. 3.9; suprrssão dos §~ 21, 22, ou na Bolsa de Valôres. 
Está fllcE'nada, 23 e 24 do ert. 3.?; p2QUenas modifj· ~§ l.Q 

- A disposição dêstc artigo 
Em votação. \ c<tGÓ2s no" al'ts 4.0 e 5.\1 do projeto;. mo se ef.tlica. às quantias oorrespon_ 
O,. 81's S·,~n,r;m·c.~ q:'12 aprovam o· 'l.lterações e+"srnci3:s nas arts. 10, l1'l<lent~s ao Fundo. de Indenizaçõe6 Tr:l-

reQuel'impn+() (jt~:nllll pel'man~çer, 12, 15, 16, IR, 24 e 25 do projeto e lxtlhlstas anterIOrmente constittúdo 
sentados. (JJa~lsa) 'm'ilnutf'nçáo integral dos arts, 1.9 - ;belos peS$oas jurídicas, já aplicada.s 

Ditá aDl·ovado. 6.9 _ 7.0 _ 8.9 _ 9.9 _ 13 _ H. _ em tltulos da divida pÚblica pl"V.!s .. 

. 
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t~ pi:lo D~creto n.0 53.'187, de 
marÇo!) de 1964. 

20 de ficicntC3 e:n viam ao w!:posto ne:;to 
artigo. 

i 2' Dentro de 9{) (noventa) di.., 
da data desta Id. as pessoas jurídjcas 
deverão processar o renjustamento 
do seu ca,ital so~lal pela correção 
monetária dos vD.lÔres do seu aUvo 
!mol:;lilizado constante do último ba
lo.:J.ço. 

~ 2.' - Os contribuintes do Impôs
.t<) def Renda, como pessoas jurídicas, 
-~ilo .)brig::dos a. constituir o Fundo 
"_:b Indenizações TrabalhIstas, e· fim 
~~ assegurar a sue.. responsab~lida.de 
.... tentual p:::la indeni~c.çco por dispen
s:). dos seus empr::~ados, e as lmpoF
: lncllS p!!.gas em cr da. exercício, a 
~ I~e títulO, .:orrcrão obrigatàrinmente, 
::;~r -conta dâ."-.Se Fundo, desde que ha
Jol S3ldo credor suficIente. 

§ H.9 - A obri;;ação mensal da. 
zOnstituição do Fundo referido no pa
l'<1.:;rafo ant[r:or éorresponfrJrá. a 3% 
qn:,S por cento) sôi:)r.e o total da re

lT1uncração meIL~l prga. aos empte
S'Mo~, não computados o 185' salário 
ptevi.,to no. Lei n.o 4.090, de 13' de 
jUlho de 1982. 

,,§ 4}? - A obrigação de .que tró.ta 
;) parágrafo anterior será de 1 1/2% 
(Um e meio par c!'nto>. sõmente até' 
o; ex ~rcic~o financeiro de 1970, para 
c.., elnprêsD.s exclUSivamente destina
dts E, agricultura 'e à pecuária. 

j
§ 5,9 _ A quota do FUndo de Inde

n z:u;"5es Trabalhistas somente será 
<'!rdu1.Ível do lucro bruto para efeito 
c1!) Impôsto de Renda, quando 3.1)l!ca
dp. na. aquisição de Obrlgaçõts. nos 
t~rn:!}~ do pre3cnte artigo, ressalvr.da 
-aI. h!póte.se do prrágrafo primeiro. 

,§ {.9 - A quota do Fundo de In ... 
dl:n;_~aç5e.s Thlb:1.1h!stas. a ser c-a:nsU
t\l~jo na vigência desta le~. s'.::rá re
cpl~!::l.~" até () último dia útil do m& 
ttub3,eqUel1t~ àq~tele em que fôr prga a 
J;'e:n ?leri!çao, o..::vendQ o primeiro re
ço!ll!mento ser feitO' no prazo d~ 00 
(f:~:: enta) dias da data C:a. pubiicação 
(i.:s: ,3. lei. 

. ~ j} Os recolh~mentos' mêru:ais p::e
,,~ :.3 no p?.rá~~'Mo a:nte~'ior eerão 
~~,:_l~cttXi na fol'!JlD. e.stc.be:ec·da em 
!t':J Ls::n.:mto a .ser bu-::.x'.ldo p:.:!o Po
~ér EX2CU!.iYO •. 

. ~ 89 AS. olmgaçães a:iqu!.ridas nos 
t,:,··,1~S ?este artigo, sexao nom~na
l-1.7_S, nao poe.endo sr" tl'ansf~.i-das, 
8 .. .';0 nos casos ,je ::I·.são, incJrp-o~'ação 
~;1 5JC.~S o de pe. sOas jurídic3.s nY.l5 
r:~::~ra..( ser ~36atç·tias por an'~lJ:"3-
S~·'-' 
:' fi I plra re;::mbôlso da hnport:1ncia 
t.:..r,·t~pl}ndente às indenizaçõ::s efeti
~'L'm;l1~e ps.gas a partir úa vigência 
n':.'~a lei; . 
: b) nos casos de liquidação da p-c..s
~O-1. ju:'1dica. 

§ 39 O resultado da- correz5.o mo-
nt\túria, eietuada obd6.\ltàriamente 
em cada ano, será rezis~rado. no 
"Passivo não Exir,ivel". e. crédito de 
conta com intitulaçl!o própria nela 
perm.ancç<2:ldo até sua incorporação 
aQ o3.pital, para -efeito do d:Sposto no 
parágrafo seguinte. 

§ fl9 O aumento de capital que re
sultar da. correçã.o deverá ser refle
tivo em al~eração contratual ou esta
tutá.t'ia, conforme o caso, dentro de 4 
(quatro) meses contados da data do 
encerramento do balanço a que cor
responter -a correção operada. 
. § 59' \,!kcepcionnlmente, será permi

tido qu~ no aumento de cap:tal 5ejâ 
aplicada parte do resultado d'a cor
reção, sômente para evitar que o valor 
nominal d as ações e das quotas e 
quillhóes do cap1tal social das pes
soas juríd:cas, na. fo:ma do parágrafo 
anterior, l.~jo. expresso em números 
fra.cionários, devendo permanecer na 
conta 'Citada no § 39 o .saldo corres
p<mdente às fre.çóes, que .será adicio
np.::o à correçã.o monetária seguinte, e 
assim. sl>cessiyr.mente. 

§ C'} O i;npôs' o liôbre a r~nd.;a. a que 
se retere o J 79 do art. 57 da Lei 
n9 :L 47:J, de .18 de novembro de 1951:1, 
fica reduzido a 5% {cinco por cento}, 
e será pago em 12 {rloze) prestações 
meIlf2.lS. 

§ 7Q O pagamento do impõsto a. que 
se refere o pa,"á3'rafo anl"erior será 
dispensado, o"'es 1e que o cOlüt'ibu'nLe 
pr6'iira aó.qu,rir Obrigações, de,. em.l.s-' 
sâo mencionaa.a no art. 19 desta lei. 
para venc:Il1ento em praz<> não lD1e
rior .a 5 (cinco) r.nos contados da 
data do balanço que CCn.sigll·:lr a cor
r~:;ão monetá.r:.a geradora da obriga
!:,.ã,J tributária, em vJlor ll::minal 
a~ualiz;::.çl'o cOl'respondente no dôbro 
do que seria dev_do como impôs~o. 

§ SI.' A aquisição d-as Obl'igações a 
que ~e r;;fere o paráórat'o p~cced~l1te 
será cfetooda l!le:iian~e tantos pa
Jamentos mensaIS qu:::.ntos corres:çon
deriam à qUitaç:lo do impôsto pela 
:emis.::ão dó qual a pessoa juridica 
tiver opta.do. ciJ.servudo o di::'posto no 

i ,§ 99 Até o, exercício de 1967, in:lu- parágrafo 79 QO art . .2
y
• 

;SIVZ', o reent-iJôL:o de que trata a aU- § 99 para determi.'13ção do montan
~eJ. a do Ps'Iágrafo anteriOl' corres- te a f:i~r, aplicado na aquisição de 
lP.:;ra-:::á à metade das indenizações Obrigações a quo se referem os pa
leZ.:~,~vatnente pagas, a partir da vi- :-ágrafos antecedentes, ~eLão despre
:gê11cla. desta lei. zac!-as as importâncias inferiores ao 
• § lO As cor1eçóes monetárias do ve.:or l-nitário daquelas. 
'V:l:;l' do pÚl1c:p&.l das O!lri~açôes em § 10. O B2.ncc do Brasil S. A. 
ique fôr ap~ic:l.do o FUndo cl.-e Intleni- entregará ao M;n;st'érlQ da Fazenda. 
12.:~ 5!'!s Trt..b::!lhisUls acre::.c~rão ao noo tírmos do reJ'ulaH1.euto desta lei. 
·V~ .cr elo Fundc. m;:t;:ratos àus contas e d::!Jll~n"tracões 
~ § 11. Pata os efeItos da aplicação {() r(c31h~mEnt-o dcs inlpü:'co.!..L c.s d.:s· 
j_p.d_.,i;as ne.;~e an $0, serf~o d2Sf..~·.:za- tin::d::..s à .s.u;:iScr:~':o d~ O'.ll'.'>~ ~.j~ :.:e-· 
Id:-.: f.S 11'':~ÕCS de qucL::;;S e. ap1l.c::r. ler::::J. ne~te artig.tJ. 8('{)mp:lHlados 
ló: L ... j.-,t:m{e :nf"!:;,'.or &0 valor nomi- <los dO~"J.11:n~JS relaU"cs à sua mo-
n~. 1:.::::::'.:0 E..'J:S o~;~gB.çõ.;!s. rün:J,-:'aç:o. 

I ~ LL f::.;ti:, :;U\~':ll:;a. a. cbr:~ .... ;ão § 11, t.s O'Jrigaçõ-;.'s ad:ru:rldas nos 
- d • d ~ tL"'.:n.oJ G::Z:~ a'.:'~I.;"J s~~-'::o ::C:1·l1.::.t!-Im ,: --.. ê re~Ol~l.m.eni,.Q c ç,ue tra- ~ 

.t~ 1. \...S 1._:1'~:,_'<:.l.~S 3Q- e 'ioJ, qlO::jO o v~s c !,.;,." :":-.l'}.-:':'::>i~::, C:ll~"'::::z o p-:a .. 
:8: ,J LO .l.: .... :Co ci.e Ind:..nila('u-~ 'Ir.::. ZJ de 5 (C~l~.o) ~:-O', a -con:.:::r C:.l d:ta 
,b_.· ~".:.:.; r.~:il6U· o I!1t1l'itr..n,e· dcs rer .. d!) 1:-:1-.,;::0 cor.:~.,::;'('I. t,~:,:,o n:! Clsés 
ix: ~~\"'"üici2..c.;.es t-O\[:is ~o contr:buinte, dê fl::lo, inc:.rr~"::':,,::.J~ ;,,~rz..:.s::'o ou 
,r.:.:_.,02S no ~-ã.:;.o.fo 2':', li::.u~t:.:.~:') 6 !,,~!~::::'1. j~:..:i{;'::'. 

A:t. S~ .t.. cO:'l'eç.:,o Jl'ol]et~':.ria da § 12, OS au_n.:l:::'3 c.1::: c.:.,~:t-:.l. 1":0.1'-
.va'or oz,::;:r~::l dos b::m co r:""~~'o ím~- z~::C3 (;'Ji1~a:à:·":-1.E'n:::: r ... O~ t&:l'.i.:'$ 
I b~: "::00 tias p~o:!.S jui':i.iic~ "", prav1s- dp § <t9, fL::;.m i$;:'1tn do im!Jô.->to do 
· t:l. r.o art. 57 da LeI n9 3.'~'i.J, de n fi..!lo. "\ 
de noveml,).o d~ 1:;-3&., se::tl. obl'!:!9.tória § 13. No c'álcu'o das qu-:.tas anual.s 

'a partir d·J, data nCLa lei, s~':.!.undo de dr;pr.:.ciaç~o ou e.mcr';,.izn:;ão para 
~ 03 coellcientes fi3:ados anualm:ente efeitos do impõsLo sôb:-;:!. a relida, COll
r pe :) conselho Nc.c!onâl de EC(jncmia, s:.d:;rar·s...."-á valer d3 r.quie':'çí1.o o va
~ de modo que traduzam -a variaçúo do lar 6!.iginal dos b::ns, corrigido ncs 

pO..l:.r aqulsitivo da r..t~eda nacional. Urmos do art. 5 da L2i n9 3.410, de 
· en::re o mês de dezembro ,C-o úWl!:o 28 de novembro de 1S58. 

8'::0 e a média anual de cada um dos § 14. Nos exerclc:os f:nàncciros de 
; 811':" anteriores. .1965. e de 1966. 'as qt'otas de de-pre .. 

~ 1Q D:ntro de 30 (trlnb) dias da ciação ou amortizaçã.o dedutiveis do 
I pt:hI:ct,ção desta lei. o Conselho Na- lucro bruto serao calculQdas eàm~nte 
; c .onal de Economia ajust·ará os coe- sôbre 50% (cinqüenta por cento) e 

70% (setent3. por cent-o) respectiva
mente do valor d-os bens móveis, cor
rigldo monetârlnmen:.e nos têrmos 
deste artigo. 

§ 16. A importância do fundo de 
depreciação ou de amortização de· 
d'utiveI do lucro bruto das pessoas ju .. 
rídieas, a. partir da data. da presente 
leI. desde que não coberta. pelo valor 
de novos b.!DS móveis lntegrantE's do 
c.tivo, será apliclda obri~atól'i~m~nte 
na aquisição dos titulos a que se re .. 
iere o artigo 191 os qua.is poderão ser 
resgatados antec:padnmente p:lra a 
efetiva substituiçáo dos bens depre
ciados ou amort:ro;::tcs. 

§ 16. Nos casos pr~vistos nos pará
grafos 17 e lS as quotas de deprecia
-ção serão reajustacú::s -em rc.zão do 
aumento do prazo de reCO:himtnto do 
im'IJôsto estRbelec!d:l no § 69. 

i 17. O recolhim2nto do impôsto 
estabelecido no parágrafo 69 poderá 
ser efetuado em tantas prestações 
mensais quantas necessárias a que 
c::!.da uma não u!yap:l!:se a. qulnt~ 
parte da mSdia mensal do lu~ro. trI
butável. indiC3do pelo contl'lbumte 
em seu último balançai obsel"Vado () 
limite mé~l:.mO <ie 24 tvint ee quatro) 
prestações. 

§ 18. QUt',illdo o pagamento. ~ for
ma dos parâg-rafos 69, 79 e 17, lInpor
ro-r em exigência de prestações meno. 
sals superiores a. 2% (dois por cento) 
da média. mensal da receita bruta da 
pe:soa juri<iioo., indicada no seu úl
timo balanço, poderá ela. recolher o 
impôsto, ou as qu:::ntias destinadas à 
subscrição das ObrIgações. em. tantas 
prestações mensais quau!>ls necessá
rias a qUe c.a.da uma nao exceda. o 
limite referido. . 

§ 19. Ar. correções m-onetãrias de 
que trata êste art.i::o aplicam-se' as 
normas 'est.abe!eciGas nos paI-8.l':,"Tnfos 
do arti~ 57 da Lei n9 3.470, de 2-8 d:e 
novembro de 1958. e!i.ceto as dispaSl
ÇÕ2S de sel~S paI'ó.~o.fOS 11, 12, 14. 
e 17. 
, § 20. As fiUais. sucur.::ais, agências 

ou representações de S{)ciedad~ cs
trangeiras- autorizadas 6. func!Onar 
no Brasil. ff"'...a~ também Obrigada.;; a 
corrigir. na f01'!Ila do presente artJ~o, 
o re3!stro contábil dos b-ens do ativo 
lmobilizado que possuem . no Pais, 
podendo o corre..'1'onde..'1te aum~to de 
C>lpital relletir-~e apenas .sõore a 
parte destinada às operações no Bra-
sil. t 

§ 21, A inobserv:l."1cia do dis.J!Os o 
neste arti..,.o e pará3rafos anterIores 
~,;'tljclÜ!.r3. ;;, pe&oa juridi:a: 

o) à correcão- mcnetáris . do ativo 
imobilizado, "ex ofnelo'I, para efeitos 
de' tributação; 

b) . à ~pt:rda do ,dirc!to de opta.r pele. 
aqui.5içao de Obr1gaçoe.s, na fonua do 
§ 'j'l. 

C)' 8.. multa. em l.mportânc:a igual 
ao valor do lmpõ:to tWVido. 

g 22. Fic2lIl di~,~l ·~das da obr;i" 
!J'3.toriedadc de c:}~n.;lo monetâJ;la 
de que tr-atn. êst.~ artlf'O, as ~:e{,.l~es 
de -Econom:n. nustà, n~!i qU'i2S. p_l0 
menos, 51"(',~ (c~noilenid e um 'Po.r cen
to) dàs açÕES cor.\, ~ :~<'o 8. \01.0 p:r
t~ncsm. à unl::'o, G;;; i- ~::"'..dcg o~ ,aos 
~:ul1tc~llios, e as !).:t",,)c's i1.l1'idiC'1S 
c3rtro!".:.-end.inM no ~ 19 ~o ari;. l3 r.a 
r~"-i ·n<? 4.15,:. elc 28 CC r."cr·t:::l11vro -de 
1~S2. . .! .. ....-.. 

§ 23. Fl.:!am .c;,::zv·~i .. ~ Cl,J.'i- ú~ ~J~ .. "'
~_·.o mGn~l.:"t~a ê~ m:.:! ttJ.ta , .... 1;; .rr .. 
Ú ...... o 2.-5 pe_o;s.a:5 jur~d.:.c~l:i cujp o;'Atal_ 
flCC'Q] re:tL"i:"d-o 1120 ex:~ua LC f O 
(c' .J.{'ü::::J.1.:.:) ~ vê::::s o sah~,,·:c-nti'.1'lno 
ti~cl. *' 

Art 4° ::.11'0. e!::i~o C3 d~P"'5~O no 
art. 93 do R'C5u::"l'Uento aprovz_d<? 
1>'210 D-:creto n,!'< 5! .~~a, de 10 (~-: t· '.~l. 
de 1963 será perm<-;ido, à p~=~CiJ,. ~l
S~Cl vend'!dora, e'" ,:tuar a, c.o:.re-;<!.o 
monetária do cus+:o da aqu~<:tçab de 
imóvel, inclusi'le o 11'f'r5sto de tran'5-
missão 'pa.g-o e be!1fejJor~'as realizadas, 
quando a alienação ocorrer mais de 
três anos após a aquisição, e obs-erva
do o di.spÕsto nos pa rá~raf{')g dêSte 
artigo. sem o gõzo cumulativo dos 

abatiInentoo previstos no parágrafO 
19 do mesmo artigo 93. 

§ 19 Do valor corrigido ctas benfeiQ 
torias será. deduzida. s. pr!rcentegem 
de 2% para cada. ano que tiver deo 
corrido desde o ténnino de sua. rea.-· 
llzação, até a alienação. 

§ 29 A correção monetária de ClUQ 
trata êste o.rtlgo. que .será proces,sa'd~ 
medi.ante aplicação dos coeficientes a. 
'lue se refere o art. 39, ficará sujeita. 
téo-sàmente ao impôsto de 5%. sÔ))re. 
a diferença entre o valor global de.. 
aquisição corrigido monetàriame~to 
no.:; térmos dêste artigo e seus pará
grafos, e o valor histórico de aquisi .. 
ção, permitida a opção prevista no 
parágrafo 79 do art. 3-9. 

§ 3r,\ As Obrigações adqUiridas nOD 
tê;mos do parágrafo anterior' serão 
~transferíveis. salvo no oaso de par
tilhas em inventário ou arrolamento 
jÚd!clal. e serão liquidadas a Pattlr 
do quinto ano de slWo emissão medi. 
a~te apresentação e ImIUa-lque; ag~ .. 
Cla do Ba.nco do Brasil S. A. 

§ 49 A opção prevista. no pará.:,arafa 
211 deverá ser exercida dentro do pra .. 
z,? de. 30 dias, a contar do 1n<;;trumet1to 
de alIenação ou de promessa, de alie ... 
n.e.~ão de il,TIóvel ou do direito à aqui .. 
slçno, medumte o efetivo pagamento 
das Obriga<;óes. . 

§ &l No caso de pa~runcnto a prP:2() 
do preço de alienação de imóvel ccn .... 
tl'atada. a partir desta lei. o hnpôsto 
rte qUe trata o 'a.rt. 92 do neg-ulamen ... 
to anrorodo pelo DeC1'-f'to nQ 51.900, 
de 10 de abril de 1963, terá o l<::eu 
mont9nte corrigido mone-t8riamento 
n'QS têrmos do art. 59 desta leI. sem .. 
lJ.!'-e qUe pago de-llOls do r~cebimeh*'-O 
n-:-lo alienante, de mais de 7()"1, (se; 
~nta. por cento) do valor da. áHe:n~
çao ~o imóvell ou do di.reHo à f'un 
e.qui~~çjo. ' 

§ 69 A correção mcset..'Ít"!n ref€l;~r"1. 
neste. n.rf,~~o pcderá ser efetuada; em 
relncso àg alienacões de imóveis it\ 
contratada!{ P~a naqnmento fl m.'~7o 
cnio. impô;::to aind1t não tl>nhl).- t:ido 
cfebv!,mente Uoutda.do. desde oue o 
cont'r}bui.nte p;>,g,l'e o im;Jôsto de ,5% 
(cinco. por- cento) sôbre a correcão 
mpnetarla ou l'.fef!ve a mtbscrl.ç~o em 
d'ôbro õ:?s fll)rigawes dentro dp' ~() 
(se~nm,) dias da d:lta da. vjO'ência, 
desta lei. ~<> - • 

Art, 59 Oc; créditos flsrets de~or .. 
rentes de n5o-recolh!mpnto. na data. 
deviil3 .• de trJbutos. adicjone.!!' ou 'ne
na1i~ad"<;;. oue não forem t:'fefivamen .. 
te llOu!tlado:s: no t.rlmestre civil em 
oue deVEriam U<l" sIdo naQ;os ter~o o 
qeu V31()1" atualizado monetà.~i(tmltnto 
~m . f!tncãO das va.rlacõe~ no pQder 
""'ll'<;ltiVO da. moeda nacional 1 

§ ~'1 O cnns~lho' Nacional de li'l'O
T'I?~:a fil,rã. publicaT no "Diário OIT
('.:f\.l • no ~egun(lo mês ·de ootl~ ,h'r .. 
'tTtestre ('~viJ. a. tabela de coeflcf",:p~s 
de atuahzacão a vil!'Orar dt1rri,,",'fp o 
t--rime..t:tre civIl se .... ul'nte. e a- co,;,~"':'io 
l)'l'Pv!.~ta. neste a.rt~~o 5e'l'á felt:t c~:n 
'I:'3~e ng. tabeJr, em vi""01" nc. ds."'!\ .. f''n 
nue- fôr efetivamenb J!qvldndo o f"é. 
~l~O fi."cal. .• 

~ 29 A -correçfio nrevista n(>stf' J:+f
~') 1>"1" '·":r~Ge--d. inclusive r>ns cré-r'pna 
"";,\ c:"''lr''n~a. s~ia. SU~OT":a nnr r"1>-
4·(' .... '('1Jr!!ni ... tr!,,~ive. ou ~ndic!l'll. f'r'''''o 
e'" f' rC'':lt:-f'(,111<t']+p tivel' àrlJ~<::lbrl,., <>rtl 
rro,>rl., a irrrryortfóncia. olll>c:;Uon"'dt. 

~ ?O No (}"!,,") do ~"'1"~ ... - .... ro ::tnt ...... · .... r. 
". il"t1,ortt;n(':~ do denf<:;to (TUe fi' :p-.." ti', ~·"r ê.~vo~vid. .... , Dor ttr BIco ;:"~-'''
.... 1') Tl'"cc"dente o rf'cn",,,,o, l'crlr>rn1 '~o 
-'1 J'l'l"rurl'!1 'udic!al, .. ::~~, ·ctualht ... ",a. 
·~"I.,~~·rl"i"'T>j:?nte. nos t~rmos S:o:to 
'lrti-ro e 6~119' p9:r~~rafos. 

~ 49 fl;.. jmt)Or+f1n~il's deno!;itif~'lS 
,,~1os. C'ontr:;'ulnte<: e~l garnntiP 1 d':.\ 
ln.",tân:::ig, administrativa ou 1ur11 ~:al 
'j"ve"ão ser devolvid~s obr!qn'!-";-~a .. 
ment~ no pra·zo máximo de 60 tr<'Ps .. 
<:mta) dias. eont-9.dos d'lo data. dai de
cl.<:!ió (11'{' houver reconlleeid'ó a 'Im .. 
'I"'''o''!<>4i'l'''ch\ 'Oarcml ou total da. ,ex!
"'ê"""Q fiscal. 

~ 5' As multas e Juros d.e mol'Q 
prevIstos na legIslação 'Vigente cl:nno 
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p_f;rcen~agEns do crêdito fiscal. se!"ão I § 2'1 .- EXt:ngue-se til punlbilida.
Càlcu!-adas sô'Jre o respectivo man... p;;.,:l eXLSter~c~, a c.ata ~a apuração 
tante corrigido monetàrl::tm~nte nos tJe fnha, os (;~eu.w do lnfrator. pe
U.:.:mo" dêste arliJo. I L.an..e a .t J.z.:ou ... J. ~'I!"'"C.on!ll. au~~qu:a.s 

§ 6'? Os contnbulUtes qUE' ef2tuMem, Ieào:R.a..s e ~oc.;; ..... !Ue de ,econo:rua ~:.s_ 
np prJ?o d e'3':) <trinta) di" .... d3. vi~(~n- ta em iJ,ue u Uil.ó.lO .Sfjl maJorltarla. 
c_:l!. de""k lei, o ~~amcnto d,,) seu dê .. 1 lo ... LU'i"'" .. ~!.c,~ ,:,-,_,- f vo' a~ rL:aJ~l.Q.:j 
b~~o fi!:c;,l. f(oz'lrão C:e uma redu~flo nU.o ti.cO.h::.!c,:;, O .. Ct,l,!!l:'O.s os credItas 
dê 5~% (:inr:!,içnt3, por c:n:o) no V3- l'.;.s~.im.vê.s ní,.3 t~.mos da. Lei nu-
101' d'lS mult:1s aplkrda'3, :.12>.0 4.153, u~ ::J de nov~mb::o tie 

, 79 A correç:5.o monr:§ :o:a p;·ey1.';~n 14~1:. 
naste arti~o aplira-r", tamiJ;:.m, '" 11 J:) - :~"3 C:~.3 p~·:!.:.stso nes
<tt1a:~"uer débLo" fi.sc:ds que dêvÇi':am te t. .. ~i:;.(), u ;:l.ç~O p::n~l ~iã lnic:ada 
t.er s~co pa .... o<: ant"'3 d:l vi~'::nci:\ d:,~~3. p;Jl' l>..iJ~t",C: ... ,- ~ .... .) La l-'.ocul'.:.dori:l da 
le:~ se o d""Vrdo:' ou ~:::'u r.::')r~"cn· '~e _~.::~t..iJJ.ca, (in." .:l qU<>.l a aULor.dade 
do~xar de nqu:dar a su:1 Ol)rig~C'~o: jU::."LL.ft, li.! p.~.m.!.Hl lrutâncla é 

ã) d~ntro d~ ]~J (cento e vinte) L,J.~6.-'Ú.t u c.lc.l.n.".haf as p,;-ç3s pr.n
C'h '(~ d2t!\ d,,~j1. lel, f:C o d2:~it) fóI' c!.pa...s u,) f..: •• o, uc.;;tinad.as a compra
inlerlor n Cr~ 5,)~LO,}O CO Iq"inh::ntos ~a,- a eX·S,tDC.ol toe crime, logo opôs 
nl~ cruzeiros); <lo d(..c12";'o fll1:.!.l cundenatória proferi-

0\ em. no r.1iximo. 15 (ou:m:e) da na esfera administrativa-. 
p:'es:-2ç'ões men..~ais, succ$Slvas. de va- .§.p _ Quando a infre.{""dO fôr 
lr.l r;>;--., i!1fef'or ~, C:'S 30:l,(JOn,C-O (Ire_ cometida por .s-uc.edade. responderão 
ze:'lto.'! mIl cruzeIro') ~ada uma. no Py.O cr.m~ 0::1 :.tus dlretores, aQmims
ca~o de' debitas em n1on~ante supe.- eradores ou gerentes e, no caso de 
rio\' ~ CrS eoo.ool).CQ (seiscentos mIl sociedade estrangeira autoriza-d,a fi, 

cnI7eu·OS). efetua.ndo-ge o p..1~arnen- lunC.nc;a.r no pais o seu repre-
to da primeira ore.~tac5.o. ohrj~atõria- sentante, '\ ,,, 
m,:,nte 'dentro de 90 <noventa) dias Art. 11 _ Entre 1\\ de julho e 31 
d"':i.tS. \ei; de dezembro de 1964. o~ rendimentos 

C) em duns prestações mensais, a que.se refere o k,ciso~1v do art. 98 
l1Z'UR1s e sucessivas. se o val,)r do dê- do regulamento aprovado pelO Decre
b!t() estiver comprPendido e~tre cr$ to n.,. 51.900. de 10 de ~brn de 1963, 
500.0']0.00 (quinhentos mil cruzelro<;) serilo tributados na fonte. p!:Ogressi ... 
~ 0r* 600.000.{}tl (se\sc~ntcs m\\ c','\\-
zet~os). devendo a. primeira ser pa'l,a vamente, medi-ante, ao aplicação da .se-
dentro de 90 (novenw) dIas da data guinte escala: até 4 (quatro) vêzes o 
de.c;ta 1~\. salâr!o--mínimo fiscal, de ncôrdo crun 

§ 89 Excluem·se ,das d;sposi{ões' 
do plráq;rafo anteriO-r 05 débitos cllja 
cobranca esteja suspenl'=a por metii
d~ administrativa ou jl'dl~ia1. se o 
deç!;(lo1' ou seu reprE'se!1t.an~e- legal já 
tiver de1)ositado, em moeda, a im
portsmc;1. que~tionfl.da ou vier a fazê
lo. dentro cf .. 90 (noventa) dias d« 
da ta desta lei. 

Att.. 69 O disnoste no artigo en
terH)r e seus p.úá'n'afo,; aplica~se às 
conirlbuN;ões devidas por empre9:a
dos e por emore~adot'es às ln~tituições 
de t'revidência e de :lsslstência 50-
ela!. 

>.rt.. 7.9 A"l m'IHas O:-E'vistas na le
«fsl!tção fiEcal""e admlnis~rativa vi
gente e fixadas em CrU7~!ros. sel'P_o 
anu'llment.e atualizadas por decreto 
do Poder ExecutIvo. mediant .. aplica ... 
~ão dos caeflclentf:>:; de corrN:ã(") mo
netá.ti~ 9 Que se rf!fere o ~ 15 do «r
ti~o ::t9 desta lei- tendo pm vlst\'l. o 
II:no da entrada da le! que estabeleceu 
(lU alutori:wu a multa. 

Ar~. 89 No eãlculo do total do lm
t>&to de Renda lanr-Bdo sôbre as pes
lfM.o;' físicas ou jurfdiea5, ou ex;qíveJ 
me1~,FI"'+~ recolh1m",."to DE'as f'"':-nt~s, 
f;erá desnrezada a fraçiio inferIor a 
Cr~ ! ()f'/) 00 (hum mil cruzeiros). 

Art. 99 - Res.l;qlvado<; 0.<; casos es
pect"lis nrevistAC! fim IpI, Quanro a Im
portt\ncin <:lo trihuto fô" f'xl~~v",1 p'r~ 
celsiSamente vencid!) um q pre.st2c~O 
e n~ O:3'!'1 até o v~n";n1ento o.a nr:>'>
tl3.4:(f.Q ""~<'''l\nte, MT1':;'~<!"·"'I"-~t'-~n. venci
da B dívida ~lnbgl. ~ui~;t"ndo~se o de
venot à.'l san"õ<>.'l' lellals, 

Art, 10 _ Inclui-se ~mtre os fatos 
eonstitutlvos do crime ce rnroprl8rl'fo 
1ncWh~+'"l. nefi:roiõ.., 1'In fI,..t. Hl'1. do ("6-
dig-o Pf'na1. o n1íl)~rpc.,ll1imE'nto. d~n~ 
no dI' 90 (nnv"nt~l dias do té'l"m;no 
às.:'} pr3.7(')<:; )e. ...... 's: 

a:) das Impo"Hndas do Tmp!\o:to de 
Rend$!. 5lell~ pc'll('i{}n~is e emurl'st;mos 
comnuLs6dos dr<:conta ~O$ netas fon
tpo:; t1..,.,.qr'l,,"S\s (I", .. "'"'IM 1""1f' .... tO!'l: 

11) [I.n valor elo Tmnll~tn de CCf'"'sU
mo receh'c'o "C) arlqu1rente da mer
cadorl'" vE'ndfda: 

cl do valor do tmtJô~to do Sêl0 re
c"'hi,n" de t-"'t>Crlrn'! T'l"lo'! p<:tqbp'-P
c1men+.os sujeltos ao reJ~me de verba 
E'F'I1-er-f"l. 

I 11 _ O fato deixa de se~ pu
TI"·",l. ~e o cr.ntribuh,t" ou fj)nte re
tentora. recolh1 Os dé.'1lto.<! nrevistos 
,...~~,~ --"- ~._ .. ~- -l", ,.,,,,,,I~:O; .... "t~TYl\-

Il1strat!va de prImeira instâncIa ne 
r~ctlvo proce.sso fl.scaI. 

a tat.lela estabelecida no art. 207. e 
seus parágrafos. do mesmo regula: ... 
mento; entre 4 (quatro) e 5 (cicco) 
vêzes o salário-mínimo fiscal ~ 2% 
(do's por cento); entre 5 (cInco) e 
8 (Cito) \'êu':i C' salário-minL.>no f Isca' 
- 4% (quat,·o por cento); entre 8 
(oito) e lO" (dez) vêzes o salário-mí
nimo f'scal _ 6% (se:s por cento): 
eotre 10 (dez) e 15 (quinze) vêzes 
o salário-mfnimo fiscal _ 8% (oito 
por cento); acima de 15 (quinze) vê
zes o salário-minlmo fl.::enl - 10% 
(dez por cento). 

§ 19 - Para- efeIto do disposto 
neste arti~o, será pcrmítido deduzir 
da remunpraceo mensal a contribuI
eM de prev:dênc1a de emp.regado e B. 
Q Impõ.sto Sindical, 

§ 2.9 _ Em "elação a.o.s cnotrl ... 
buintes exclufdoo da tabela a que se 
refere o art. 201 do Re~ulnmento 
aprovado pelo D(;,cl'eto n Q 51.9t:O· de 
10 de abril de 1963 da imp-ortânClla. 
aryur2da. na fOl'm~ dê.ste a.rt!gO será 
d·E'dut'vel a Quota de 2% (dOis por 
cento) do limite de isenção mensal 
por depend:mte. 

§ 39 - Para efeito do d~posto 
neste aTtigQ, c()."1siderar-.se-ão na sua 
tot;tlidade os renc/.imentos previstos 
no art, 5'1 § 19, item L do regu!a
menta aprovado pelo Decreto nÚmeH) 
51.900, de la de abril de 1963, preva
lecendo os limit.es de que tratam o.s 
§§ 2"', 39.49, 59 e 6\1 do mesmo artlgo. 
tt!o-sômente, para o~ fins da cla.ssi
f:cação G.os rendimentos Elas decla
racõ::,s das pessoas físicas e jurfdlcas. 

§ 4 - O impõsto recolhido na 
fonte. no.s têrmos dêste artigo, será 
deduzido do que houver de ser p-ago 
pela pessoa fisica beneficiária do reu
dimen~o_ de Rcõrdo com a sua deCla
racão anual, cabendo a devolucão do 
excesso. caso a importância recolhida 
na f.ontc seja. superior ao impOsto 
devido em conformidade com a de
cl?ra<;_ão. 

Art. 12 - A ptlrtir de 1<' de janei
ro de 19'65, além dos abatimentos de 
que tre.ta o 8rt. 20 do Regulamento 
znrovacJo pelo Decreto n9 51.900, de 
10 de abril de 1963. será perm1t ido 
P.s pessoas fIslca.s a.':>ater da sua ren
da bruta: 

a) 2C'O~ das CHlantias ap·icadas na 
aquisIção. ao 'Tesouro Nacional, ou 
80s seus ag(:Cltes, de tltulos nomina
tivos drt- õivida públic:l federa.]: 

b) 15~ da,; qU'lnt'as a!>read,3.S na 
&.l:mcrk.ão integral em dinheiro de 

ações nominativas para. o aumento de 3.5% (três e me;o por cen:o) ~ 
de cap~tal '-e IOciedaàes ft'tlÕnimas. b.e a diferença entre a lemune..a'loáo· 
àe.sdA Que essas açõe.s tenham JJego~ de c.1ua. mês. e o llUL;.e. llH_ll~.U Ll6 
cia!:õ.;s. pelo men-O.S uma vez em cada Lscnç;iO' do lmpõsto Le fir't:c.a p.e
mês. em qualquer das Bôlsns de. va- v,s~o 1..-i0 art. H dest:,l- !e •. 
lôres existentes no Pais; § 1'" _ Ser a pc.ül.d~O de.l;.l~;l da. 

C) 15% das qUJ.nt!9.s apUC:lda,s ~m f" .. 1unelaç:l0 lil..:H,.<,D.l, p.d . .l Vs eJ:-'_tos 
depÓSlt-Ds, letras h_potêcáries ou qual_ de";le aru~u. a. CuU~.'.,J'l ('t·o a.: ~ .. B
quer outra form-l, desde que, co..'11pro- V.lI.-;. .. lc.a dos cvnltiburnt~ e ti vJ 
v;dement-e, se destinam, de modo ex- Impu,to b!.n_.d(;,","~. 
cluslvo. ao filln.nc,amcn<:.o d,; CüfiS- ~ 2-J - va .Ui.pv. 'l.d'C,,~ ar~u.~:'::1 na. 
truç~o de habitações pOpulares, se.. fO.l(lJ: d~,,\.~ ai ~'3.V. ::.e.a lo ~c.ulJ\':l ao 
gundo programa: p~eviõlmtnte ap:o- !;UO.d <'3 4',0 l ... Q S pu; c.;i1W) (.2 L
v!ldo pelo l\I-uistro da FazenC:a. 1.lüe dJ l..>::1~ .. ~o m~, _"J.1 pu_o ('~.J.:.l. 

§ 19 - Para efeno de D.pliC3Ç'ão LUnê tiO- ,;..;nu·.t:I.n,s. . 
do presente artigo. sOlllent.J serão ~~!'". J.J - .;..._::_ ••• .,.lj~_,u ::;, 1 :'1'" 
a~r~jJuldas COlllO abatim:nto ".j Im-I pCL,o de Hcnd.l- a f;l2.ão de 15',,, (_'.·l.n
p01'til.ncias efetiva e comprova'?a~-um- ~e por cento). tnto.!J,Ule d2 ... CÇ· .0 ~J.~\ 
te desembolsadas t;clcr contnbu!nte [onLe. 0.5 !lIcros C0. dos p..:.<::.s p.:.. ';..<1,.3-

durante o ano-base. ....::..cas ~lJ. 111'_'~!''':~'::A .0 cU ~: •. ,.. ? 
§ 29 - Os abatlmento.s de que tJ'a~ de cap.t~l ds ermas .ou m_· c~3des, 

ta o presente artigo, em ccujunto oe qualquer cspec!,), com a al~cn"\çâ{). 
com o.s previ.stos. no art. 13 desta l~i 0'.1 ces.:: .... o c.e un·e .... os e de bens !lló-
e no art. 20 do Regulamento apro- "eis. ;' 
vu-do pelo Decreto ng 51.9ÜO, de 10 § 1\"1 _ Para. efeit.õ da deL.;>.m! ... 
de abril de 1963, excluido.s OS relativos naçi10 do lucro de que trata ê..:;te ar
a encargos de família, alimen:cs tigo. o valor de aqu_sjção dos b:nS. 
prescados em v1rtude de dcel o ju- moveis e 'ele ulrenos ::;erá atU:lLz.J'c.o 
dic alou administrativa. ou R. missi- de acdrdo com os c021Lclentes c.e c:n.''"-
ve:s em face da lei civil, cdnçáo ereção monetar.a fixaaos .pe:o CC' se .. ' 
educação de meDor de 18 (~ .. -t.ulW) [110 Naclonrtl de Econom.a na íonna. . 
anos, pObre, que o contribuinte crie tlG art. 3.". 
e eJuque, méC1icos. dentistas e hcsp:- § 29 ,_ A tüicnlção ou inoorp()<o
taUzação. não podel? exceder, pro- raçti.o de ben'i e Ci.l'eilDS a que se re .. 
porc1on31 e cumulatrvamente, a. 4Qt"õ (ete êste artigo deverá selO feita. ob~·i .. 
(quarenta por c~.!to) Eôbre a rcnd:l g:,l tcd!1.mente, cem a assistênc:a til\
brut..1. /lO contribumte. respecti\'a firma ou soc.edade, a qual 

§ 39 - Fica revogado o o 7f do será ,solidàriumente re~ponsâvel pala-' 
art. 2{l do RegUlamento aprovado recollllmc'-lto do impõSt·o, ca.':pendó_ 
pelo Decreto n? 51.900, de 10 de a'Jrll llle ação l'egre.s.<;~va contra os dev~ 
de 1963. . dores. ~ 

Art. 13 -: Po.jerâo ser abat,das dn Arl. 19 _ A plrtir do exercicio fi ... 
renda bruta oas pe:;;s()9.S fu..cJ.S .cs nancy! u de L J. f.C:.1m revJ;r:tdO.3 oS: 
de. ps.;>as rE'~fl.iz:l-d9.s com a im~ru(>~. nrts. '12 '73 e 75 da Lei n Q 4.242. de 
do contribuinte e do seu cônjuge, fi- 17 de julhO de 1$63. bem como os res-, 
lho:> e meno:'es ti edezo:to an~.~, que pect.vo5. p&râgra!os. J 
crie e eduque, e Q'.le nM apl'e.3:ntem .. . I 

declaração de rcndime...·üos em F,;-para- Art.:J.O - A p.utir do exerClClO fi. 
do, até o limBe de 2~'Õ {\'lnt~ por nan'::.:'"lfO de 1965, flC~ revogada ~ co., 
cento) õa tenda b:ut3. àecl1ra-da, br?tnca dos adlc_onalS de prote~ao p; 
d:3cie Que o,; :"'-:np:-vo'lutes co ef .. ~ vo fa1l11i.ia. crUltl.'O", pe.o D;;)?reto-lel nu.
pagnm~.lto sej.:::m f!pensados ~ dec~a- mero 3 200. de 19 de ~bfll de 1941. ,I 
racão de rendimentos.. Art. 21 - As Ofils:;.Oes ou eT~OS ~a. 

Art. 14 - A remuneral,;'ão aufe:ida declaração de b~ns· _tiOS exerci~.os ~e . 
Delas tra.balha-don~s avul..<;()s, a Que se 1;";33 e ~ ... 1H, lAJ:luao ser ret1llc.:..t~~S. 
refere a Lei Org-ânica da Previdtrc;a ""n 1'a de 90 tnOVf!Ü:l) dIas a pal'l.oJ,r 
Social (Lei nÇJ 3 807. de 26 de a~ô.;to da- vig~ncia desta le:, pa~ando 0_ con
de. 1960, art. 49, letra c), será cla~.i'· trib:li!lte em 12 (doze) p.l'estaço~s a 
ficada pata os efeitos do Imr:ô:ito de mul~a de 10% (dez par ceDro) sobre 
po"'rl~, c)mo d<! empregada assa a- os lmpost.os corre::pondentes aOs rEl."l-
rla~o, diJUrnto", resultantes da mesma reU. 

parágrafo t1n.:.co - Pa!'a- os ef~itoo fic:'(ftO. ., 
d:ste ert1q;o, 8$ ?-'ix:::'.<'. o;::;ori?cõe' e Art 22 _ A a-ção f..scal direta, ex .. 
organizClçõ~S slnd!ca-is de. cmp.re;;-ados torna.' e permanente, estender-se-á a, 
e c'e cml1r;:>~aja:e.~. qu €m}e-:í'f:1!Tl no o ~lilÇÔ'CS reahz3.o.as pelas firma.s e 
~~'"!!!J'"lp...,,!" .... ria. r~'llun?r~r~') G-2-'> <er- .. "Pc::~t.:Cl~,e no p.::\'] .. ::o ano em que Sft 
VIÇO~."pZ:~~3~~S. sa_~" cOI;s:d.~:Rda~,. ~€S-. efetuaI' a. ftscaUz:1ção, devendo os 
T)O~;~v.:. U_.(I d. ,.,('>'1,0 ' ~ t .... ~_lt.(h ageutE's fi.scais do lmpôsto de ll.end3:i 
dev __ os ficardo alJ1CTa ~"rl~'Jd".:r n lavrar auto de Infnu,'J.o que coru:.'.gne 
prest::n' às ;auto!ldnop.s t'!"C"~S !c:,,?; a ta\ta. 'V'Ç1':tt\.<i:-aua. 
O,; escbrf'c.ml"n·.r~ on inl'o-m ·~o ,., §::''1 _ AO mfu'toor .r,e,~á apl.cH-
como represen!f1!1, es d"s fo-ntes pU da., pe~a. a'l~an(rade lançl:"':ora, mult'll -
gadoras. igual à cCipit'll:J:sn. no pil·:á'rl·.'!.fo ún~cG 

I.rt. 15 S;:;) c![\,sslfic'HiOS na do a-rt. 79 da Ld n'~ 4: .154, de 28 de 
cédUla. B da declaração da pesso:l fí.. flovembrc de lHi:J., sc~unçlo o v.:~QI' 
sica. benefic adl1. os lU:'(lS de de'~{ln.. e a gl':l.vidadc da infrs<,ão, SEm pre .. 
tures ou de out"flS obr!gfl(Õ2S 30 por .. ju!;::o d:> CCmt)'!til <io,> EY:·'l:;'2ntos 2PU'" 
tador, pt'ov€\~,l('ntes de emprdés'l1"'D.':' racos ,.q.ra !in') d·'] c:nt,rô.!e das. de .. 
contraído ... dentro ou fora do P:fs, cl~rf!('ões dE' f€'licimentOS. 
pr sociedades n?ciouais ou ~tr,1D.. § 29 _ A pes.~oa juri{iI~a cuja e~ ... 
geiras que operem no territór10 na.. cr.turaç.,110 do.$ livros Diáno e RetrS
cional. tr;-. d~ Ccrc.jl:·~,.'} CO:1!;lt'er p.t·ra,c;-o3 .su-

Art. 16 - O impô..~lo de que trn.ta pC~'iore_l;, re,,::pr:'':tivarr..ente, a 180 (c€'n· 
o § 29 do art. 39 da Lei n? 4.154, de to f.' oltenla) e 60 (scrspnt:;t) dias. su-
28 de noyemb'!'o de 196'1 se-rá cxil'!ldo jeltt;lr·se-ã. taznh?:n. à multa pI'evista. 
à raz:'ío de 50% (ge_~.senta na'" ceoto). no ?'1.rá!!!'Rfo ar.tsrlol'. . i 
a nartir de 19 de julho de 190~. Art. 23 - O lucro presumido obtl-

paTá.!;rafo único - O emprést:mo do nelas pe~oils Juridfc:.1.':i, sujeito fiO 
comuul."'6ri l) estabE'~ecido n:1. alínea b impôsto M')re 9: renrJo-, n9. fOf1'll:1\ da. 
do ~ 2Q lfJ art. 72 da fA'''l n? 4.242. I(1O".;1arão em vi~or, srorá determlr."'cl~ 
de 17 de julho de 19~3. será ccbrado. Tl!l.l~ B~'!.e~C5.o- dD coaticiente_ de 12% 
," .... w" .. f., l.? de ~"!hr> r1~ W64, à (do-.;tl \lOr cento) sób!'e a. rec.eita bru .. 
ra"-i'jo ~'" 100/,. (dez pot' cento). tn. ("""no" e::;t" r~'I'~,:lo:r B vmte vCzes 

Art. 17 - A partir de ]Q dl jl::lio d(' e:'lládo-mtn'mo fi~c!!l. 
de ]!:6d , o empré~timo comtJuI~/)":o ~ 1<' _ A pessOa jurídica. cuja. 
rie oue t-rat, o a"t. 7? ri'l Lei nt) 4.212 re('e;t~ bruta não ultre:pa"'sar o Um.t ... 
de 11 de j'Jlho de 1963. }ne!~",T']tp I'"ô- te estabelecido neste artlgo, ficará 
'- ~ ~~ 1· .. .,··',-"..,~".'l ,.:I .... ~~_1 ...... _ .......... ~_ ~~("l1f't- rfe- 1)~rtl>m"'''''~", do 1'11 .... ""t{) 56-
siflcacioo; (11 cr-tinla f'e" O:f'l"á rob-''''',", bre li. renda, oodf'ndo a Rlltnrldade 
mediante desconto na fonte, à razão lançadora dL':ipensá-Ia da obrlg,açiO 
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d:J apresentar declaração de ren-
d. mento. 

I 29 - O art. SS do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n9 61.900, de 
10 de abril de 1963, passa. a Vigorar 
C(lm a redação seguinte: ' 

jUrldica instruir a. sua. declaraç1!.o de qUenta. por cento) destB6 1mportân ... 
rendimento com 03 resultados de ope.. cina. . 
rações correspondentes· a período in... Art.:U - O parágra.fo 19 do arU .. 
ferior a 12 (doze) meses, ficará .SU" go 11 da. Lei n9 3.470. d.e 28 de no
jeJta a um apena comperuatória. não vembro de 1958, passa. a teJ.' .a. seguin
inferior à metade do valor do salário- te reda.ção: _ "Parágrafo 111 - A 
rnf.nimo fiscal, se já houver procedido dedução das despesas de v.:.agem 6 es

ger _ M em 4e Sá ~ Wilson Gonçal
ves - Wal/redo Gurgel - Bezen-lI 
Neto, 

PARECER N9 S13, DE 19G1 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Sr. ~.iem de Sá. "Art. 3li -" A pessoa Jurídica à mudança do exercício sor.ial no d~- ta4a.. a. que se refere a alínea a, será 
cujo capital o.ão ultrapassar de curso do qüinqüênio procedente, admitida. Eõmente até o limite das Ao projeto de LeI da Câma.ra n9 5&, 
10 (dez) vêzes o valor Ci.o salárlo.. Parágrafo único - A multa B que importancias recebidas para o custeio de 1964, a douta. Comissão de Leu; <tO' 
minimo fiscal, e cuja receita bru~ se refere êste artigo será fixada pela dêsses gastos, salvo se correrem por origem do :POder Executivo, ap: esen .. 
ta anual nao ex-ceaer a 60 (ses- autoridade lançadora, à razão de múl" conta do contribuinte, caso em que mu emenda substitutiva integral. 
senta) vêze.s êste salário-mini- tiplos de 1/36 (um trinta e u~~ avos) poderão s-e,r deduzidRlS as despesas Tal S"Jb5titutivo, se mantém int~ .. 
mo. poderão optar pela tributa,... dos lucros veríficados no balanço que comprovadas 0"1 até 80% do rendi.. tos muitos dos preceiwlS do projeto 
ção baseada> no lucro pre.sum..do. instruir a declaração. em número mento declarado, independentemente orundo da' Câmara dos Deput.ados Q 

segundo a forma estabelecida igual aos meses faltantes para com- da compro"a-ção. quando se tratar de introduz meras modificações de reda-
neste Rl'tigo." pletar doze mese.<i, . caixeiro-viajante e funcionário públ1.. ção nalgUTI6 outros, altera substan_ 

§ 39 - &J sociedades, de qual.. Art. 29 - .. tv> firmas e sociedades. cO, em geral, que exerçam .função de c~aI1l1ent.e muitos dêles - como é o 
quer e..o::pécie, que explorarem exclu. de q'lalquer \ -pécie, cujos fundos pe natureza ex.terna e itinerante." ca.-so, apenas para. exemplificar. dQ3 

t d - reserva. J'á tenham atingido o valor Art, 32 - O contribuinte beneficia.. .. ... ts. 22, 23, 24 e 25, referentes aos in .. EilVameme a lflOa es agucolas e pas- d d ôslo d R ~ 
t . do ca.pltal social realizado, no caso do com re ução o Imp e enas. centivo, fiscaIS' conferidos por dlvers"'" crJ.,s e cuja receita aTuta Dão fôr .$U- d J . -de promoverem o aumento dêSS€s fun- e adicionaiS concedj a pe as LeIS 1e1s à..'i áreas abl·an.zidas pela SUDENiJ . p'~.vr a J.~U lcento e· v·nt(:) veZ€s o t di' d 26 d b d .. dos com o aproveitamen o e ueros nwneros 2.973, e e novem ro e e pela SPVEA, Além disto, acre.scents. sLlário-mÍlLmo fiScal. poderão optar f' t 3 9 3 4"0 d 28 d . apurados 6m suas operações. lcam 1956 (ar. 5), n .', 'f e no.. ao texto várias di~posições noves. tG-
p·~la tf1butàção baseada no lucro pre-. . Ilslo d 3 M (I t b d 1958 ( I "2) o 3 692 SUJeitas ao lmp e 010 rIn a vem ro e ar. • • n· . ,das tendentes .a reforçar os pr"póSl .. 
á.lmlG.o ae qUe trata êsre artigo. por cento), arrecadável na fonte, 80- de'15 de dez.embro de 1959 lart. 19)~ tos e objetlvO.'i da proposição, 

Art. 24 - Fica suprimido o item bre o aumento. ind'ependentemente do n9 3.995, de 14 de dezembro de 1961 A premência do tempo não p-ermit:l 
I da letra h, do ~ 9 do art. 43 do Re- impôsto devido pela pe&oa jurícLca (art. 34), uY 4.126. de 6 de mato dt! enll..'IlCrar, neste parecer, tôdes as dt .. 
glURmelllo aprovac.o pelO Decreto nú~ na forma do arLgo 44 do Regulamm ... 1963, e nQ 4.239. de 27 de junho de ferenças extHentes entre o pr{):eto e 
me:'O 51.900. de lO ae abril de 1963. to aprovado pelo De-creto n9 .5LOOD. 1963 (art, 14), será .obrigada a rero- o substltutjvo, Q'.le o exame e 0 0011-

Art. 25 - A partir do exercício fi- de 10 de. abl'il de 1963. lher 50% (cJlQüenta por cento) do fronto de Um e outro fàcilmenté rev.e .. 
Dil.nceiro de 1965· para o cálculo do § 19 _ O recolhimento do 1m- Impôsto de Renda e ad!clcnais deV14 Iam, 
inpóslo 'adicional ae renda. em rela- põstc·~, que se ref€l'e ê.ste artigQ si:;rá dos, re~::a.lyaô.a a acumulação dos re.. A elabomção do substituth'o tou 
{t,(j ao Ctl.pJ .a! das pessoas jum:Lcas. efetuado mediante guia. ob.servaa.as 80S reridos incentivos, em favor dos em... feita pelo eminente Senador Leito 
de que trata o a-rt, 19 da Lei n9 2.862. disposipões da legislação em vigor. preendimentos industriais e agrícolas Neto, relator daquelá ComissâQ, com. 
de 4 de :)etembro de 1956. será fa~ § 29 - Ressalvados ~ C9.SO.'i de em operações nas áreas da SUDEr\TE atiya participação do Pr€sident-e nêste 
cult.ado às pt'.!:SOllS jund:cas abater do ações de portador não ident;ficad.o, ou da SPVEA, com os benefício- com.. órgão, o ilustre Senador João Agrt_ 
lUc!n excedente kibutá.rio a im~ os tHulares. sócios e a.cionistas de fir- ta.ntes do art. 18 da Lei n 9 4.239. ae pino, e o relator da Com!.ssão de Fi
portt't.c:a corre.-,pondente à manuten.. mas e sociedada::, por ccasião da d!s- 27 'de julho de 1963, hlpótese em que nanças. 
cto do catJital de giro própno durano tribuição dos acréscimos de reservas, () recolhL'llento Dio será nuncr: infe- Entende êsle que o substitutivo. 
tE o allo~lJ~e na sua deClaração. deduzirã.o do impõto a pagar. cal .. rior a 25%. (vinte e c!nco por c:mtQ) contendo as pr:ncipais normas da pro.-

li 19 - O montante da ma nu- cuJado em suas declara'l;oes de ren- daqueles tTlbutos. jeto e lhe prE'-servando o espiri~o e e. 
tcnção do capital de giro serA deter.. dilllentos, a· impo~~ncla do lmpOOto Art: .33 - ExcepCícn9.Irue~te, ~o orIentação, de muito o aperfelçra e 
1ll,u:.l.dO pela apllcação. só'.>re,...o capi. d'e.scontada e ,reoolh:da na f-arma do lC'xerClClO de 1964. o encargo fman~eI- cem. p:eta, merecendo, por isto. epro-
tal de giro própr:o da emprêsa no § 19 dêste artIgo. TO a Que se retere o ai·t. 29 da L::!l nl1 I vacã{) do Plenário do Senado. 
. d . . '. , 4.131, de 3 de setembro de 1952. po- E' o parecer, 
lTlC·O o Cxel'ClClO. das percentagens § 39 ,...... OonsldeIa·~l-S.~ fdndo.3 de derá. ser erevado até 3() ... % (trinta por Sala das Comis.sõ~, em 8 de' junho 
de correção. publicados periodicametl- reserva a8 ~portanela~ destacaaas cento) do valor dOs pro-Tlt03 impor- de 1264 _ Argemiro de Figc,!"iredo 
W pelo Conselho Nacional de Eco- do.s lucros S'ljeltos ao Imposto de Re-n- tados e "em a TIm:tacão do prazo es.. presid"rite Mem de Sá Relate! • 
nomlR. 'me deverão traduzir o au- da, em poder d~ pess-aas j~rídic_as, tabeleci~ no parágrafo ún:co do mes.. Dan:el- Kri;ge; _ Enníri~ de .Mora;; 
mento de nível geral de pl'eçoB no quaISquer q~ seJa:n as deszgne.çoes mo artigo. _ Eurico Rezende _ Leite N..:I

O D !rfcdo correspondente ao ano-base. que tiverem, mcluslve lucros su.s~~n- Art. 34 _ A arrecadação de impc,o;. Be:2.erra Neto _ João Agrip:nJ 
f 20 - Para os efeitos dêste .ar- sos, ~xcetuadas ~ ~~ervas técn.~a.s toS, adie!onals, taxas e c{}n~ribuiçõ2S I Wilson Gonçalves. 

p",o. no :::níc:o do exercício, o ativo constItuidas obr~gat?rla?lente pe.as devidos à .União e às Aut.arquias Fe-
p:io, no iníc:o do exercício, o ativo sociedades de capltallZaçao e pelas _de de1"ais. poderá ser efetu:oda através I PARE'CER N9 314, DE 1964. 
o:spC'::.fvel mais o ativo realizável, dl- s.eguro, d equal~uer .na.ture~a. e. t.ao- áa agência do Banco do B:-Mi} S.A., Da Comissão de Constituição O 
rr.inu.do do passivo exigível depois de somenteopara c..,. efelt{}S dê"te artlgo, do Bsnco dQ. NOl'de,st,e do Bra.sil S.~. Justiça, sóbrc o Substitutivo pJrtt-
e;:cluídos: as parc~las mantidas .em um fundo e do Banco de Cre-d.to da Am.!!.zóma 1 n~ltte ao Projeto n~ 55-, de 19S-tJ 

I - do pa.s.sivo exigível, os saldOS p~.ra aum~nto do ca~lb] durant.e o S. A. w? 1. 959·C-63. na CâtllMQ). 
(levcdares dos empréstimos em moe- pxazo máXimo de 8 (o. to) meses, con- Art; 35 - Flc.a o ~cde~ f..xec,ut.ivo apresentado pela Comlssã~ do 
da estr&.nge!ra e dos emprétimos su· t~~os da. ?ata de encerramento do autí?r,lzado a ahrlr, pe.o ~1:mstzr,0 da Projetos do Executivo, e qUE! auto-
j,'ltos a atualizacão; b anço anJa!.. . w ,Fazf;l,da. o crédito ~ç-pe':Ial de """ ri':'.l a emzssão de Obrigações do 

n _ do ativo realizável: § 49 :- A nao~utiJizaçao das .m.. CrS ~.OC!J.(}Oo.co-q.C{) (dois bil~õe.s de TeJouro, altera a legislação do im-
e.) os valores ou créditos em moe- portân<llQS levadas a-<? fundo de au- cruzeiros) para ";:gorar no penedo de pôsto sôbre a renda e dá ou! as 

da estrangeira ou sujeito.s à. atual!- mento do capital no fllll a que.!e d;:s- 1" de julho de 1964 a 31 de dezembro pl'01~idências J 

tinam. dentro do prazo e.stab21e-c~do de 1966, para atender n ,d2tpe.sa~ re- . 
zlção monetária; • no parágrafo anterior • .$t1Jei;ará o Ul- sunantes da emissão d<l$ o:J!'igações! Re.at:;;r: 3r. Eurico Rezende' 

b) as ações. qu')tas e quaisquer frator ao pagamento do impOSto de de que trata o artiryo I? inclusiva 
títulos correspondehte.s à partic:.pa- que trata. êste artigo, com o a.créSci- para o apa.re hamenot dai Caixa de 1. Sõbre o projeto em epígrH<>. ao 
ç5<> societária em outras emprêsa.s; d u]f. ... - tó i se. man.fesLa.r, a Co:u~S5.o de p:(o. 

! d mo as m ~ ~ora r as. Amortização e das repartlções fazen_ jetes o'Q Ex~cutívo hou"e PO". ..(_ 
I'!) o saldo não integral zado o ca~ dá. I 1 btd d t • ..' "' .... f.ital social. Art. 30 - As pessoas jurld1cas p.n- r as ~cum as e ex-ecu ar a pre- elaborar um Sl1b.stitutivo. qu~ CUa-
§ 39 _ A manutenção de capl- quanto estiverem em débito. não ga- sente lei. . belee:! alteraçôes quanto à p1'CpVS1_ 

t3,l de giro a que se refere êste artigo r.a.ntido, para. com a União e st!us . § 1',1 1- O crédlto ~?e Que trata çâo !l.p:cvada pe1a Câmara do.5 D:PU" 
Ót Institutos de Aposentadoria e Pensões. ê~te art &0 será ~utcmàdcamente re.. :aào·. no que coneeTO.:!. pràLici',nH .. 1L~ 

~z:.ão poderA. em (lanhuma. hip Me, por divida t~ca.is e parafiscais, não ~ .. stre.do pelo Tnbunal de. contas e },ó &0.5 aspectos de ordenamcnro f ..... 
ser deduzida na atAtração do lucro poderão: dfstribl~ído ao Tesouro ~a~jQnaI, e ~e- nanCêno e fiscal. mantendo as ImhllD 
real sujeito ao Impôsto de Renda. a) dlsrtibuir dIvidendos a quaLsquer rá m01T!mentad~ pe1.o ~lmL.<:;ko da Fa.. gera's da mensagem goVerllamf~ltaJ.. 
nem poderá ser computada entre os bonificações a seus acionistas· zenda ou par a:..ttoTlda-des por êle de- 2. No meSmo diapasão daqu~12 ~o .. 
f.·xcedente.s de fundos de reserva. de b) dar ou atrJbuir particip'açãD de Iegadas. • vem ór;rão t-ienico da Casa. collf( ..,a-
(IUe trata o art. 99 do ;tegulamento luc:ros a seus sócio..:; O"l cotis~ bem § 2? _ As desp~as abrangldas mos ser per demais esca..s.w o 'C.nJ>U 
f.provado pelo Decreto n 61.900. de como a seus diretores e demaIS mem- . 001' êste artigo compreendem os gas- de que dispomos para o exatne de. 
10 de abril de !963. t" ! d :\ bras de órgãos dirigentes, fi~cais ou' tos com material e cOm serviços de matef13, no .s~u âmgu10 jurkl.CQ~,,;c!l.$ ... 

Art. 26 :- NnO bS ao obr ga OS ~ oon.sultJvoo; terceiro.~, inclusive a lccacão ou subl()- tituc:onal. 
lapre:sent~,~ao de declaração do 1m~ C) pa.ra quanti.a .superior a n:a1s de cação de imóveis. ficando vedada a 3. Dai por que no.s H:ja lícItc, ~=m 
pô,sto adICIonal de reuda. a que se cinco salárlQS-mmllnOs da regIão em crIação de cargo.s ou a admls'Cão de maiores cons.derações. de.stac~r C3 
refere o artigo anterior, as pessoas que estivoer-em sediadas. como rem une.. DeSSOa.l à conta do c;éd:to refendo pontos q'le f;ucseguem mmclqnados. 
juricticas que tiverem, no ano-base. ração mensal, por qualquer titulO. a. neste artigo. para. o fim de Ju1gá-loS SC)) o 'pon:o .. 

luc"o inferior a 90 (noventa) vêzes seus diretor.es e dema.is membros de ~Art, 36 _ O Pode. Executh'o bai ... de-n-::ta da constilt1Clons1:dadq; 
o S!llário-mínimo fiscal vigente a 2 sua a.dministração superior. xa.râ dentro de 60 (sessenta dias) OS a) O art. 5\1 do Substitutivd (:lIda 
de janeiro do exercido finaoceiro. Parágra.fO único - A des.obed.ên-c1a. decretes previstC>.3 no texto da pr-esen- dos cr~dltcs f:.sea:s vencld{ls (p:rá .. 

Art. 27 - Para o efeito de impôsto ao disposto nes-Ite artigo importa tlU lei. bem como ba!xará decreto COll- ']"lafo 'jO), p2:-mit.nd~ a atuaCi79~J.Q 
f!e renda, consideram-se bens im6veis multa, reaJustãvel na forma do art. :olidando a legislação :SÔ01 e a ccbran~ do seu . \'8 'I1r, med ante a 00 Tr~ã.o 
)S flo:-estas e as árvores em pé. C1ns- 5Q, que será, imposta: ça e flsca1i~a(,'.ão do impôsto sôbre a mcnetána. Ent€ndemos ser inrl -::2 ... 
tantes do ativo das emprêsa-s indus- (1.) às pessoas j',lridlcas que dktrt-j renda e provento!; df qua'quer nitu- 1 t!tuc.enal e.::.sa operação. em C',n .. 
trÜIÍS <i~ madeÜ'a1 carpintaa'ia, tanoa- buire-m OU pa.garem dividendcs, boni .. t·eza. Intmdu7indo r..s mc:lificaçõ::-s fronto com o que e-taoelcce o a~t. 
r'ns fábr'cas de po.p'e. de celulose, fit'ações ou remunerações. em mon- I :."Gnsl~nada'S nesta lei. 1141. § 3'\ da carta Magna. A~s m. 

- p·?os~a de ;mndeiras. ôompensados, la- tantJe igual a.50% (cinqüenta por cen- I Art; 37 _ A pr€smte lei entrará s~mos p:!a sUl)reseão do alt:-:l:tl:'l P'l ... 
m~n?"'O.'l e outras. similal'es, desde que ~) d~ quantias que houverem pago I em vi~or na da.t.a de sua nablic'lçáo,, ~'at::"l'afo, e, pOr v!a de c:I'.3e~pfn.". 

:ld,"u;ridas há mais de- 3 (tr~) anos, mdevldamente; j r~vcgada.s a5 d!spOSiç:5es em contrá- o pa:r~g!'l)'f.o 3.9 em me.:rno artlg~, t. do 
ec!"n 0'1 .sem terra. medis.ntp. escri"!nra b) aos d1ret~yes e d~maf.s membros, no. : ~ art. 0-,' , . _ 
· ... ú·)l·"a da admlnistraçao superror que houve-l SalR- de.s ComlSEo:='s. em 5 de junho b) O a~t. 10 esbpula as ~an,;':;es 
.<' A;t- '23 - Nos csses de alteração rem recebido as importância.s indeyi- de 1984. - João Agrf"pino, l?re,idente i do crime de apmpriação inMbita. PlXa. 
do e~ercíc:o social. quando a pe!soa. das. em montante igual a 50% (cin- - Leite Neto~ ~elator _ Daniel Krie- ~a retenção das importân-cia.s rélMlv::t.'3 
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60S impostos de renda., de con.sumo 
e' da sêlo. E O seu parágrafo 49 esta. .. 
belece que OS titulares dessa respon
sa.bilidade penal serão IIOS diretores. 
&dministradores ou gerenws dna so
ciedades", parece-nos temeráno e. L~l 
d~finjr, de logo, o responsável ou res .. 
pOll.'iáveis. A apuração SÔbre q'jelll 
deva. responder pelO ilielto crlmll1a.l 
deve ficar a cargo do POder Judicíá .. 
rio, que, através do inquérito poliCia.! 
c~ do proce5E.o admini.stratlvo ou fi.s .. 
cal, podfrá recrutar os elementos in .. 
farma-til:'OS e ba.lü:adores da ação pe
wU. 
. lst-o pôsto, a Oom1s.são de Constl .. 

tLÜção e Justiça aprova. o Substitut~v(), 
co-m as seguintes emendSa: 

EMENDA N' 1 (CCJ) 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo It, Junho de 1964 

quando m. parecer t;1l. .. .. pllca.çAa·' n«.. me alnto tranquUO pua reJellit 
retroa.,VIlo incide ".. proiblçlo oole .... du .. prlm __ encla&. Por _ 

V. li:lt' usará da palavra ne .. a oca- nemente estabelecida. E. o que, data 6 que, eneamlnha.noo .. Yotaçl!,o, ~ .. 
ailo. venia dOa autores do substitutivo, me cllU'o que ... aceitarei, (lIralto bem/) 

o SR. PRESIDENTE, 

cSe°nt:.:,~ ~.:s~.. Senadores parece q.ue ocorre com relação àd'!"~- O SR. A.IlGE~nRO -DE FlG1l1l1-
_'1"ola. o:a submetida ~ nOO&\ ~ CImo 

quiser fazer uso da palavra. irei en- o')U. 

cerrá-Ia. <Pausa) Não partIcipeI da deliberac«.. da Sr, PresIdente, peço .. paklvra. 
Estã encerrada Com!.ssão de Constitulção e Justiça O Su. PRESIDENTE: 

. ontem real;zada., porque estava au .. 
Val.se passar à votaçã.o do substi- sente de.sta. Casa.. Não pude, por iss(), (Noguelra da Gama) _ Tem a ~ 

tuti"vo, sem pre5uizo daa emendas, Ida! meu voto favorável às. duas pri- lavra o nobre Senador Argemiro de 
:Em votação. meiras emendU: constantes do pare .. FigUeiredo. 
Os Srs. senadores que aprovam o cer. Eu o faria com 11 mM1.llJ. tten. 

substitutivo. queirem conservar-se' çuill<la<le com que, no' Plenário, t4;l", O SR. ARGEMIRO DE FlGlier-
stnta<1os. (Pausa) I ria dad<> voto contrário ,&o pro~eto REVO 

Está, aprovado. ontem Consagrado, que CrlOU o Ser... (Sem revisdo do wa4or') _ St. Pl'&-

'Suprimam-se OS parâgrafw 
10 art. 59, 

viço de Informações, segunrto mensa .. sidente, a. matéria. em causa, OU seJa., 
V8J ... se passar à. votaçã,Q das eInen .. ) genl do Poder Executivo. VDtal'ia as emendas em dIscussão foi obJt>-to 

das da Com ssâo {j,e· CO'_.".\ 'tui~ã() e) contra êste proj.eto comi). aprovaria de decisão da Comis.;:ão dé C\)mtltul .. 
Justiça.. Serão .submet~das à votacão1as emend~ de .lUJ. 1 e 2 do projeto ção e Ju.stiça, hoje pela m!lnbã. ~ 

7,Y e 8,9 em bloco, salvo requenmento de des- ora em dlscussao. . l O nobre Senador Eurico Rczrllde 
taque, Quer-me ,parecer, sr. Ples_~ente, elaborou: às pressas COMO decla.roo 

E.MENDA N' 2 (CCJ) 
E1.1priina-se o art. 6,9 

EMENDA N' ~ <OCJ) 

Em -votação as .e~1'endas· da Comi! ... que ,s. ComLssã-o de Con.stituiçao e perante a Comissão,' um relatório F"
mo de Conatituwao e J\L'l.tlça., em Ju:sLIÇ~ tem razão quanto às dUM bre matéria de relevância excepc o 
bloco ,primeIra seme.nda.s. Manda a Emen.. { • 

O SR. JOSl}.PUAT MARINHO e B,''' do art. 5u. Manda a Emenda: missão a. aceItação das emendas ora. 
. Ida n,9 1 suprimir os parágrafo,., 7,9 naJ. Mas, ain.da assim. sugpr ti à Co-

, , n9 2 suprimi o a. t 6' N em df.scussão. E s. Comiss§:o os accf-
D~-se ao parágrafo 49 do art. 10, peço a palavra, para encammhar I r r. , um como oou se não me falha. a mem6rIa por 

o. segUInte redação: a ~ota'ção, Sr. Presidente. !ncfuusta~rg dca.soC'o~I_~:yldent.ef· qude a ('ou .. unanimidade • I 

a U.I.Jo!io.":jao se un a. em. Que á d . 
"Quattod.-o fi. infral}ão fôr comeU.. O SR. fl'RESIDENTE:.. os prlncplos a. que se referem os H e me permftír. o emfnr-Tlfe mr!-

da 'pOr sociedade, respcndel'á pelo . dois panígr-aí05 do art, 5.., () '19 e o tre. Profes.wr Josaphat Mar1r!h .... que 
cnme a pessoa a quem caiba pro- Tem a palavra o nobre senador, 8Q

, e o art. 6\1. v!o-lam o princípio da dtscorde de g, Exa., com relação ao 
vIdE'nCHl-f o recolhImento do valO! Josaphat 11.farinhO, irreu:oatividade" para; ferir dJrelto texto da Constitutcão vigente, ou s~ .. 
t-r.tmtário- devIdo." O SR JOSAPHAT l\L-\HIXIIO adqUIrido. o que não permite O art. ia, ~ art, 141. , 39. ~ue 9JlH'''!1.'lT''A "'A-

. 141, § 39, da constituição, r~ntlR.'). no meu modo de ver. in~ubs-
..$o.la das ComLs:.ões. em 10 de junhO 

de i964. - wilson Gonçalves, Presi .. 
ddlte - Eurico Rezende, Relator -
l\-1a.nezes Plmentez - Bezerra Neto -
~atnunqo Levi - Argemiro de Fi
,m~iredo. 

V SIl. PRESIDENTE: 

(para encam.inha·r c;, votaçãO) - Sr. Quanto aos parágr!l.fos 19 e 89 do tttufl/els. Qualquer Que seja o- !"nu '}e 
Presidente, 50U, de longo t.empo, con~: art, 59, vê~se que a. correção móo"" civfl1~&Cáo a cue chegue tla1a s('(::e ... 
trâ.rio M princípio inscrito no I 3° I tl;Íria prevista. se estenderia a déb'~ da de democrátIca. . 

GVogueira da Gama) 
Cl~O a matéria. 

do Art. 141 da ConstituiÇãO, isto é. fisccis que deveriam ter .sido pagos Sr, PresldE'nte. o prln~!tJlo d~ t~ 
sou contra a regra da 1rretroati~i .. \antes da. vigência desta lei. Se o de ... troatiV1dade das lE'iS, isto é: 11\ ?lC"êrt_ 
dade das leis, Estou entre 00 que s118 .. vedor Ou o seu representante de:xlT ela. da lei no tempo. é ln~""e4"ávcl 
tentam que êsse principio. além de de quilfaar Q sua. obrigação nas ~n ... como nrincfpio ltalantJ10r d(lC dh1'-t. 
não ser de natureza constitucional, é I díções QUe o projeto tft..,.beleee ou tos e da~ liberdndes dos C11ar"!i·"I~ No 

- Em dJs- do dire·to liberal, já vencido e supe ... dentro dos llraZQs- previstOs o pará. .. dfa em aUe desanarecer d! Q!l'1'a~l(~r 
rado pelas profundas modificações grafo B~ declara: I"struturacão 1urfô"ica. de ttm' <;o('lp~a~ 

O SR, ARGEMIRQ 
n~po 

robrevlndas à estrutura da ordem ju.. de, o prfncfp!o dg ~el{UranC\\ ,.;~ frrE'-
DE FJGl:'EI- rfdlca, no estudo de serviço social do l'ExclUem_se das dispbSlçõea do tl'oattvtdade das leis, ou me'h"'·, o 

nosso tempo. parágrafo anterior os débitos cuJa !';tstema de eQUlíbrfo entre o Sl!'tl"nt':l 

~~', Pre.sidente, peço a 
ordt'lU. 

pa~a .... ra pela O Constituinte de 1946 nlio proce.. c~bfança esteja suspensa POr me .. da retroatividadE' ~ o $:1..;:t~mA '"'.1'1 trre. 
deu com a a:ie-quação nece~sãria do dld3: adm1nistrativa oU Judicial se troaUv':dlldp. a l'bl"rdade e:<tarà en1 

o Suo "itESIDEi\'TE: 

Tem a palavra o nobre Scna-dor. 

O SIt. ARGEiUlI\O DE FlGUEI
nl;VO . 

texto à realidade d.o no..<;so temp<> , O o evedor ou seu :representante 1)eTigo. Sr. Pre.1l-1dente, • 
principio da lrretroatividade é regra legal Já. tiver depos;tado, etc"... Imagine V ~\l. o QUP ~~rfR t'fl ,{. 
qUe quase não figura nas COnstitui.. Quer dizer, é uma deeotrência ape .. herdade e dl"'8 direItos do~ cl.-1"'~fio; 
ções modernas. Constituem exceçãO nas do qUb está no parágrafo 19. se praticando-se hoje dpte'''nlr.''dl');,/ 
aquelas que o lnscre\"8m. Quando Mes ai. "\tos contratuais. C()m t61'l t\. fp'cIiO-
muitQ - lã o dizia, entre n6.a, em reção mo~e&,u~.se ap~r: é que a cor- iurfd!ca, as rt"ltlc6e-'! JurML M nn for ... ~ 

. 1934, João Mang-lbeira. - quando d 'á rI: prevls a nos têrt;n08 "na preFcrt~a nA!; let.s v!p,fntee;. ~~,,\ ... 
(Pela ordem. Sem revlsão do ~ora~ muito, a regra da irretroat'v-ldsde 00" ['O paI graf~ 7 se est~e a débItos nhA, pela Rurorfdnde do "1!;t!ylo, fÔo:;'" 

dor) - Sr. presidente, a d scu.~ao é be no Código de Direito privado. AI aI~Ca~ veritlCados na .vl&~l1cía de leI se elaborada. leR'is1ação 1'nt(l-~rnmente 
ern conJullto, do projeto com as. \ é que o princIlJio :pode ser Jntroduz1do, a terlor:; se, tais débItos ~ão !Qram diferente. r-evoRsndo tudo Mui'., OU," 
ethe:ndft.s? Entre outras ra7õa~ porque ao legJs-... faff;~dadl po..,terIor Pode Crlar apfn98/ se fize1'am nos têrtnos. ntL lt"'tr~ e m 

O SR. pnli'$IDENTE~ lador ordinári.o fica'r; < pre. r-:"O~atlv!l prOPjcia.re5 V:;~a. o PTntento, ilOde fOrn1Q prp.scrlta, nas 1el.c: vt~e-ntl'l!;! 
de 9.1terá.~lo sem as d ficulrlRdp,"I que suO'erir recenh gena. o que, sem E se &...~. Sr. l'resfdenfe, ~ UM 

(Nogueira d,a, Gama) - Respon .. interferem no processo de rrfJrma. da ta <:> 'M .eço que a lei nova pode nrfncfI'io que devemos resm~tar admr~ 
de ldo à questão dQ ordem levantada ConstituJç5.o. . tu zer.. as nao pode Bgra,var a $j. tlr e <lons!(ll'ar no ftUe' toca às reta'!! 
pel~ nobre Senador Arg'em1ro de Fl~ t O legislador oonstituinte. porem, ra~çao'o&'irqu~ tazt!~lo sl~flc8 arte- ,~5es de caráter etvn e eomerct~ 
gl.le1redo .. e.sta~ Pres'dêncht infOrma,não aquiesceu. al:1da em 1944>. ne.!_ tem! àe l~iÇ:t~~~ôeogerout!lo sts- quando "assa ê. m.atérra r>enal, s~rt~ 
qt~e ~\ d~"cussao é do projeto com o ~g:s t>Onde1'9f'ões, e inscreveu o prJn~ obri a ~o n- d • \11t1o , essa. uma aberracAo, uma ~rS1. tl'emenlt! 
~~'Stl~UtlvO, cin'o dO!l1nàticamflnt€' na ConstituiçlO. crltl.Jg

8 
dA ~~J'gat~v1~~d~grd:ap: P!i0 (! tnhl5Ufteável ellmina1' e.s<;!.Q ~ar8n~ 

() RR. A.RGEl\URO llE FIGUF.l- Tal equ!voco tem dado margem a terIor, que o não -perm.ite 8, aolstl: tfa. MsM1.lrada. pela., C'on,tfJtufelo yf~ 
nUlO várla,q d fJculdades. De tal modo I!sse tuJção. ",:en.te. Aou110 (Sue ho'e n~o tOn~t't~ 

tlrtn<"i-Pi!O impregna o pensamC"nto do ~r!me f:'! fOi pratferu!o em. faCA r',. fef.$ 
E aoS emendas? furIsta, que, ntí? quando a Cont:;tltu1~ O a.rt. 69 é de sentido Rmelhante ~ermJsslvM ou de r.e~ }urfd1,.al 
O SR. PRESIDENTE: ção a.bre excecão par<l -,rE'''c ... ",·;tp.J o pc>rque estende o mesmo ca~'áter dê omissas. Mna.nhA. poderia. te" eonsldet 

orJncfpio oposto da retroatt'Vida·de fn .. cc>rreçáo monetária aos débitos veti- "'ado como crIme e, portsnt,~. nt1rur-
(Nogueirn, da Gama) - ...... .:t-S .as '·oca...se em sentido oposto o lnserlto ficados na. .previdência social, ~e- o !lrente d~ um 800 nra.Ucado em 

crnend:lS ~ Comissão de Con.stituf.. .:10 § 3.9 do art. 141. Devo BSSlllalar, Sr. Presidente, Sl'S. Sr. PrMlt{ent.e, o prlnc1n~n da. trre~ 
ç'o c Ju.st ça. Senadole., que reconheço que d..... ","""tlvrdJtd~ das leis em IM .... le'. 

Sou, assim. fav<:lrável l su.r;penslo, dores comt11lS e devedoreA da- ]r.eVI- ""fI;lQ<,õpl; euttM do' mundo, resne'ti 
O SR, ARGEMIRO DE FIGUEI~ a.té. dê~ te.xto, dQ s!.stegul da oons~ dêllCfa. social abUS-am no W.d procedi_ astes trê..c; prlncJntos: o Ml'elto adau'''; 

ltEDO - 81', Presidente. não está na titulção. Mas enquan{:() o t.~xto so- menro. Retardam a llqu!dac;ão de "'dO, o ato ,'ur!d!oo :perfr>'tn ~ ~ (!O~ 
Casa. o nobre Senador Eurico Re- breviver como Te~,rs. eonst\tu~,:(~nal. suas. t>brigações, Não OS defendo. flllgada. AqUi ~tâ a. cl'lncnIaeãn e-n-OÍ 
zr.de~ que tot hoje pela manhã, aU M Igual r&s dema!s, 5l~tl).me no dever consequentelllente. Ao eontrário~ po. f:re os dOis sIstema$', Todo!:; 00;. le~l!. 
tor de duas emendas, mas acabo de e não 19norâ.~1(). Nao lhe dou 1nt,er~ dendo punf~los, não Os perdoarei 'a:dôr-e~ demoeráttctt<; 1Jxa..rartlMse ne ..... 
~er fnforn:ado. pelo eminente Sena- nretação extensiva: sempre que 'Pu~ Mas s6 deseje punl~Ios na. lonna. quê ",._c; dofs bontos! admltt':'tl'l a ftTl"ett'(\; .. 

:or",_Joa'qmm Pal'ente. de que há d.s~ der, lle10 sistema., de contruçãn consM a Constitu1~ão O permite, Se o Le- Hv!dlld~ da..~ leJs ~ a~mltem ('me ti: leI 
Cu,s,,20 suplementar da matéria. tItuelonal, restr.ngir o Mntido do gl.!llador entender que só pode tornar "tual, a lei nova Venha a TE'g111J'J1' (\§ 

Inda$'at":a. então, de V. Exa se ~ 3:9 do art. 141, eu o faTai. VaIe dt .. mala rfgido o sLstema. de cobrança. "'Ato" ~Jat'J enterfn'!"p~. mM re"l!t 
em face do Regimento a disc . ãO d zer. .sempre que puder oD!nar pela p~la pr6prla alteração do Sistema. +~.,,"'o os df'rp.tt(lS adtrntrlclol:! o n~ '11·1 
matéria QUe eu tinh; em vf.3"t~ jn:~ retroatividade, nã.~ ,admltirei o prltl. constitucional, que s~ faça. alte!8Qão "rdfco pel'fetto e a, co'",II.J\ tll1irS.d~. Tsl;.Í 
Clar, poderá ser feita 11a discUSSão c1Dio da. lrretroahvldadc. d~e sistema. l~cl~lve Buprlm'ndo- "'S'!~fm ocorre nas r.p.'{lI'!SI'!-!- t"...-~~. e 
Sup!erl.1entar, ~mbre-5e mesmo que tendo em se do texto constltuc.onal O parã.gra- ~uanfio P-as..<:'!!t. ao Mmnn ~.() D1"..,.ltf1 

O 8ft p v sta B.S inconvenJéncias da regra. ri- to 3tJ do art. 141, que é regra antI- D.enaI, Sr. Presfdentp.. ;('6 tttn'" 1\1t'11 .. ' 
. RESIDENTE: ~ida da retrOatividade, 'Rui, em mais quadR-o superada pelas transformaç5~3 f:et;@ é a.<fmft!dtt por toflos oo! .fU .. fd·."!!!' 

(Nogueira da Gama) ê A discussão de uma oportunidade, sob a vigência ~~isc ~~:c~â~ econfrm:tas do ~~ ~ doutrirti!ldores: é ~. Jpf 'I'lF-frl'"g-t,,,fo 
suplement.ar ~erá ace.s-sível ao que da Constituição de 1891, assinalou esso. ai'teraQ-P ~. ff!-S enquan~ T\a-ra- bet'tetlebl:r 9, sftu"f'.!t" ,1 ... 1',,1Tl~ .. 
V. E;ora, lJretende, Apenas, o tempo que, apesar do texto, o que nê1e ~e ao legLsladO;or~elt:: alZ~riU:~: tio O réu, ou .!ieJá, reduz! ... r'lo~'''e & 
<te que ti sporá será menor proibia era. a retroatividade maléftM tituclonal r ,,"pna.· 

. ca __ não Qualquer retroatividade.' 1'0"00 caso conc"f>f~ ~t". Pr"c·"",...,t". 
1l~ SR. ARGE:\tIIRO D~ F1,?UE!IM Defendendo ês.se ponto de vista, l!ln- Votando () projeto no seu conj'mtG, verJffca .. se 00 M~utnt.p: 1\ nrf\"!1ar .. " 

Plem Q ta- Aguardarêi a diSl'lr.s.sao su- to-m-e entzetanto obr!~ad() & !OA..o oom-o () fiz. 8 recusando a Emenda. emen4R, 8-n~li.cm.dq. bl'illw,"te'"\"'E'Y'tp ~,,_ 
en r~ tr8il1S~ l1A ~as.nAH.o. ~ Qnns..~ QI? 1. a.ue nAD me l).8.ree.Q _aoA(h~lÚA.1e.,' 'ti ~ ~at 111'4 .. 
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, 8'iJ' ~~G, mJ.!'jua cl:m:na.r o fi 79 (: o I Todos o" devedores _ se essa el I t,rc:edr ue, gerentes, a.r\mir..Litra.rlo~es. 
"'v., lj'{t..;}.J.f ~ que te.ll QIv:nas regtstrtl.lia.,) P"J':: 1,.1 •• ..1 .nl:"Rl,-al.. que 50 um deve tel 
w -'" lu~·oV';. ~ t • '"' O "'10 ," " «0C> · ..... ·3 L .... .-IJ ............. d. nnall.:)Ou, ~ J al'tgo fiO tlSCO ft:.1elaJ, liS te.'1l() l'eaJUS an~!:I ~~.nLc:"'-~. .~~:. "u~, ""'0_' 

,:f~_.,. ...... ~ ..... bH'C Hl;Un.;.t tu OU". A ae muc:.o _ c:Uel. He.spynderfi.p pela "rL.·~· ~e>a I'ç.>J;U:k ... b.llddd6 0,0 Jn~r"," 
lt", ..... '.~ ... J a,hccor ~udg~Vr .J 'Jllt.r~~ CU1pa ie tC/Oh w. adm.n:..st!:'ar,.õ~ an- t.J:, 1) etCJ qu,m(l~. uo !tJ~r da mt:i-

: 1:1 ..... l., <\, .... Iolor as cO"':h~bu, 0.:5 ..Ievi. (Knous que dr"' .... h.:a~earam ~a m-I ;.,1,V :J,-r,<t A;Ulm. e ?u:,ru emendd. . .1~-
: L'_, .. :) ..... ~ ......... ~ ... i.li:> ~m ',;!! -,~ o:: t n.kl t1açãú Cf'1l'lVel. a~yaloriz.aram o pJ tt' ,,1)-1.)''';'- ,u a qUt. o S ....... .ndCiO, a. me~ ~t',' 
, ','r.f do II',OCU" (},ll dE:"l;,ctOr qu', na 0\:,'. HelLar, pol.~..l_n~o, __ tle_xal •. D.5.:-g 1.1.:.' ,P .. ," ,,;t t. ~ ...tul I.<e .... !..\.t01' ,.lLI'~ e_vai'-I em~......· - .·d. -- "'~ta " 

".~_énc'~ U-:l,s ;es a U.1k, &;ver, p.}.vJn- ]. l,~'Ei,c..e du.3 (;1 a-:&{)s n ...... PJ..w. ,~"-,, ", tJ- ... -· ol ~e~ ex:,:ut-tJo, : .... nl~e~ 'ura uma dlv;cL! de três anes ÇlHa q'.1C ri:> h.l,1.J'3 Q,l,CutlllGO, 
,.1~IJ a. ... 0) .... dl.nl •• O p~.a 11,U;'J:,uà--le ~,'n,'o f-"c(. [::,dera! d:gamcs de 5 Ill..l ~la. '~ ne V l!:.">.a., 01', t' .• eSidente, u:n 
lU •. ..... a h.lVhl um ,.l,:"f' I', c la- ..... ., li O' '"' e comew..lflJ ; 'V,. t! _t J.,J..I..a .... e l.:.U1 it:'~ O. o:.t' o ~Iuzelros hoj'" a terá mu:tp:l:;.;lda.. m'UlUlt' ~ unla ó Lc,..aa ' . 

It. ,J .1. J el<l P~g\.i, jacta OI. ues\'.:t~o:-,Z2.ç5,o da m·;e:.a. ;:;> U:1t t, .. rflb.cão, lu~tJmente aquê:e ~u: 
'" d" O'I"t . o "'n"al' a sua 0"1""03 t.:nh:\ "'1 obrt;u:a-o de 'el:oJ.he~ a.s 'U" ,t ,:. rl.Li.,.iJ "v.,k._'t'jà -""JrF v rã;) '''-; ... " ."" • !- Y I l\~ e lfl de. ra in!'a 

:p. . .. "u r .. y ~a.j Ij::":Sa10S c.a _!:l, -:ara cOm o flicO fe~,c.al se:'á S'liJ ne; j,? '.:lt'C11tS. :.t ",+' _, C~C;< --: _~; 
L~ • .,;" r.",:'('l1'-::', Lil:g ,1:1 S s. ',oa a u:n r":liu,I/:mento e ê.e pp,~!ra t;~1J IE-.:;l_,onderao.~o ... ~~ .Jue .~rnt:o~., 

8t. _ ... _ ~.U~ E_~a' .e! r ... t,tJ j, a:.i luas üts e qU8tro vêzes mais {o que :ill:'lednG.c, q1J..t::'DC a.gl'J~ nao eS . ..t
iC~. u.~-.a. (.; .. H1~ a'l"l~.o qUE' t-::U 1e1 rQlm.:utc devE'. \'am, t~lvez, po: m-:.t.vo ... de (ótica 
I~ • Ver:!ic:1-s-'. port::nto, que é urnJ wo.:or. tu, .!:nlente pl'e,:,,,.,nt,-s l •••• d e· ..., .• u. CJ1_~ rUJa l~J-:ntl_" um ~.t ,h'j, . d de Ex- mp fi) um 
~t:., "'~ ~v{).e l) :;e=la~o um ~,te t.h .. O p:.n:J., UnIa oú~·l::;;!.ÇÚO pun:t.va. à Ç'Jú O.l p.OCle.J . Ó ,- t, ',,' cor 
ck Tem {} Proj;:to o;Jt:..os atLnt.ldcs 3-::lm.r. ~tlador. um. s ::.0, u~ 0.1 l1 . 

.• i:tL!u[a, úe lr.e~p~ito e CanaL· Vl't!:> l"orl"o·lca. a e5trutuM J'uridica. às 1m Q'llent::, podeL'la enar 'll!j'nlo e t·<l •.. '} "_;."n~e e <.le c:uelda.ce t:i:men- -"'" d t f r o 
·dn J.L'a ~O:l"s d.que-~e3 que df'v~m n ilOM nOrmas jurldbts do plíS, inte .. o f1.Jr~,:;\onár!o encarrega o a ~~p. 
:1 .. 1.i heCiera1. zmcnte. o exame apldo da maté.ia "eco:ll'mpnto nfo o fêz dentr,? ~o,Era
, ('!.... que ú ai ;umcntio e.,;tá '); rn .J';;{;' nos perm~te, como não p~rm.t.u :o orcri.so !1~.UJ a res~on .dt~i1. nd: 
(:1 J. t='ê.a lei anLa:'.or, r:q.;ê e q e ao noore Senador Eurico Rez~nde, pemu, a pU~I~ao pe1o.cfl,I'll:e 'Xl Elpro 
',Ila.'," mais perfe.ta. prlfr;â{: indebloo llá .nc·dlr s5b:-E" to-,:z:'" -,) t ; ,vn c d~Vh.tv e~'a 11m ,ieve· - ~ 1 'o 
QO.; na<, l'lavla prm\!'(Juae O,) U'l1t.llo Mesmo em ana .. LSe ug21ra, podemos 'h::; e'c~" e, não !la IH',Bson ° rnet.c ... : 
d·" d venticar o seJu nte: o prvjeto l:On3.- mett-u a lnfraçao. E.~tes os m l., V"'~ ~ ~', '::lflO, no ge:lti o úl' p:na !O"pol- Clenl. cnme_ d{J apl' .... prlacão llQe:) ta O q ti: 11l6(lficam a errlenda ;,l'Je :) 8êua. 
!r,:t, , 'la VIa a obriga~ão de p~'g9,r com !"ato do não fecothrmento das co.~ d'J c'.fve aceitar. 
:~~.: td :,est~tulr aqu:J..; ql!e e: I c ev - J.ê'11Cas ao tiscc lederal. Cnme de 8.4, Presidente, as razões "'..·;:e ora. 

:.[~I c .... ~o, '3. .r".!i.tet'i" Cf'm:t tu] c .. ll:e. ,[Jroptiação inOéb!ta e crime de açao ac1,:ZO, sem rpel?or C~rdenq~n.'J de· 
cc l~!!tui cri.me _ porqu.e nl- verdade ,:.l.bl1ca, para o qual há pena de re~ COf";E.r:l d? fato tamf'htável neto e~l~U 
e cnine a apt"lprb! aI' :n :ébita ~_ :IWõáo, paru pur~lcã-Q dos crtm no.soo. vel'Jf .cfl.r ('\(1 d~. na hOnl da di.::;~,u; ~ 

:'~4'1ii., -1ue o c~:nerc;antt. l'e':fb~ ,e Em seguida, QL:m outro art:go - do Frc...:,eto. nao aparecer, parI'). ce.e
f
" 

" • nao 191" ubJeto de emenda', apenas de!" ~ emendas ~ue .elal-)orOU - e co .. B{"I~ opetar os, quantfa.~ que e )b~l- 1 O i ~ 1e COll,c, 
Fh'lo ':\ epor !ID .... wLtt.r:cÍllS .jUt" na) analiso para veriflcar que estamos !'~m acel~a5 pe a XJUl r,s, o ..f"'-
11" vútando uma le~ l\ meu \'er, C{)ntam~ .. tttlllr t" e Just'ça - o nobre ~e1:1a ... c" I,;re{~ le aos Inst.itut.o<-> C'ln P:ev ê:1'ia nada de pecados' _ .dmlte que o je~ Eu,.icll Revnde, Natura.lm.'!'lte. QO! ,ut hZ1,;en d,3,qUil0 que não ,h~ per': i A i "mo 

I tE'Il"'P, Está se apfoprlaYJQo cl'lm fliJ- {f-dor, pagando a importância; re'::J- motJvl de fôr('fl. 111'1 ~~. ss t~; ~e~c: 
i S?,lno:nte, ?e :oi5a ~lhe!a, Mas qo.:e '3. lhen40·3. no pra40 determmados, o P!\'ld~~'f'nte f'S~g f~8 a d .... e;idas á~ 
te' se apl'que a casos que O".OI·le em perdão el!minanào-se IUsJm. ares .. emen a'!i 'Por , a. sug t . 

b'iHd dI' , aDOtadas uela Com!ssão de Consti m .. d~ "'ni d!rmte e ,lâo p9.ra reguJ,H .,'- ponsa a. e pe~a 'd ~ 'b'!' ~ão e Justica espel'ando eu que o Se-
,tu t .. t.e~ anterfore-s fazendo c m que Mas aqUl o cnme , e açao pu _C6, nad tf'nrlla' a '6--<::511<; sUP'es~õ~s \"1zoá
I' C'}"<;'!bl c!'lme e ob!':gaf'ão cio de- ne ap:oprlaçãO

t 
lndébi~t' lue d~tere~- vej~~ ~rf:'l;Cfl;. l'adona~ e" Íegitimas, 

t'Vetio". que era simplesmente tun de- sa vlS,,;eralmen e ao "a o, e,xa Ge (M U be ') 
1 ~e,:1Ot' na 1eg!sla"ão corrente, a "e-'i-- ser CrIme, se, porven,tura o devedor . u o m, 
I !PE:1der D')r cr'm~, ('lu"ndo na verdade venha a reco.hey a lmp,0rtância de- O SR LEITE NETO 
: lu'" h;a·'ia cr~me penal. Vida, com as mUlWs prev.stas no pro~ 

~?r. P"e"ldente ~ ccnhecido e notÓ~ jeto em vigor" . , 
~ Ma de 1',0(105 os estudantes de D're to Assim. Sr. Pl~~.sldente, vE'l'lflca-se 
~.o ')":n~,nln elementar que npena,; 'assi- que tem tôda raw.o de ser a emenda, 
',IM,tO "Nulla sine lege". Quanjo não que _ ora defendo, do Senad-Or Eur~o 
i Il~ leI esb.belecendo a ex!-tência do Re,zende,~ que, lamentàvelmente, Dao 
!:nme G.9 confie:uração jurfdlca Ou ia e~tá pre .. ente. -

.' eP;:,"'ü,ura Jurídica dO crime não se Outra ?menda - n~ 3 - mflnoa 
'!P('('!~ punir algUém !lue se de nova r~daçao ao § 4~ do 

Sr, PresUente, peco a. 
O SR. PRESIDENTE: 

palavra, 

(Nogur.l.ra da Gama.) _ Antes de 
V. Exo.. já a solicitar ao nobre se
nador Mem de Sá, a quem concedo, 

O SR. lUE~7 DE SA 

flação, \'U:ma da inf:Qção, ma.:; não 
totnam () E,-'ltado SÓ, tornam a CO.e ... 
tividade, pO:que o Estado arrecada, é 

de 5;; IJI'l'.5.UII7:~r, em beneflcl0 da c.:Jle
tlvidJdc, Ent·,o, 03 grande3 ma~nLas. 
os g:'nndes tUllarõ'!.S deixam de Pll'Jar. 

E' Q'n gr~nde negác:o no paÍ4 niio 
pr:.gar impD.3hs e espera,r p:-oces D!'; e 
qu:::.no.t mais processos, melhor pÇl~'a o 
d!)vecJr rf'l?p~c, quanto mal:; ·infLrn .. 
cl~ melhor pJ.ré:. 01e. 1!:le as e$-;1;'l, 

pl'.meiro, administrativamente, n,. 
disputa de tGdas as q'Jestões que' P)S
sa imagineI' o seu advogado, qu: é 
pnr't.oJ na matéria; e, depo's de ic ... ~o .. 
t'ldas a~;; chiC'lnas admln:stl9.itl"cS. 
ar~s p":::::ic,~, co.neça o proC23 Ó fjo; .. 
cal, e é sabido que o Brasil está G.2S" 
prtpal'a20 para. processar os deY~co
J'es, E' <;:'!b'do que há dezenas do? mi
lhlre", de ex~cutivDs fiscais p~ o 
Brasil. sem and:Jmento, por falta de 
pessoal numerwo e competente' para 
esta função, 

n:zem mesmo que se: fõSse p-q-" :ível 
executar e a.rrecadar o qu~ se acha 
em juizo pe 'o Bras!] afora, sel'i~ pos .. 
síVê'1 t:nminar com o deficit que nos 
esmaga e que tanto no.'5 afllge' l 

Ora, esta situw.;ão cada vez é, mais 
nftida e cada. vez se torna mais in
tensa, p/."rque cada vez é mais favorá
ve' ao devedOr. O devedor não paga. 
prt:clsamente, para se favoreoer- C:>nl 
a dewBlor:zação da moe:'a. e ~ntão 
aquilo que êle devia. recolher em 1959. 
DO valor de 2 0'.1 3 milhões' de! cru ... 
zeiros. êl e,sõ paga em 1964 ou ;1005; 
então OS 2 ou 3 milhões de crug,eiros 
já valem efetiva:nent-e, em re'aç~o ao
poder equis]tjvo õa. mOeda. cem ou 
duzentoc; mU. E' um novo tipo de 
conco:rênc!a desleal, d~ de..."-lealdade. 

O Sr. Argemtro de Figueired, 
Permite V. Exa, um a.parte? 

O SR. fi.'IEM DE 8A - Esto.u fa
lan:Io f'm encaminhamento de v')ta
e1,o, Mas sei o que V. Exa. ~e-~ja.
dIzer 

O Sr. M'.qemtro de li'igueiredo 
Mesmo a"'sim, quero dizer a V.' Exa. 
aUe ná') estf!.tnos nos OlJondo ao lro .. 
jeto, No&::13. oposição está restrita 
ap-enas em considerar crlmlnosós êS-
ses que infringem a lei. I 

::; :~ta P a emenda' de autoria do no- a.rt, 10. 
:;br:~ 8!!'Jl:ldor Eurico R.ezende 'lprova.llQ- Diz o ~ 49, do Art, 10: 

. O SR MEM ;:IE SA - Chegore! lá, 
n-obrp S-ena dor. De~de já adianto que 

(Sem revisão do orador) - Senhor V, F-Xa. está elaborand.o em eq4ívoco. 
Pres:dente, 51'S. Senadores, numa. ia .. Os §~ 7/' p 8,9 não criam nenhuma. 
se revolucionária como a que a.traves- n-~n~ de!it')osp, e sIm uma. penalidade 
samos, pode-.::e rolerar que eu me ve.. fi"caJ: pretende acabar com a indús
nha aqui jDSurgir çontr.a o parecer tria da falta de paJ;amenth, porque,. 
dos doutos constitucionalistas inte. como d'zia, além de tu::1o hã uma ('on .. 
grantes da Comissão técnica com corrência desleal contra oS' industriais,. 
competêncià específica. pa.ra. julgar da os comerCiantes e os chefes de emprê
lnccnstitucionalidade de um texto. sas hone~tos e cumpridores dIJ seus 
E minha. audácia vai, hoj~, ao pon- deveres, pois êsses' ,sim, oaga~ em 
to de de.'iafiar não s6 a comissão de 1959 os três ou dez milh5-es d~ cru .. 
ConstitUição e Justiça, m6.S até 0_ zeiJ:'os, enquanro que os' crimino'S\ls pll
mestre, qu:.. nr.o estava presente, por gam, em 19'55. n!\o dez; mi'hõe.$ mas 
acaso, na hora d avotação, e que ago· apenas um mUhão ou quin~entcs 
ra nos veio trazer O seu placet fi. mil cruzeiros, de acôrdo C<lm a (le.wa .. 
:sua. homc)ogaçáo à ~xcomunhão que rorlzação monetária, De modi que 
aquêle órgão lançou Q três d'1Po&i- essa situação é verdadei.ramente de 
tivos do projeto. lesa·pátria., de lesa·socieda,1-e. se oui ... 

~~rra r::flmJssão de Constltu'ção e Jus:~ I'~uando a infrar-ão fôr come. 
~~ ça da QUal fiz parte e a qual apoiei ~ ~ 
"'iOO:··~rÍentemente tida por sociedade responderão 
'; 't7'!"!\ eta a sUp'r!mlr a parte em qUe pelo crIme (crime de apropria';ã.o 
1'10 !~t venha Q se aplicar Q casos an- indébita.) os seus Diretores, ad-

""'oros A I! ã m1n1straQ.ores ou ge. rentes e, no 
'." ,I .• <" sua. ap ea.~ o deve v!gorar . 

! fd~ o:;i2tn. de sua 'PubUcaeão norql'e en- oa,so de sociedade estrangeIra au .. 
,_l~l Ir!1!JllCos 1neons-t!tuclonaImente fle. torll~ada a funcionar no Pais, o 
I;?a~mf:nte. crIminosamente. punir' de. seu representante" •. 
p'f". ~1,q que aI') temllo em que o('orrell Quer dizer, Sr. presidente, se há, 

:!t}t ti\'. .dr.t const.!tuam anenas Q. figura. na verdade, aquilo que a leI considera 
'1~; dev~do1", tato que não represen.. crime -de apropriação indébita cu o 
,t~,Vl'l CT,me. . r:.ão recolhimento· das i.mPOl'tJ.llC1a3 
.l~~~ r ... .,~'tanto Sr, Presidente. uma pe_ devidas, responderão pela in!roçã-L -
i"'·~ Ld, .te oue se quer Jmpôr a um~ se é caso de sociedade _ seus dire

I lm~,'I:-"'ão de tato ,,-,nterlor: se a lei tores sem- administradores, seus d3-
, t"'l n~ 81 a lei é Pemt!tiva, seja, e11l de rentés de modo que é preciso ampltl\.:' 
(~~li.,er ftsca\ <f~ carât.er corpornl, ,r;ó ante,C! 'de entrar em execução eSSa _lei. 
.' 1Àr' e ter apl,caefta da SUa vf~ência os cãrceres do Brasil, porque, verl!j .. 
;: lt')l~ t'hnte" R~'rUIa;!' fatoli- de SU:J. nu.. t!oode. ao irregularidade ou ~ o não 1'&' 
I. t~<:r:ã" (I-ly, dtant.e. e não foltos ante_ oo!hlIDent.o das quotas, v1!O resp.1-n
, ir, .. ' t"S. que não conatitufe.m crfmll dar. na. cadeia, pela om1.SSao ou ~elO 
d ~:lr, -sue:et1'!* o noh!'e Sp.n!ldDr ~uti(>? crime os diretores da sociedade, ,)6 
i;~ ,,<crtdo ':; elfmfnacllD dos J §''19 e 8~ l\dzr~.!'JStrado-res. ,os ga .. untes etc .. 
"~Il Art. 5" do ~t!bst!tut!vo )aI .prova. ],nt~ndeu O nobre Selltdor Eun.", 

I' pm por E'lta Oasa.. Rez. r de que lato extnj.nsava de tudo 
.... IQ artigO ij9 declsrs.:·' Q.ue era 1usto t oO:lse l~t')rtO com o bgm' 

\ senso e a razão. Então substituiu é!g;o 
'o' Art.. 59 Os C!'é~ftos rISCaIs, de. pnrã~r6fo 49 por outro que ,atend~, na 
\ÇO'TentNJ I1e n..1io·recoIhtme'Oto na verdade, 80s princípios do .rfgOT1SUlJ 
)!ls!" ·dovld •. <I. tr!butoi. adiei". d. cobrança fiscal, nos segumtes 'êr
t~a 13" ou 'Oenn]1dades, que 11tío to.. moa:· 

!G'P!l1 ef~t!vBment.e liquidadQs no ti Quando a infração fôr comê-
tri.m!"ltre civil em que deverlam +lda por sociedade r~pOnde"ê. p-e .. 

l-t!'l" ~j!,(} n?gos, tP:rftn o seu V3-1ol' lo crime n pessoa 9- 9uem c~ 
~bl(lH'7-Bôl') monetà:I'iflmenk, em providenciar o recolhimento do 
f1me!!f' dM varl9,r5tl1 nf -poder Talor trlb'ltár!o devido". 

-' .t!(!Uls!tivo (19. moeda, n-ae!onaI. ~~ redação. Sr. Presidente, está 
,.~ ! 'fi' manda al'llcar &se dlsJ>c.!. d.ntro dos princlplos jur!<licos. ~",. 
,~!fV-a lf.fJS devrleores- ~nterlo!es à vi'Yt!n_ prnctp'os consentâneos com a verdJl.· 
)~ tkI. l-e-t, se o nl'o:leoo se tt.e!!o;fl')·_·... de ,tul'idica. ReStlonde nelo erlme 
~P"!'T' ~ lei. f<:-'mlP leI, J)Ort'!tnto, nu- aqufl~e que o cometeu. N§.O 'se de7e 
i~l-.. f':>. l'Z~~. '!;ta:!..~vg.':~,.l&'lvo~vr! t<X\<xl OI! nwnbr., do uma 

Realmente são três os disp031tivos $esSE" usar a exo,-.eg<lão usada na g! .. 
excluldos. V. EX8, não os aceitou, ria de anos- atrás, diria que é 11ma 

Entendem-se que os §§ 7,9 e 8,9 in· atitude ant:pryvo. porque é umá for
frlngem o art. 141, § 3,9, da Consti· ma. dE"- se rOUbar o pOVO, 110 pre~u .. 
tuição, por terem efeito retroativo. posto de Que a arrecadaç~,o seja feita. 

parece·me -que é poSSivel, desde que oelo E.,tado, em benefícjo do povo. 
se queIra encarar a. realidade brasl.- , E' uma. peIl6 t1scal e não Se confl ... 
lelra~ desde que se queira enOtlr:1r a goma. dentro de qualquer dos cMOS de 
realtdaAe dos fatos - se ê possível crimes. O cr:me é previsto ·no artlrto 
dar UDlf~ outra confioJuração - c-nten- 10 CIo at.o citado, E aqui se fala nM 
<:ter que êsses p9,.l"ág=afos estabe:ecern dividas fisca.is em gera.l, no. não pa .. 
uma nova penalidade. gamento de imoo~t(').c; em geral, 

Os parágrafos .!stabelecem _que se O sr., Arqemiro de FiftUeirecro 
fará (;C,trreçAo monetária das dl1lJ!tos Mas estabelece também a mult!plfca .. 
fisca.lc; já vencidos, desde que .o deve- d~o ~g débitos, em declJrrênc:n. de. 
dor, que já, está em atraso, nlo os inflaclio. : 
venha. linquidar. dentro do n-Qvo prazo O SR. MEM DE SA _ O devedor 
que se abre. relapso aUe l~va cinco anos para pg .. 

A realidade brasileira é esta! os gsz- ainda têm, pela leI, mal., cento 
graides devedores se estão locuple- e Vinte dia.s ou n'lin'7.l' ml"!Ses, pa"a 
mndo, de forma. criminosa, da infla- isso, e o sub~titnF..-"1 d« r.!)"'Il;SS~O au .. 
ção brasileira; se estão locup'etando ment.a o prazo. ' 
contra o Estado. O Sr, Josaphat Marinho - Gostaria 

DLsse o nobre Senadol" Argemiro de de nonderar a V. EXa.~ Que nesse re .. 
Figueiredo que êles eTam vitimas da tardsmento n culna n<:o é s6 dos de .. 
lnf1eçã,o, Não. No caso êles tornam ve~!'l"(I''l ma.", em bo"t pllrte, resulkn .. 
O Estado, que é rq>Onsãvel ptll. in. te da de.sldi. do E<1der PúbUco, 
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·c'-;- >·-O~SR. MEM: DE SA _ Da 1ndi!e- quiser. A Lei só terá efeito retroativo nado, a. Câ.nlara. ficatá. possivewente 
.. _ Esta .. realidade. P ..... "" que quiSerem SQl«!-lo. obtlgada" restabolecer o texto por ela 

O- ,gr. Barros carvalJzo - Além dIsso- O Sr. ArgemiTo àe Figueiredo - vota.do. E ê&e texto é multo maL." 
há. aihda a prescrição, pois decorrIdOS: Qu.a.ndo V. Exll. aeh-8J." possível ce- dráStico, porque, em vez de 15 meses 
.cinco- r,nOa não o!e podJ rods fazer fi. der .. me a honra de um $.P:ute'I... no mâ;XImo. dá la, para. o pagamento 
.ab:ra.tv'fl. . O SIt. MEM DE SA - Nã,o de! ne .. dos débitos alrasaãos. Estou incLnaàQ 

O SR. :MEM DE SA - Exa.ts.mente. nhum a V. Exa, M~. é wn prazer. a. R-eeitar emen-d.a que aumente até 
ain-da. há. .a prescl'ição. E' real o que O sr. Arge-mtro de Ftgueiredo - para 18, tendo em vista os deveC10res 

-disse :o noe.:e Se-n~dQr Jo;.aphat M.a- sem que eu e.<tteja que,brando o c:.ever de boa. fé. Dava ài..3er que quem me 
rinhQ~ de qUI) nossa. Ad:m.1ll1stração é de gcntile.:a, embora com a.rgumento sugeriu esse aumento foi o n.obre Se
tnetlct.::nw. de que a nH"tqui.na aU·eca.. Contrário ao de V. Exa '. r,e c:msidertt. nador José ErffilTlto de Moraes, que 
. dadora. é de.l>loIu.ve1m~nt.e (.eflciente a, meu aparl.e uma violação de cavalhei.. tem autoridaae para isto. porque a 
tLlém clisso. ainda SObrevêní a.s dei!- rismo. d~1sto dêle... emenda. não o favorece: S. Exa. está 
_clênciba judiCIárias, onde a Ullião, que O SR. MEM DE SA - O aparte quite com tiôl1a..<; a.s l'epartIçôC-5 do 
ê todQ pod~rosa, em geral, é4 em juizo de V. Exa. fÓ me dá. prazer. Brasil. m d$ regra. a. mal$ fraca. pela falta O Sr. Argemtro de Figu.etr~ao - Quero. a.lnóa, frizar que nesse artigo 
de dElf-esa,. pela falta de pessoal em Quero apenas chamar a. atenção de V. não se Cl'la figura delituo':ia nenhtuna. 

-Jlfunero suficiente. Há na. administEa.- Exa e do Senado par~ o fato ~e que Esta. é criada no artigo 10. OS pará
tiO -dQ Pais essa ver-al:l.t1eh·a, a,berraçaO: não nos estamos oponao à le1, TlgQTOSa gr.a!os 7° e 8° estabelecem uma. nova 
enquahto os Institutos Wm centenas nos têrmos em que está estubeleciao, penalidade fiscal. O flTtigO 10 sim, é 
(te pal!ali>itas, intituladQs de procurado.. compelindo qualquer d.evec1or a pagar que considera crime de apropriação 
res, a. união não tem uma. centena dê .. <> que é devido ao f~co federal; esta .. indébIta a- retenção de imposto de 
1es. U~o por cUlpa, realmente, do ES- mos de pleno acÔl'do com n Lei .. Sus- renda cobrado na· fonte, cte iropÔS'to 
tado sobretudo do Poder Executivo e tentamos. entretanto. o pl'incip:o de a-e COIlDumo, de impósto de sêlo rece
também por cUlpa. nessa; poIs não Eóe que ~S'e rigoriml.o, eS5:t pcnaltdade bidQ de tercel!os. 
tem dnoo ao a.:pe-cto JudlclàriO, à exe.. fiscal e:-tabelecida na. Ui, não deve Entendo que é- preciso acretcentar 
cução )nscal, a atenção e o d3Svelo ne .. nem pode aplica.r-~e a.us casos Wlte- maL.:; um incIso a êsse artigo: a re
ces.sãrlos. EsSa a realidade, e é jUsta .. rlores. V. Exa.. esta argumentando... tentáo de oontríbuições d.as trahalha-
Itn-ente se _prevalecendo dessa real!dad'e O SR. MEM. DE SA - Nao... dores aos Institutos de Previdência. 
pata ts:,:o chamo a atenção, por que O Sr. Argemiro de Figuetre'lo - V. Trata-se, em todos os casos, de lUU 
os ma!{natas sabem que é e."ta a l'eal1- Exs, eStá a,l'gumentando, em runçã.o crime de apropriação indébita nltioa, 
dade - éles não pa3'am! S{l houvesse de sua convicção, doe que todos OS de- lndiscutivel. Nem se ccmpreende que 
no Braril uma mâqwnR arrecadadora vedares são dOlOSOB ou culposos. lma- a lei ainda não o tive.s.'3e a.~s1m con
BUfic!epte e wn aparelhamento com- gine V. Exa. aquêles que não p3ga- sagrado, Ilorque nã.o há quem negueo 
pUlsórlo 00 cobrança. iSto não ocor- raro sem; ~éb~to.! ao rISCO,~ por ni1.o po- - e o nobre senador Argemiro de Fi .. 
teria, ~flO haveria ês~cs débitos acumu- derem faze-lo. hoje estuI:ao obrigados, gue:redo também reconhece .ser uma 
lados, que vão a. centenas de bilhões em face dessa leI, a pagar a. divlda .e, apropriação Jndéb!ta, nem podia dei

Oe cruzeIros. mais. ~o que u.so. ~a: lmportân~~a xar de peru:ar dessa maneira wn ho .. 
O Sf. J08'2p1íat MarInho - Mas, te .. ~ultlplicada. em fun;ao da. reavalta. mero da tetldão de caráter e d'a cons-

mo" Q~ COl'l'~g~r (!ssa irregu!aridlde, çao. ciência. Jurídica de S. Exa. 
re~-p.eltnda a Con.stituiç~o. O SE: MDM DE SA - V. Exa. fêz. Para. essa figura delituosa nã.o há 

O SR. 1\:I.Efi1 DE SA - Pois, nós, o seu d1scurso. retroatividade nenhuma. O artigo 10 
agora, tomamo,g uma atltude dlZna dJ, 9 Sr. A;gemfro de Flguezi'cdo - deg.ara que se incluem entre os fatos 
situaçãio. Nao entend.. I constitutivos Que caracterizam a apro .. 

O Sr. Pedro LudoVico - V. Exa. O SE: ,HlQ.1 DE SA - V. Exa,' fêz prlaçAo indébita. o não recolhimento, 
e.s:ã com tôda a razão. D' pl'ec~o O seu d18curso .. Agora ~stá repe~,ndo. dentro de 90 dias, ou dentro 00 pra~o 
haver ,t;e\'enda-a-e ~:' ra c(.,'m c..:s,;,s deve.. O Sr. ",!rge~uro }'lguelredo - perd~ Ilegal. E' evidente que este artigo pasa 
dO!'es l\ÜUpSo.s, m:~zno p'Díque ê:rs têm a ex,c.n~ao 00 9p~Hte, Prometo nao a vigorar -daqui pm diante. 
o P"1:;:'7A;) ó'e 1'2:) crú"3 para pa'J,tll'.. ~;pal'tea-!o mr.~ O sr. Argemiro de Figuefredo _ E' 

O SR. W.LE...Vi DE SA - .NIuito mais! O SR. MlI;!i DE SA - Se V. Exa. ll.'lla penalidade apenas fiscal 
Até 15 me:.e,;q ~ro~x:;;J.' o~Hro ar3um~nto ou n(Jva 'JO- O SR. MEM DE SA _ A dos a.r-

O Sr, . .-lW;o Fontana - Não_ são re· Jeçao, tCl'a p.al'a m,.m um prazer. Mtt..<; tig08 79 e 80' é penal!dade fiscal. Aqu.\ 
lac,E;oz, s:'o ec-peculadores, enr~quecem 'V. Exa. es.a r~petil?do o que d~tL sim, há a. tlgu!'tl delituosa. :E! uma 
côm cSS..ts €s.peculaçõro. O Sr. Argem,ro Flguetredo - Repe- pena. f1..~al e não uma fíO'ura crhu.-

O sn. A-1"~M DE SA _ Re~ap30s, es· tindo, na hora em que V. Exa. e.,tá nal g 

peculadorez, exp!oradoresl c0!1f~n,e.Indo a. vC:·cin.j:e das m!nhas o' ·Sr. Argemiro de Figuetredo ...,.. E 
Po::s ib~m. ainda .se lhes dá. o prazo pa,la Hns. . a leI retroage. 

de até 15 me!~gl O SR. ME1.1: DE SA - Nao: na 
Não J;:OS50, por mnL':i que lSW- me hma em qu~ estou mostrando um as- O SR. MEM DE SA - ••. aos qJ.e 

co.nstra:.:1jJ., a.cc.x.pal1har o meu p.::o:e.5- pecto para Que V. Exa. não at~!l.("u. nao qUiserem p3;ar dentro doe 12C 
$Or de D.rei~o, Jm:aphat Marinho, que O Sr. AI·fiem.ro Flguezredo - V. a."Ia..s. Retroag1Iá. para OS' que não usa
diz qua, muna situa~ão como esta, o Exa. es~á argl1mentando com fi frau- rem Os 120 dias, ou os 15 ou 18 meses 
Ea'.?tioo deve dar fa-clli-àa{\es em se lhe tie generallzalioa. ou o praZ(.> que lhes seja outorgado. 
pagcl'. O SR. MJ:<.,.. ... ,l. DE SA - Justamente O Sr. Argemtro de F;guetredo - Os 

O Sr" Josaphat Marinho _ V. Ex3. porque o legisladOl' não pensou s6 na que não quiserem ou náo pud,ereml 
pel'm~te<'! fraude foi que d.::u ° p~'azo. Porque, O SR. MEM DE SA - E quanto à 

O sito l\I~.! DE SA _ V. h;xa, .::e fõs.~e pcs..<;lvel di-~-c(lminar, impor- emenda ao parágrato 4° do art. lO, sei 
usou t,ó,ia, €xpt~ssão. se-ia se es"ai:.2:ec.:,:,se, para ru relapsos, que também o nC",Jre Sena·dor Leite 

O Sí·. JO$uphat Marinho _ V. l!;xa. a p2n~Iida::l.e L. .. n têrmos multo mais Neto, depois de haver refletido maIS 
e,..:.ts e4~:I,·ocado. Eu ,':j('!!cn~ei que ~1f~O vic.ent-os. sib"e a matéria, cOI1Bidera o texto 'Í'Ü 
é pc. ,:.!v31 er~nr lei co.u ei2-110 l'e- Mas os itens a, b e c foram estabele. parágrafo defeitucso. E pen."-o tam· 
rtro.~t~>.'o· sel1v_{} para d.:r í'ac~Ld<:.ti~:", ciCOf ju:; .. 3.men~z- na pre.Eunção C:a .oém que êste texto pode sofreI emen· 
jgto é, tx::::ninln'::o a t~cnicd c a a.p:i· ~~tê::1c:a de <i'~fed:J:'es nl!o re:rp~os, la. aprimorando sua intenção. O o'b~ 
eaçiio do pr~I!cipl0 cn :e:al. i~JO dJ Qcv ... >Gores 11.:0 {Íolc~os, de dcveú-orcs jCtl\'o do legislador é claro. E' atm::rrr 
cuidei da e;ll!c::!çao à h .:j:-,:c. A hl· 5.mpl.:.:mente cu.poscs. o responsável, (lU o culp.'ldo pela npm· 
pÓlE.::e ('lU" s:'"~~'1t~i é.2~ j.-:s q'J~ '.·~o·a Do que po~':.:1 n.~:) p:d.emos fu;xir é pl'hl.çáo indébita. No esse .na pe<;soa. 
o D:;nc; },O ú:' rcLro.Ü:v::'.: .. :Q. De ~.'..~- ó:~ o: LI. rca.:r~~C.! t~a',;lcjra 6 cO.111e- jU:-l<l..:ca. coletiva, quais fÚO Q.~ rMp:)fl
riam,~) C,::b:: o p:o~~à:m[''1'o :L'.-~~'-':rr c-:c.'a. ='l:o t.~.n:3 rn2'::J.l~ :mo f.~c:-J e.:- g:íve!.s presumidos? S~o o.s à!retolC3, 
cl'2':';,'"; C"'l'.~p:i'; J: . ...:; d". L:'l _ I:.' cl-:me p:"a t..L.;t.:;ar, n.1o temes ~: .. -. admmi~~radores, gercn_L's. 
sou 1::-.1 L .lt.:.:-:.::. 0, ~-é v·' ~1_3, C~- :.:JI::l['m~n.to ji.!::i,~-.::.l ~l;c.{'nte f-··1 I O texto do p!l~'á:p'':::o c::t a f~~n, hn~ 
les _~ ,~...,~.~ ,'~..:; (.':'::---.'1, ir::''': .Ii~. C~ ";.~::: .'o:U· C· r:.,:i::~»3 ~o sa::"0, a!'PTe$3:l0 c.e que t~~.::s fr.·;)'J rc-:tos n:l 

- J.' C'·' ., ,.~ :',;~:-~r-: ... · c~""c:.;.'l'emo.:,r.Jo:a c:..deia. cerno nvan~Ji.l o l1('~:;e G;;n~'~ 
~~~:\~~~:~~~(,;;.1~ :~.~; ... ?')' ;:;<l;; ;~_:,~; UI:."':' r,~.·-_:l I:., ..•. 11.",lAC a L:::.JS ;'.'::' dor p~~a pJ.:-aib-a. }!;'o é tal. O qUE. 
dil'i21'~~'~ r··'~ '';::..-, r,··.~s (.J l,''':'l l:.lfl.~·.'.',{_~·' ...... '.t:..::all:~.b:;:.t '.1 S3 quis e_t:1b~l:cpr foi a rC;Jc.:l.=;sb1-
nl1'J ~,=, ~:;'JJ :':_'1 r -:.:::: 1:::. ,", ~. c'~ . .:l(..r::,~ • ..:: ..... J. I.t.:. ~ .. !!:.,U.:: a i .. l~:,,;,·,lzia V) ~:~:..:ie presum:d.:l C:;os dt:~,;".:!.lt:s. O 

O S::.. tO:: :,~ r:.-.:: ::~ __ \ .. :....:' .• lI. ;:.' -~ f.::::·., .i:: ...... ,-,l~·'~,:'~::: .• lLJ __ O 1;'.- p.-o::::sso q'J~ S3 G.ev;:::i 1n~I:.urar apu· 
entâ'J, !:~u d', ~:: .. ~ 1, p.:' ~ ~:;. . .. ~ I":.~ __ .tu .. :: [.. l.::c;.l",~ij ut::!...I'::.':-Cl,~t.o u:r.J: l'a~lÍ qual d:n!re êles o c:l:;J:ldo e, por. 
te_tm~,:;~qa F·r:'::'.l, ::'. . '.:l t,,:'C ;:n::..~ ~: ... ,'. O, ('fcj~o rc .. :'Cl':'\'o ::'.::;á tan~, pr~sfvel de p:n!l!l':;'~à~. 
eu, oJ'J'.<nI2 .:'~:!:·lG, colh'. fo' C~.:: V. O • .i._{.;J r;J.-.:!:j, .. H;':" 4J,} l:C_J. nlO çUi· ~:rv;<:,s como dio-.:;e, J:)T?'d:::rn e reco-
Exa. ç:.~'1.:e qu~ a J': ~Ó po::::ria d~r ::t!l"~::'1 ~':"VJ.l·-.;.J Q'J 11,::,.) p:':::JJ. nhe<:o a oonveniêní!:a ti'} rmentbs que 
f 11' d d . dO Eu q-..;:;.'la, pJ: Úl~!l110, Cill .... n3..r a fl.uerfciçO'em e lornem mais expré!> :1 
ac : ,;1 ç.- ];~:a 05 C,,'C :;;,'!. a:'.::nç:!.o <:;}s Cn1l1:t.~ltcs S~nado~cs para e.:sa. situação. O texto C:l. em~nda não 
Mas. P:t~"':';1:0' a.:iianfe. <::;:'1'0 in~is· o falO de que a Ctimr:.ra dos DBPUl3.C1CS me E,O'rada porque estc..belece que res-

tir ne .... ~!l pO:l:c: yamo.'i p2fnl!tlr que já aprovou ê"s::s di.spo~iLvc.9. E os ponderá p~lo crime a pe'$C:t a quem 
os exp otrdo!'es do Fisco. os espec'lla- aprovou em tê,-mos nu.!S rigoro~os que caiba providenciar o r€{,(l!Wmento. En 
óor,e.~, r:::\r J ch~mou, com a nu~or:jf'de 0.<; d'? [ub~t~ uLiva agora em debate. tão, é possível qu al;lum ~agnata 
qu-e t2ln na ma:éria, o Senador A"'~O A Cl.,.':'i.l~a dos Deputados COn:::QçlXlU ~pre.sente como testa de- ferro um po. 
FcmtaI!s, vpm:Js permitir que ê5'Ses e3- consUtuoClO::1al.o .pl'Q.jeto. 11lSte p:-ssou bre empregado, a quem êle dIz que é 
pecuJa'~o~e, continuem re cevand·o, ou pela SUa Conllssa.o de constttuição e o respomável lleló r-çcolhimen.to. E 
vamos, c,:,mo agora e 1~~ p1:"t-ende, to\'- ~.u".t\~a, e nela .não, loi ,inqUlnai'O de com Isso, bem pago o- h(Jmem de pll-~ 
. çé.-lQ'i a p:lgar os débHos? H-l\ lima ",lva de 1nconstltuc,onal.dsde. ReJel- lha. êle continuará pel1'et.rando seus 
penalids4e, na qU<ll só in::idirá quem tado p0i'.;anto o di,::pos:Uvo aqui no se .. crimes, 
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Assim, penso que a. emenda, tal comO:· . 
e.~h\, é má, porque e.sta.belece que ê.er~ c;: 
a pessoa respon.sáv-el pelQ recoUlimen. 
t.o~ Não é apenas .a pessoa re,;pcn.'-áve1 
peol rcco:himf:nt-o; é tambêm o d~re"" 
te"r que sOli-citou não se üz~s."c ore. 
c()lhimento, e a.té me.smo t que est4 
lá na Europa, passeando, porque, an:e, 
ter ido fazer o .:-eu turismo, pOde tet 
de~xado a ord~m. Lsto prect::al·á ser 
~purado em proceS':io . 

Re-conbcço a convenIência de uma 
em:md:l e ap'e~o para o ncbre Scnador 
Argemiro de F.gueiredo no .f:ent:d'o dO 
que a red~1a. . 

O Sr. Argemiro d.e FIgue-iredo - V ~ 
Exu hA de reeonhecer qUt! a em.mda 
não é defeituosa. 

O SR. l\1EM: DE SA - Estou p~ ... 
dindo a V. Exa. que redija 11 euuncia.. 

O 8r. Argemtro de Figueiredo_ 
Sntendo ma!s Sério e grave o texto, 
d'o § 40'. 

O SR. MEM DE SA _ Ja cOtlCOrd3i -
com V. E.'{a. Não é mais motivo para. 
d.1sCU'.il'IDOS. Reconheço _ renHo _ 
que o texto COmo está preclsa szr mo .. 
difi.cado, mas também r.:conheço qu-e 
a emenda tal como esta é ir.:~ufic~ente 
e igua!mente má. Entã,o, nem o texto 
nem a emenda. 

Vamos, 9-gora, aprovar o tex~o, por .. 
que terá aberto o prazo complementar 
de emendas e. a,~sim, teremos trmpo 
p~ra :;!,anar e~.sa d('flciência. 

E' o que des2java Q'1zer, Sr. pre .. 
sidente. Entend<o que as emendas de .. 
vem ser rejeitad.~s. porque o Plenário 
ainda tem possibiJidad.e de sa·nar tô
da'l as falhas através de emenda.,:, na 
disc~"'ão suplementar que se \'.ai abrir. 
(MUl~o bem). 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) _ 'Tem 6. 
palavl·a o nobre Se-nador Le:te Neto. 

O SR .LEITE NETO 

(Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, est<lu de acõrdo c-Om o fa,.. 
moso pinto rAp~li-s, quando declal'ava. 
que "o mpateirQ não <ievia ir alem 
da sandália." 

Entendo que, em matéria de jurl .. 
dicidade, de constitucionalidade, a 
com1.::são específica para. em'tir pa .. 
recer sóbre as proposições é a Co .. 
m!s~ão d'e Constituição e Justiça. 
Não quero. portanto, invadir atribui
ções. Faço esta ressalva, declarando 
que não falo na qualidade de rela .. 
tor de outra (klIn:ssão. 

Sr. Presidente. e. matéria, que sus .. 
cItou os debates brilhantemente sus
tentados pelos eminentes SenadorM 
Josaphat MarInho, Argemiro de Fi
gueiredo e Mem de Sá é realmente 
complexa: suscita problemas de ar ... 
dem constitucional. de ordem legal e 
de ordem econôm:ca. 

Podemos, doutrl.n.àr1a.mmte, diScor_ 
dar do dIsposto no § 39 do Q1·t. 141 
da ConstituIção. Só d,'utrinàriamente, 
:oorque enquanto o dispos~Ovo estiver 
em v· goro o Senado tem de respeitá. .. 
10. Se está em pleno vigor, nfo pC) .. 
d=mos de"'c{)nhecê~Jo. 
• A Comis~éo d'e corutJtuição e Jus .. 

hçn, através do seu l'r"lntor, sl'O"er:t1 
trêS. emcnd"s: a p.im?lrn, mand~;:rlo 
mpnm'r OS H 79 e 89 do el't. 51>; a 
t:'~z;und:t do art. 6Q e a t: -c.:! ,a, c: ~ n
do rova redaçf..Q co § 49 ':'0 al't. l09. 

Sr. P~~~3idente, O § 7(1, qu= sc Pl'C" 
t~nde sup:L'.mir, e o 89 e:tlo a:.;ún 
re:dJ,3iàC'l: 

§ 79 - A !!OfrE'C'ão monetil'f1. 
!p:evlsta .neste artigo aplica-se 
t:lmb6m, a quaIsquer débito'! fis! 
c:l.1s que dev:;r1am ter sido p'" ..... Os: 
entes da v:gênc1a :leHa. lei, se-' o 
d:,":::Ior oU ~eu reprcserltr·nLe d~i .. 
XD.r de liquidar a sua Obrisaçiio: 

a) dentro de 120 (cznto e Vlrt .. 
te) dIas da cata dest.a lei. Be o 
débito 16r Jnferior a Cr$ •....• 
50?OOO,OO (quinhentos ml! cru_ 

ze ros); 
b) em, no ml1ximo, 15 (quln?,e 

prestações mensais, sucessivas, ..it 
valOr n§.() infer!or a C.r$ •....• 
!3'ÔQ.OOO.OO (trezentos mil cruzei. 
r-os) cada. runa nO caso de débito", 



; 
em. montante supN'ior e. Cr$ •• 
600,000,00 (seiscentos mil cruze:
ros). eteturundo-~e o p:igamento 
da primeira prestação, obrigató~ 
:riamente, dentro de 90 (noventa) 
d as desta lei; 

O SR. LEITE NETO - V. Ex6 no aquêle oontrc. quem reca.irA o pena.. () fizer newo prazo, equlpara..t9 C&.~ 
momento 'Oportuno, poderia. apresen-! para não dar ensejO a cqtÚVOC0;3 do devedores do débltoB vencidos deP«'.~i 
tar emenda. nesse sentido, para ser/se supor que tôd.a. umtI. diretoria Ile- da. lei. I 
a.preciada convenientemente, Ja levada à prisãó, em conseqUêncja Babern09, Sr. PresIdente. que tJ'4f 

Sr. Pres:dente, seguindo a. ordem de falta do pagamento OpOrtuno do dos problemas da. inflação 4 preclB:.:.-, 
de argume...'1.tação qUe estava: usando, il.~fJôsto. mente a deavalorização- da m()ed.e., ~ 
tenho a !mpres.são de que se êsse di.s- Sr. Presidente, feiia.' esta.. IIgel- que dela resulta a !n.stltulçãoda ,'''" 
positivo fôsse na verdade meramen· rlla cOlls1del'ações, em ,que eu ressaJ .. dústria -de se dever à. União, de ~1 
te penal, teria tôda a razão o nobre vei fato de que não entrava na apre.. se pagar à untão. Sabendo que a ati,-1 
Senador Argemiro de Figueiredo de ciação do~ Parecer da Comissão de m1hIstração fiscal da União é' defet--t 
impugná-lo sob ê,e.se aspecto. M.as, Constitui.çao e Justiça, c.uero dizer, tuosa, Que o aparelhamento judlcl'", 
quero chamar a atenção da casa pa. de maneira pessoal. que a meu ver, t é ! d t A'_ 
rR o fato de que, em, matéria peItaI, êsses dispositivos são benéficos, por- rio 8mb m o é, o n us riaI, na \.l"I{"' 

indiscutivelmente a lei nOVa só pOde que os.grandes contribuintes come. vida, leva uma vantagem excepcio .. 
beneficIar () àeInquente, o céu; não çam 'a: ser beneficiados pela crupe;. nal. Não .se está. absolutf:lm(t1t;e, int~ 

C) em duas 'prestações mensais, 
jguais e sucessivas, 'Se o vamr do 
déb to estiver compreendido en
tre cr$ 500.000,00 (quinhentos 
mil cruzeiros) e Cr$ 600.000,00 
(seiscentos mil cruzeiros). deven
dó o primeira ser paga dentro de 
90 (nQv ~nta) dias da data desta 
lei. 

pode agravar a pena, MJ.S não o con rada ,máquina administrativa do Mi. pondo qualquer pena ao devedot atrt!.,'1 
sídero como penalidade pelos moti. nistérlo da Fazend~, especIalmente saClo; retira..se~lhe, apenas, vantageM 
vos qUe adUzi, e ainda pcla~ circuns· n~ que tange à f~allzação finan_ que a inflação lhe concedeu, Dai, ~ 
tâncias de que são abertos novos celra., 8. deflciêncts. de t.l.scaltzaçlo. nhor Presidente, a. justiça que ofereco 

J~t.o significa, Sr, Pres·dente, que a 
lei abre a oportunidade ao devedor 
que não pagou a sua obrigação den~ 
t:'o do prazo, a f9Zê-Io ne~e novo 
prr:Qjo e até em prestaçô:;s mensais, 
d'nc:lHI'ndo dt'S~arte, o cumpriment.o 

"ia ~Ua obrigação. 

vrraoos para que o devedor faltoso POSSo dIzer, por observação e estu- o dispositivo. Seria profund",men~ 
po.s.;.a cumprir sua obrigação de paO'ar do qUe ~'1ho da matérht.. que as injusto que o projeto esta'oelecessCl 
o imp()sto. este é um aspecto. '" grandes f;rrn.as industriais e oom~r- que todo devedor, de hoje em diante, 

Há outro aspecto: é que as divi. c!ais .déste país siío sImbôlicamente tIvesse.':lua dívida corrigida e d devc-c 
das são oolculadas em moeda. A flscalIz,adas.. ~1s únicamente com dor atrasado não tiv~e. Ai, sim, ~ 
moeda, Sr. Presidente, todos .s,aJj.e. uma: fIscttlizaçao moderna, com ba.<.c ria um priVilégio, criado em. função 
mos que é a medida. do v~lor, Se no .exame .em equipe, é Que se to.r. "'isso, e um prêmio que se darlr. 
essa medida fôsse inflex"vel, talvez narIa po.s:s.Ivel um exame da escrlta àquele -devedor relapso. Seria e.dg"lr 
est"vessemos prejudicando o contri. dessas entldades. Por vêzcs Sr . .Pr~~ clemais, em nome da irretroatividadf, 
buinte. Isso pUdesse ocorrer num Pa"s sidente, quando o tisce1 chega. nes· __ êsse privUégio e êsse prêmiO. 

Sr, Pre,~i(' ."'ut.e, quero chamar a 
atenção da Casa para o fato de que 
não ."'iomente em defesa do Erário p'í
bI co c)-mo também. no resguardo d'll 
J:,rincíp o da Justiça no írnpõsto é Dê'
ce~sá:-ia a implantação déste dlsposi
tlvo, 

Há en're o devedor pontual, qUe. 
'P.a-ga. em dia o imbôsto devido, e 
'fquêle que cOl1.<;<::'ente-mente retarda 
êsse p2 ~amento, uma dlscnmhlação, 
"l.ma desiq;'ualde.cte de tratam""111.0 
acentuada sobrE'tnodo no período que 
atravessamos de inflaç.l-o galopllnte 
Vou dar um exemplo. D"íf""'lS firmas 
devem Cem mil ~ruzeiro':i de imposto .... 
t:·~a de)J,S paga pontualmente ()..~ cem 
1:1l1 cruze'r-os:; fi out.ra não. POr quf>? 
Por que não pa,ga? porqt:e está. jo
g::l7'f!o com a inflação. Ela sabe qu~ 
f~ de'xsr ae pa;;p.r .ll.,t',lnLe um anJ' 
c{J"n -a 1esvalod7.,tCRo da 'nveda _ 
o?mo, foi neste ~IJti'Tlo 8no, de apro. 
xlma l1 am::onte- 80 'I., - :'lã<' mais pa
J!"Há C"m mil crU2el~'<JS O que pag'L'u 
r a (''J\?-ca opo::t:ma ~{'alme?1te, pa~ou 
c~m mIl crU?E':ros i\-~dS, o fllltO~C pol 
g3"á m'J:to m?nos. Ihlda a desvalo. 
r zaçf.n da mo~da, 

A~!m 81' Prcs·dente, há uma !n
j'l'>t~('a fi "cal c!amo:,o.sa à Fa~endn 
Nac:ona}, prejudicada oêst-e m:>do, 
e tambem -"'ara com o contribuinte 
o qUe é inconstitucional em v·rtud~ 
da. deq:ma;dr:.dl" de oogamento, 

sr, Prc!"dent:>, é nece"",ârio nten
t!rm(}~. bem para e"'~ \ situação, O 
dI5",?O",dVO tem n:Jr obje-tivo eUm n'lr 
a lndt"ls.Lria do a·);·rof eltamento d:l 
dr<;v·>'l,Jrtl'ação da moeda. Há anho 
li ;pr~,;o qUe tambpm estiml1!a os :on. 
trb:l'Dte;o; falto."os a lão p?garp_m o 
Ino""s~o na opol"ttmidade. Todo" S-a
DPmoo: Que, em con<;equéncia d<J jnf!a
Ç~~1 ()<; juros lp-~a!s ~súo utÓ"oicosá no 
pra!:c>:1. êles não fllncinna~'. 

A \'E":·dade é que temos juros de 2 
S, 4 até 5"r. ao mês, ' 

E!ntão, Se o df'vedor faltoso faz os 
seus cá!cu!os na base dê.;;:se.s juros 
tem Um lucro tremendo em "Cometer 
uma falta con~ra a Fazenda Nacio~ 
n{ll. E', infelilmente, o- qn~ está ocor
undo em no.s.so país, especialmente 
d(, .,J9.rt~ dos ,",odetosos da econom;a 
nac l 0nal, O lucro é verdade ramênte 
fabulo.,,-o se formos computar os do f; 
elemE'nto::l cOmponent~s désse lUcro 
vf'rdq-df>íramente ilícit-o: o componen
te da de.<;va1oriz.ação da moeda e o 
crmoon~nte doo juros t),u_ êle deixa 
de' p~g:ar. 

O ~r, Vivaldo Lima V. Exa, 
fH'rm!te Um apa' te? (Assentimen'o do 
DTaãor) - Tenho sempre contr:buido 
cem ll?eu "'oto para tôdns as med'das 
qll~ VIS:;rn armar as repartições fis. 
caLS do Brasil para evi~ a soneO'a. 
ç~;O. No. prO-jeto em aprêço, as me. 
di~as Sao form.uadas de maneira a 
eYItar a reprodução do que ai se en-' 
c(m,tra. As leis anteriores não foram 
Sllf:c entes nos seus preceitos puni .. 
ti~o.s, &te proJet.o procura reforçar o 
)i'lSCO COm ma.:or Qut-oridat1e. Vamos 
1\i) encalço dos sonegadlJres for. 
~md?-os a compare-cel' à.'l repartições 
fISCruS do Estado no cumprimento do 
IWU dever pa-ra com a Nação. e não 
B-~jgm sac:'Wçados apenas aqueles que 
G:lmpl'em o seu devel' patriót'co. 

como por exemplo á Austria onde há ses ~stalJe]ec mentos para exercer- sua Estou certo de que a lei, em têrmos 
cêrca de dez anos a desvalorização da funçao, sao lhe apresentadas verda- da constituição vigente, não deva re. 
mOeda é de menos de um por cento. deiras toneladas de papéis para se- troagir. Mas, tenho sérias dúvidas do 
Quer dizer que a estabilidade da rem examinados em curto prazo, o que esta, como esteja redigida, impu.. 
moeda é t..al, qUe qua.lquer <\ltcl"'ação ~1U1 se torna absolutamente 1m.pra_ que em retroatividade. 
que se f iÇa. repercute monetâriamen- c v-el: . • $r. Presidente, tenho legislado em 
te Mas Sr. Presidente. DI) Brasil, A fJSCahz~çao dessas grandes fjr- têrmos idênticos e tenho vemficado 
Pais onde .'je chega ao abJurdo <le mas - re~lto - é apen~ ~bóJ1- que, muitas vêzes, temos altel'ado 09 
conl>tata.r desvalorlzação de 60 e até ~a, com.o SImbólica. é a fIScalIzaÇão juros de mora, que antes eram de 6% 
de &0<'7(> no valor da moeda., ~ claro .nan~eml. dêi.te Pais. Por cálculo e lá., e já, são de 12%, Indago sObre 
Que temo~ de admitir o principio da ap~oxn~ado, Celto por grande c{)Iihe~ se quando se alt.era () juro de mora., 
;-eaildade d:.> valor da. moeda que ad· lC,e o~ a. matéria. no Pa1s há tJ.sca~ só' se aplIca aos débitos que se ven .. 
qulre grande elast cidade e _ como lza~ao de apenas 14% das emprês.a.s 
chamei a· atenção _ a inlquldade em reahza~H.'l,. enq~lanto que as rootan. çam depoIs da lei que estabeleceu O 
r~la'VãQ ao contribuinte pontual, .se- tes

D1
8S 'te' ndao !ISO fiscalizados. nO'w'o juro de mora. Evidentemente, 

rIa de ma.:Jeira a pe:-mitir que ês.ee an. &se~ argumentos e tendo B. resposta é pela negativa; se aplice. 
:ontl"bu:n:e fslt~<;o viesse 8 pagar as ~~, CO

t 
llSlderaçao que reaImente 8 também aos débitos atrasados. Inda. 

<;UH-S dllidas por menOS de metade do maus ,rta mais lucrativa neste Pas go sôbre se seria lícito, neste projeto, 
valor daqneJe qUe pagou pontua·l_ é 8. da sone>g-acão de hnpo.sto.s dos estabelecrr que um débito não pago 
mente, faltosos, dos mpontuai3 no pags- dentro. de seis meses, depois do venci .. 

De o ex~mpl0 exatamente de dois mento. surgido que sejam mantido: I mento, a. êle se aplicaria uma· multa 
contl:!~ujntes que deviam cem mil p~'l.Ses dlSpositivo.s, (Muito bem! Mui- t C't):-respohdE:nte a mil vêzcs o válor do 
Cl'UZt'l~<;, Um paga pontualmente os to bem!) lê~'to; se serja jurídico tal d!8posi-
CeIn !l1!1 cruzeiros. O que paga dois O SU. PUJ:SIDENTE' ,(VO. A ninguém seria licito dizer que 
ou tre~ r:.nos depois, aufere as vanta- . "Üo. E ~e a lei estabelecesse uma 
"tens da desvalorização da moeda, a." (Nogueira da Gama) _ Tem ., :liulta de mil vêzes o valor do ·débito, 
va!ltagpns da. soma dos juros qUe p~]aVra O nobre Sena,dor João Agrl ! "p6s seis me~"s do ~el1 vencimen~o, 
:1elxou de pagar e dos alt.os e baixos pmo. I eria profundamente l~ljusto q~e nao 
que. atualmente ocorrem no inercado O sr:. .10AO " ,11casse a mesma pena .. ~. n. o I?aso, 
h!a~'lelro, ,Isto sig:l fica, o qUe já l\GRIPlNQ rna sim aos débltos Ja venc1d08, 
d .s~e da_ t.rIbuna: que é ,a indústria (S~m reviSão do orador) _ Senho: .ll1te..~ da lei. Então, o que a lei pode .. 
'11al.S rend0Sa dêste Pafs. PreSIdente, creIo que os· oradores qu, ':;a fazer era ~implesmente de~la:rat' 

Todo cidlldão que Sónega, que não d,e~ende:'am a proceciência dos dispo. 1. data do vencimento dos deb.ltos 
'xlga (} seu impôsto em tempo opor. Slt~VC3 - Senadores Mem de Sá e :t.rasado':i. a própria data da. lel, o 
tu~o fi1Z um alto negócio. Está au~ LeI~e .~eto _ já esgotaram todo o '~'\ssar;a fi conta: como p::azo ,de. ven .. 
ferm:!o l1S vantagens da desvalo:'iza. taCIO~l!110 que pudesse convencer o cimento o ra lei. Isso nao sls:mf:ca_ 
~áo da .ruoe la e as do não pagame.n- Plenano de suas razões. Dai a rlifi. ria retrontl!ida-de, porque esta só 
~O dos Juros de 3, 4 e até 5%. culdade em que me encontro de nâo E'Xiste, a n::>-tl ver, quando a le~ a~!n ... 

Ora. Sr. Presidente, os prazos csti~ desagradar ao nobre Senador Mem 'ZE", in'1rf'·1vf~mente. o fato antenor. 
pulados são de 12{) das. Perm:te-se de Sá, respeitando al'gumentos já ex. "'{o cnS0. '1 !ei não atinge, inapelàveL 
o pag-amento em 15 prestações. No postos, mente. :J LIo antetior, porque deu ao 
oarágraro 8.9 _ referido na 0:.Itr2 O Sr: Z_el1~ de Sá _ Sel'ia Uma devedor a. opção de ser atingido ou 
emenda. _ o praz<) é de 90 di!t.<;., Por honra mesperada. ... ni]o, 
ps.ses n:otivos. feita a ressalva i'1:~la1 O SR. JOA.O AGRIPINO _ O quc 0:-8, Sr, Presidente, se ·um 'drc!to 
de· que não discuto o 'Pa"ecer da Co~ sinto é que há um prOblema. social e \'e-ncer no dia seguinte ao da lei, missão de Constituição e Justiça p'0l' " nJ - tã 
ser par{'cer da comi"s1.o competent.e econOl co e financeiro que o projeto se aplica. então, a coerçao mone .. 
e específ ca na matéria·, opta0 no prOCUl'a reSOlver, problema êSSe de~ na. Mas, os débitos, se vencel'~m um. 
sentido de qUe sejam mantido3 ê5.<.,es corrente da inflação, dia. antes da data da lei não !Se apI1-
ê~spos'tivos. . O P 't t ~a a coerção monetária, Vê-se, en. rOJe LI ·eve por ubjetivo retirar t d' ·t· Quanto a' emenda relat,'va "o .'r- d d d . ' t~o, o absurdo em ou 1"0 lSpoSl IVO .... ~ o eve ar flscal, as vantagens que -
tí"'. o 10, ! 4-"'. entendo que. rea!men- Ih - uf'd da Constituição, que nao pOde ))er es-

o~ - es sao a erI as pela inflação, Es - ê d t .... ue 
te temos de dar nova redação a é.s- tabelecc que todo débit-o fiscal deve qupc:do ~ aqu le que e erml~,a q 
.se disp:>aith'o, para evitar in+"rpreta. ·~o(lo."'i d:-vem ter o mesmo trai.'lmen-

~ ser mcnetàriamente cOl"rl!!ido no seu !' i' . ções equivocas. . I ~ UJ. por ~erem gurus pel'an e a ilel. vil or, Esta a regra geral do Prajet<l. 
Se se tratar, por exemplo, de um.l D o te d . d t . d "mo em 

500 edade anônima·, o caso é reso!vido e.3 r que quem passar a ever à l S,', P~'e:l, en e, all1 a me. ., 
fàcilmente. A .sociedade a:lônim~ é umao, a pari,ir da data da,. obrigação j :êi'mo d2 cr:me, quando a COr;:tSlltUl-

d do pagamento, passa a se submetef "ão é nWls rigorosa porque só sdmite 
or:;an'Z-1 R de acôrda com a 1ej as· à. correção que deve ser trimestral. ..-\. rp~rcatividade para beneficia~', a lei 
p~ifj,:,a e ela, obrigatàriamen·,e, dLc:- Resta, então. a sltua{.ão do deve .. coder;a r'üzer que o' não reco\h1.mento. poe, nm seus estatutos, da competên- - t 
cia. de cad:l um dos seus diretorp.s dqr atr2.Sado. Em relação aos deve_ :i[ps!s d2 seis meses do vencimen o, 
torna-ndo~se. por conseguinte. fáciI dores cujos débitos se vencerem da ·)p."s;'l"1.a a constituír um det.ermina
apurar a qual dos diretores '"'u ge- data. da. vigêr:.cia da lei, essa está cUs_ 'l1 cr;m:> ?oderia a. lei criar uma. fi
rentes incumbe realizar êste ato. ciplinadu. Seria. profunda e sccia! 'r'J:-a d"litu3sa para o não pu~amento 
Entretanto, nas dema.is sociedades fi mente injusto se o projeto não pro. t"p"";!,, do determ:na.cto orazo e· ven.cl. 
dit:culd.:lde seria ~ran<lf', eSPf'c-ii1lm~n- curasse uma forma para retíral' da '11"nfo de um débito fiscal. E ntn .. 
te nas de solidariedade cOle-tt'Ç'rt, ('m divida, do devedor industl'ial, as van_ ~11pm r0:1~r-5t9 que ela pode f"lzer 
que as funções doo diretores são üWn- tagens que vem tendo há. anos, pell) jC:50, por male; .?bsurdo que _ :pareyll. 
tJ('AS. não pagamento à União. Es~-belece '}0!.<: n10 seria pos,<;!vel. ou nao sena 

Acho razoável se alt-el'e a redação então, o pl'ojeto qu~ o devedor atra- 111''''':.0 oue a lei consideresse c~'ime .0 
do di.<;posit:vo. porque ainda entendo sado tem um pra70 mín;mo de no-: "1?0 n:"~:."h'.mento de um d~bito depoIS 
que a emenda está incompleta. E' venta dias e um m~~ximo de q1.linz~. dI' s"'" meses do seu vencimento, s6 
necessár!ô, realmente, espedf:car, meses para pagai' o qle deve. Se nãop~l'a Cl:) v~l1cimenoos depois <ta lei. O 

, 
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qUjJ" a lei não poderia fazer era con_ 80S e às vêzes judlciàriamente. atra~ 

,siderar, desde logo, crime àqueles que vés da máqUina judiciária. indefi-nióa 
Jã., tive.ssem decorridos seis meses do a execução da. divida. Nestas condi~ 
não pagamento, antes da data da lei. ÇÕe5, Sr. PresJdent.e, lamento muito 
Mas, poderia determinar qu etodQs os qUe e:<sas mmlHS divida.s L.e levem a 
debito;; vencidos antes da vigência da discordar profundament.e do meu 
lei teriam. para os efeitos da confi- grande mestre, o pl ofes~or Josaphat 
guração do crime, o vencimento con· Marinho, e me filia.r a outro mestre 
siderado na data. da lei. De forma de Economia ou de Fina.nças, que é 
que, se o devedor não recolhesse nos o p:ofN'for lVlern de Sá. Por isso, voto 
BeÍ$ Illeses depois da lei, então esta... contra as emendas da Comi!>são de 

,ria incurso no crime instituído nes~a Ju.::;,tiça, porque não enccmtro nelas, 
lei. ,Neste caso, não haveda retroatl- <lU nos (ll~p0S1tVU.:i por ela fl'J)onlados. 

ESOOLHA DE CHEFE DE MISSAO \ Sõbre a mesa, oocumento que V~ 
DIPLOMATICA lNOVA ZELANDIA) \ ser lido pelo Sr. t9 Secretá1"io. 

Discussão, em turno único, do pa.. ~ lido o seguinte: 
recer da. comissão de Relações EX-
teriores sôbre ti. Mensagem n,9 83, de OFiCIO 

Em 11 de iunho üe 1\;\64 1964 (n9. de origem 145), pela qual o 
Sr. presldente da Repúbl!ca submete 
ao S,:onado a. eSCOlha do Sr. Paulo Senhor PI esiucnte: 
l.kãO . de MOUTQ para ,a, função ~e Nos têrmos do art. 73_A da Re,:,O' ... 
Emba~fa~or Extl'a0~~,lU~:I.) p Plem- lução n9 6, de 1964, venho solicitar ~ 
~l~n ~ o do Br1.~ll .ll.nto ao GO-Iv~s.a Excetencl~1. as segumtes modl'* 

Q a Nova Zelând.a. ficarões da rep:-esentação do Partido 
vidade, porque não seria p'lssivel !l a meu ver, a inconsti+ucionalidade ou 
existéIlcia de um crime sõ para os, injuridicid::-,Ge ilWDl?'lcla. (Muito bem!) 

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSAO Social Democrático nas Con'!luôes 
DIPLQ.:VIATICA (PORTUGAL) Pennanenks: 

d~bitos vcncIdos depo:s d3 lei, pre~ I O SR. r:aESIDEXTE' . 
mlandó.se on favoreczndo se a prâ- . 
tica neciva à Fazenda, executada an~ i (N . d tes da lei. i oguelra a Gama) Eu .. votação 

Sr. Presidente, sab::mo5 que ti as emcndJ.s. 

DisCllssíio, em turno ún'co, do 'Pa· 
rec~r da Comissão de Relaçõe~ Ex,
ter:ores sóbl'e a Mensagem n9 84, de 
1%4 (n9 . de origem 146). pela qual o 
Sr. PreSIdente dn Hep;íblica submete 
ao ~enado a escolha do Sr. ArnaMo 
BQul1t.reau Fragoso para a função de 

UniftO tem a receber cêrca de um tl'i- Os senhore!" S2nadores que as 
lhão de cruzeirüs de débitos fiscais flprovorem queiram co-nsel var-se sen_ 
e SUbe.Ul0.3 que se não encontrarm,)s ta-dOS. (paU,l'u.) 
remédio para O recebimento dêsse dé
bito, não temos outro recurso senão 
o de elevar ainda mais os !mpost:::s. 

Esta-ÓlOs então dentro de;sa aJter. 

Estão aproyJ.das. 

o SR VIVALDO LDI.\ 

nativa: 'Ou iremos sobrecarregar o Senhor Presldent.e requeiro 
contribuinte honesto, que paga, com I cação de votação. 
novo;s aumentos de tributo, ou tere· 
mos que encontrar wn meio de l·ece~ O SR. PRESIDENTE: 

Embaixador Extraordinário e Pleni
P?tenciár:o do Brasil junto ao Go
verno de portug-al. ! Está encerrada. a sessão. 

verifi- (Levanta-se a sessão às 18 ho-

I
' TaS e 30 minUltos). 

------- ------
ber o que é devido por aquêles que 
nãQ pa$,lm porque não querem, e não Vai-Se pl'cc::der à veriflcl\<;ão 
querem porque se beneficiam do não votação. 

I ATA DA 69' SESSÃO, EM 11 
de DE JUNHO DE 1964 

pagamento pela. desvalorização. A chamada se: á feita do Norte 2~ Sessão Leg:slativa, 
da 5~ LegislatUl a 

-entendida co;uo uma pena. O cida. Pro.:"ede-se à chamada. 
A cotreção monetária não pode ser I para o Sul. 

dão ficm:á obrigado a pagar, com .tô~ Respond'em à. chamada e 
da.s as, vantsgens decorrentes da ln- "~im". G.5 senllores .:::cnadore.s.: 
-fla('ão, se o fizer dentro dL prazo que Vivaldo Lima 

') , Extraordinária 
votrm l"l"(ESIDIt."NCIA DO SR. NOGUEIRA 

DA GAMA 

a lei t'l3Labeleceu; e, se não o fizer, Edmundo Levy 
não sofreu pena alguma, apenas ti· Menezes Pimentel 
cou O'lJ.ligac.o a pagar ,aqullo que ~e Wj.l~on Gonçalves 
devia Nr p2g0 no dia do vencimento, Ruy Coarneiro -
O me.'3!110 valer no dia do vencimen_ Argemiro de Fig-ueÍIedo 
to. ne~l1 mais um centavo de multa Barres Carvalho 
ou de pena, CorrigiuHse apenas o va~ Jm;aphat Marinho 
lor do et{~lito, da data do vencimento Melo Bra~a ~~ 9. 
à u~ta d:) pa~amento. Portanto, não Respenderam à chamA e votam 
.se pode fequer entender que a lei se~ "nãO", os S'2nhore'> SEllddores: 
ria. re'.I'C .:ttiva porque estivesse esta. Joaquim parente 
belec21,cVo uma pena, porque pena ne'~ José Cândido 
nhum~ €3tabelece. A lei poderia en- Walfredo Gul'gel 
contrar l:m milagre de fõnTIu]a pro~ Rui P·almeira 
cessual, fiscal para obter o pagamen Leite Neto 
to no p-razo de- 120 dias, através de Padre Chlazans 
um prQí!e.::so executivo fiscal, e com José Felicíano 
isso ela nãu seria retroativa. E CDm lrlneu. flornhalben 
isso ela não deixaria de atingir o de- Antômo Carlos. 
vedor flÍlrafado. Ela não se aplicaria Guldo Mcndin 
apenas ucs devedores futuros. Ela se Daniel Krieger 
aplicaria de imediato aOS devedores Mrm de S·á - 12. 
atrasadoo, E nem por- isso haveria 
jurista que a entendesse retroativa. o SR. PREsmICXTE: 

Isso pontue o direito do devedor é Responderam à chamad~ 21 ~enho-
apenas () de pagar a dívida nQ venci. res senadores. 

Não há núm€l'O r-""\ a votação. 
mento, porque isto corre.)ponde à 
obrigaçf{) que lhe é imposta p~la lei. 

O d :relt:l da Fazenda €i o de receber 
Q div.da o mais depressa po:::sivel. 
Porque não h3 <lir~ito nenhum asse· 
gmado ao dev"dor de r.:to pag3r nun
ca ou de protelar indefbidaml"uti;', f,en 
débito. Nenhuma lei nenlElma CCllS-, 

A apreciação de1'Sa matéria prosse
guirá na Ordem do Dia da próxima 
se~são, que convOCo pall'a hoje, às 2:1 
hOl'as e 30 mniutos, com fi, I;;f:'guinte 

ORDEM DO DTA 
tituicão js:o a~segura. 

Ora, S~. presidente, se a lei po.je i 
estabeü:'ctr uma multa de mil vê?,;s 

Sessão de 11 de junho de 19064 
(Qu:nta-feira) 

O valor (.ia débito parra quem não ti Extraordinária àS 21 h01"as e 30 mt-
pague s",Ls mete;; de})oi', d(\ t'ellc:melJ- nu~os 
to, e se pcd'a.- neste ~a,;;{) e~tabf'l.,~,t'r 
que os d?'):trs ·vf'nc~dos antes da lei 
conddera'ls:rn. n"ra efeito da apJ:~"l~ 
ção d~sta lU - ne-'1te c:t.w, s'm, pe_ 
na _ n3.T da~a da lei. "ar que então 
não podf> P1:,!'c,n cO'ri!ór um índ!ce 
inflaC'inrá-"'o_ r"';'~ atllaIinl~ o vahr 
da div~d"" na .... fI tOl'n9-h re~l1? Se rs
s-e~ur:1. -::0 d~v!dor um P!'8 '0, no qual 
êle te~'1Í o-"~;o d"€ nem sequer ser 
atinrrido tl~1q correç.?o. o que fi ]1"] 
rêz f-0~ b"n~f'('l'll' o de-vr-dor 8~ra~,.,::lo, 
BenEiic:''''''" 1"111, rorque pêrmitiu ou~ 
dentro d"n:'~l" n'·~"'r) ê1e lu«,,"'Se pa
gar um Q2;:: l""'(l 011 um ma.;..;:;,'1" do 
flue d~,., .. ~_ F.l"~<!d~, um Mc·mo ou 
um m'1/ -'Ir",. 

Há, ri" f·tl) r:,v .. ·1r:-ps n" lT'uL \0:: 

lonos 011" 1" "v"""'m (1,.. tr.-c1c-'1 r'<~ p"n
~esso~ 'm, ..... ·"l~,·"'is nflra pl'o~pl,::r Rd
n1nistrfl·tivamente, atra,-,és ee recur-

PROJETO DE LEI DA CAlI1ARA 
N9 55, DE 1964 

Continuação da votaçãO, em turnQ 
único, do projet,o de Lei da Câmara 
n9 55, de 1004 ~n9 1. 969-0·64 na Ca
sa de origem), que autoriza & emis" 
:;ão de Obr:gaçi)es do Tesouro Nacio ... 
naI, altera a Ier:nação do impõs',j() 
de renda e dá outras providências 
(em regime de urgêncIa, nos têrtnos 
d(l art. 326, nq 5.c, do r.eglmentc 
Interno, em virtude do Requerimenw 
n? .. , de 19,64, aprovado na presente 
sessão), tendo parecete:t, sob núme" 
ros 312, 3I? e 314, de 1964 das Co .. 
mi<''<;õe5 de proletos do Executivo 
fevcrán}, nos têrmo!' do sub~titut'v~ 
qUe apresenta; de Const:tuição {: .Jus
tiÇ2, favorável 8(l substitutivo, com as: 
subemendas que off'rece; de Finanç::o,s. 
favorável ao sub!>titutivo. . 

As 21 horas e 30 minutos acham se 
presentes os Srs. Senadores~ -

Goldwasser Santos 
Vivaldo Lima 
Edmundo Levi 
Desire Guarany 
Zacharias de A\'.I-UffincãO 
Eugêmo Barros 
Joaqnun Parente 
S:gefredo Pacheco' 
Meneze..'\ Pimentel 
D_x-Hu1t Rosado 
Wllt'redo Gurgel 
Ruy CarneIro 
Argernt:-o de Figaelredo 
Joào Agripino 
Barros CarvalhO 
Leite Neto 
Josaphat Marinho 
Raul Giuberti 
Aurélio VIanna 
BeneditO VaUadares 
NogUeira da Uaros. 
José Feliciano 
Pedro Ludovico 
Nelson- Maculan 
Mello Braga 
Antônio Carlos 
AttiUo Fontana. 
GuidO Mondin 
Daniel Krieger 
~en: de Sá (30) 

O SR. PRESIDE:.lTE, 

(Nogueira da Gama), 

A l.ista d-e presença acusa o com. 
pareClln.:mto de 30 Sra. senadores. 
Havendo número legal. declaro aberta 
a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 29 $ecretârlo prOcede à 

leitura da ata da sea;;ão anterIor 
que é aprovada sem debates. ' 

O Sr. 19 Se<:retárlo lê O se~ 
guinte: 

EXPEDIENTE 

Oficio n9 65_64, de 8 do mês em 
c~rso, do Sr. Senador Leite Nfto, Pre
SIdente da Comissão de Ecom'mla, so. 
licitandO a reconstituição do Projeto 
de Lei da Cãmara nQ 14, de 1964 (nü. 
mero 2.'P32-B-61, na Casa de origem) 
que cria a SuperintendênCia dO VaJe 
do Rio Doce (SURIDOCEJ. 

O SR. PRESlDEXTE; 

{Nogueira da Gama} _ 
a leitura- do expediente. 

/ 

:E.:.tà f!nda 

Com:s::ão do D,st -ito !7'eQel.11: 
Como li 'uIar, sub:'1tituit pelo Se .. 

nhor SenaCiOl' WaHl edo Gurgel o Sig .. 
natálio de~ te exp:Ciiente, qu-e p8:.:,.R a
figurar como 29 suplente. 

Comi~~ao de SerViço PÚblico: 

Como titular substituir pelo senhor 
Sena.dor Sigefredo Pacheco (I SH>na .. 
tário, r,assando êste, também, a 2' 
Suplente. 

Atenciosas saudações, Filinto Mil,l. 
ler. 

De acôrdo com a solicitação da. Li .. 
derança do PartidO Social Democrá... 
tico, nas Comissões Citadas serão fel ... 
tas as seguintes mOdificRrÇtles: 

Na Com:L.ssão do DistrIto Fede!'al! 

O Sr. Senr.dor Walfreda Gur-gel 
passa a titular, llO lugar até então 
ocupado -pelo Sr. Senador FUinto 
Müller, e êste a 21' suplente: 

Na. ComiSsão de SerViço PúblicO 
Civil: 

O Sr. Senador SigefredO PachecQ. 
passa a titular f () Sr .Senador Fi..
Unto Müller a 21' iuplente. 

Há. oradores inscritos. 
Tem a pala vra o Sr. GUia0 

d1n. 
O SENHOR SENADOR GUIDO 

MQNDIN PRONUNCIA DISCUR .. 
SO QUE. E~-rREGUE A REVI. 
SAO DO ORADOR, SERA PU. 
BLICADO POSTERIORMEllTE. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Noguetra da Gama) - Te-m n p3.. 
laV1"a o nobre Senador Antônio Caro 
los. 

O SENHOR SENADOR MITO. 
NIO CARLOS PRONUNCIA DI$, 
CURSO QUE, ENTREGUE ARE. 
VISAO DO ORADOR SERA PU, 
BLICADO POSTERIORMENTE. 

José Guiomard 
Oscar Passos 
Cattete Pinheiro 
Moura Palha 
Sebastião At:cher 
José Cândido 
Wilson Gonçalve3 
Dina:r·te Mariz 
PesSOa de Queil'QZ 
RuI Palmeira 
Jefferson de Agulat' 
Eurico Rezende 
Aarão Steinbruch 
Vasconcellos Tôrrea 
Gilberto Marinho 
Padre Calazam" 
Filinto Müller 
trineu Bornha m!en 
O SR. PRESIDENTE _ (Noguetra 

!la Gama) - Acham_se presentes 39 
Srs. Senadores. 

Pa.s.sa.se à 
onDEll DO DIA 

conttnuaçao da- m>taçllo, em 
turno único, do Projeto de Lei l1lJ 
Cllmara n9 55, de 1964 (número 
1.969·C-64 na Casa de origem) 
que autoriza a emissão de Obriga' 
ções do Tesou".q Natconat alterti 
a legiSlação do ImptJsto dê Re1Utcl 
e dá outras providenCias (em. re

4 

gime de ul'~ência nos tênnos dO 
art. 326, nQ 5·-, do R€gimpnt() 
terno, em virtude do Requ€'l'ilTlf>n 
to n9 155, de 1964, aorovndo u" 
presente Ees.sâo), ienaô ponôr::1"pj 
sob numeras tJ2. 313 e 314, dO 
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19S4, (las Co,nlssôes de P1oietOs 
d:; b'xcvufi'vo /avorál;eZ nos Urnt03 
cio su.bsiitntivo que apresentl1: de 
LOnstltu.çt'o e JuSUçti, jaVoráz;et 

que, depoIs $'>:0, se a.bre. fi 
suplementar. (Muito bem.) 

O SR, I'RllSlDENTE: 

afl subsC.:ut.vo, cOm as subcTrc-n- De P-côrdo cOm o art. 275-a do Re 
ca.) que oferece; dê Fl1umr;as. la- gimento, rejeitadas as sub emendas. 
1'0, fÍ- el do subsfi~uti/)o. como () foram,. a prov~dênc:a sCl'ia, 

",".\ f:'~são a::lt::oric;: cl.~ixcu de com4 e~êtival!lfnte, a. abertura. imed;at,) da 
p' :. ,,~a a:~r2cj~cao da matel'~r.'1 drsCUS."110 em turno suplementa.r. 
n- ,. tu"o 'H)- f~' d~ numEro para E!1~tet.Q.:lto, o nGbl'e Senador Mero 
"~:.~'-C) d'~ .stib~~;~();'·2~ da Com:~s:ío de sá,~eq'Jer seja,p:,imeiro.a.matér}a 
de' C Ir::~·t;t"~~fo e Ju't.c;a. .'mlJl1l: ... ~da. à Conns!Cao de ~Rcd~!.:~o 

li.:7:a .s~0.0 ::,lll'jvt.d"l o Sub<:titutlv;:l pua. q~e :e flça!ll as caTreÇOe,,,, da;'1~ 
r.~ , r, ',;~\ ) :. !.."'s f: :1er.da.c:. Clt':!: a e::l,t::-nCHt df en~anos n::> texto Q'l2 
n:" .... 1 CT-;)rtl'n:::lpde, p:.~ tento, reno- CQ!':st'l, CO avU,so. :l 

v~~": '1. \'f'~{'~::J d~li S~;)en'_"'1d,"'$ d1 O R:-qur!',P1el1to de S. Ex" é prccc-
C: ~ -", 1- t"'r.,-·tu'f';;;O ' JU"+'ça êc~te e a l\Il'sa o defere, devendo a 
~ ... l,"G~"''::O .:~ '~l1i1:m"nd:' da C'J r:Ol1.' ~~3 (:~ R~~Q.C§.o prepari'l:;- ,o t-}!

Ir. _. ,- '1 ciO! CJ:~ ,tit;.Ó;:-o e Jus~l~a. to ~f'fln~:bo, a~~d.a pat~a.. a Pl"ulJ'sc~te 
(I -""1'".1 . S:5~'l.n~. Pa:SJ.-~e aS ma el'laS SéS :.".:S 

f"~. P_·.:-·~.:n'·~, p:>la o<d~m. 

f.: : ;:. ra,L '7í-lJl',;\'! C: 

C;::~'l '.t~l. cl.(/. G(lm.~) rf;::m fi: p3J'"t
Vc ~'::~". o:.:.:m. u nob c c'Eaad':r JO
s.:.r-· ~,~, .;"12:::21.:). 

(J rH .ilJ:-:AFllAT MARINHO 

('"~11 Dnle7:1l S:·. Pú~.s:dente, dese
j~:'.: um e cla.:~c:.m-.;)to: .o::>.o:a Jf,s~e_ 
1&:: ?',:, '!1J'11E'te a~ Subamend~ à vo
t..,.- -c, em ll~OC:J? 

O S'l. !JH.::"";lot1E:'<JTE; 

!'""'~, 'o, em b·v~.:l. ~ -o h5., p~did:> de 
d: "'''I":'Je ç :l,:~.):-:!, Já anun~'ada a vo
ta::!') etil. matéria, não f. mais adnlLS
sh:1 o p~d'rlo d" d;;,,s~'!]!l~. 

O ~rr. J03AF~LiT MAR1J'l.'1:IO 
FJ:'~i mr.':l d~tl'_1ração !lo f:nal. Obri~ 
gr::o a V. Ex;). 

1"('1 \-'o',~, 'i:o 'a'i Sub2mE'ndas da (- J

m:.s =0 de G-on<::t'hliçfto e Justiça. OS 
se-:1h"re<:. S"uadorcs que as aprOV~.l 
que:rrm con"e~ Ve,r-se sentado,.,. (?au
,aj 

As Sübf'm~!!ik,s foram rejeitadas. 

O SR. JC-S:\?7-1ê>T !l.L\RHiEO
Sc. Ptf>_"jdnte, peço a p:lla Vl'a para 
dec~ra~:>o de voto.' 

O SR. PRE';f.D!!:":o1TE: 

T.:>m a p~lI!t'l"a, p,;:,ra decl3:rar;ão de 
voto ,0 nobre Senado:' Jo.::.,aphat Ma-
rinho. ' 

o SR. JOSAPHhT MARmHO
(para decWrar:iio de veto) Sr. pr'Õ!
sidente, uma vez Q'lê a votação se 
deu em bloco, quero apenai'; que fiql1E' 
con~ignll1io que votei a favor das dua.. .. 
prime-íra9 Sebemendas ::b Com;:",.são de 
Constituição e Justiça" mas rejeitei a 
terceira, I 

qUe S_~('; 

D!!C'uss.r.o, em turno único, do 
P1reccr da Comissão de R.el'"', '--'_~l 
Er+",'rlores fô1;re a },f(.W'tJ:[lcm nú
mero 83. C!.e lC64 (nO de origem 
J.!!)). 'o;"'!a: flual o 81' pre:;~aZí1 . .'''' l 

Rn1vt.Fca -,<l1th,n.ete ao Se'nado a 
e.~conla t~O Sr. Pat!1o Leão le 
lFoHra. paro. a tU1tr;ão d.e Em1Jai
xador Exiraora.inário e Plen~iJo
t.fr!c:.â,rilJ ü:o Br(!SZI junto ao Go· 
VêrnlJ da Tlora 7,I?'ànd:il. 

DlSC1!S!!(:o. em turno z:nfcD, "!o 
parcc':" da COmissM de RelQçóe<; 
Exfl?rrrrPS sôbre (J. Mcn-~age'm nú· 
m,!'iO G·L de l~C 1 (nO de origem .• 
1<1-5'. 1l1'1tt. qUa,l o Sr. T 'en:aente 
dx Ren1~h1fca &vbm~te a;J Sena.zo 
a ",Cf);;'(/, i'o Sr. Arna1do 13ou1t
treau Frar;oso para a Junç~o ete 
Em'haIxaNfJr E...,.fraorr1ll'rJ1"iry e Ple-
1l;rmfl:'1?cÚírio do !'rasil junto ,t) 
GOt'êrno de Portvga? 

Trsta~dO-se de matér1a~ a serem 
'!pl'ectnd13.B em se~sã!) ~crrta, peço 
'"',,0$ Srs. funcio-nl'irio3 da Mesa que 
tomem as pmv!d1]nc!rus de di-re~to. 

(A" icssão tranfe;r;.tL_Se em se~ 
c~f'fa õs 2'2 horll.,~ e 3{) min'U-tos e 
·t'0lfcr. a ser pública às 22 horas e 
40 minutos. 

O SR, PRESIDENTE: 

(N(~~U#r~ df" Ga.ma) Está. re~bert.a. 
a se.::.so publ1ca. 

E' cvfd"'-:1f-e a ir..exIst.ê,. de núme-
ro nl) plrmárfo pll"a p:"o~séguiment.o 
da,~ l'otaç'5es. . 

Assim. vou encerrar a sessão, de
.:,!~n:::-;1do para a de amanhã a se
~uinte 

JJJAT:tRIA EM' REGIUE DE 
URGÊNCIA, 

1 

O SR. FRESIDESTE: 

A decla:·.~~ -;., :e voto de V, 
constará. da ata. 

O SR, ~I1Df DE SA 

Discu.ssfio em turno BuplemeDwr, 
~ I do Subsallltivo ap:c'lado na sessão 
.c.Jr.a. de 11 do mês em curso, ao Projeto de 

Lei da Câmara no 55, de 1954 (nú-
1.96')-C-6~: na Casa de origem) que 

S · I nutoriza a emissão d~ obrIgações do 
ord~m:residel1t~, '·::ço. C palavra. pels, .Tesouro Nácional, altera a le~;slflo;f..o 

do ünn,x'to de. . .:3. e dá ou::--c..,; "pro~ 
vji'f-r.cJas (em rc:rlme de urgê:il.cia, 

T I nm <êrm~s do art. '326. nO 5.b, do 
em ft.- pnl,H-rl!, p~la ord~m, o nobre R"."':b--'::-nto In~rno, em vlrtud.e rIo 

Clenador 1\.íern de Sá. T':--'l'J:'T:l11::'1.tO nO -155, d~ 1904.) I tcn-1o 
o SR. lt~M DE Sá 

(Pela ç;rdcm) (Sem r€-visã.o do or-:
dor) - Sr. PIf's:,Lnte, es~..:r,.,.'1 o pIO_ 
ãeto em reó'me de 'urç;ênch eSJ::cbl, 
:nos têrmos. do Re31msnto, dcv~ se!" 
aberta, im€-d1c.tamente a 1.i'~Cli.:são S11_ 
plemcnrer. uma V~ que foi tl])t07r:dO 
um SuNtituLivo. 

Ver'lfique!, entretarlto que há lU 
Emenda. SUb<;tituth:a diver~os lapso.:, a 
errOS de· da.tilo~rafi.g,. inclusive cita
çãe.s errdnea!õ de leis. como é () caso 
de um dos Si!'ti(!OS finais, em que se 
faz referência à Lei nl} 4.126 quando 
O número da. Lei é 4 .. 216. 

Assim sendo, solicIto IJ. Vossa Exce
Cêncla. as providências paro que a re
C'2'Clio final do vf'ncido sel.l corrigida 
!mie. de submetida 11 V<YM~, para 

.F1'l)·ec::r cl'! Comissão de Red.o:!çi1o, 
c-enl a. redação do ven::i.dO'. 

2 

Di.scu,-s.ío Wl tuxno únJco, (la re_ 
d::.ç,"\<> íir"al (ofç!'t:clda pela CCmlss::-w 
de Rede çJ.-o, em seu Parecer nO 276, 
de 19C4} do Projeto de Lei do Sena
do nO 82, de- lrJS3, de alltoria, do S1'. 
S~l1::.tlcr Jm;é Ermírio, qt::l dispõ~ só
bl'c n venda. de imóveIs a prest2ções, 
medhnte sorteio, e de. outras provl_ 
dêncuts. -

3 
DiscussãO, em hlrno t1nico. da. Re

dação Final (oferecida pela Comis. 
são de Rr:dação, em seu Parecer. n9 
2"18, de 1'64) do Projeto de Lei d~ 
Senaf,v n!i' 169, de 1003. de autoria do 
Sr. Sel1:af-.:>r Eurico l\ezende, que 

con~ede post mortem a Johin F. 
Kennedy, PresIdente dos Estados 
Unido~ da Améri-ca, o ... tftulo de 01-
dadf:o Bruslleiro. 

4 

D:.<::C'u<,s5.0. e~n segundo turno, do 
Projeto de Lei do Senado n9 46, ds 
19.'1, c.c au~r:a do Sr. Senador José 
FeIlciür..o, que t\!3u1a a revenda de 
ma.~el'~D.l pecuário (aprovado, com 
cmel1dr-., em pl'imeiro turno) tendo 
Pat'.:'ccr 111' 275, de 1934, da CamIssfw 
de Re- ir.çoJ.o, oIcl'ecendo a redação do 
venci-:'o. 

5 
nf!:cussfio, em segunc10 turno, de 

pl:Qjeta c.~ Lf'i do senado n.0 !lO, de 
lS6J ta!J:'o'lado, co.n emenda, eUl 1(1 
turnQ, na s~sJo de 19.5.64), de au_ 
toria do Sr. Senador Aar50 St:~n .. 
bmch, que e:-~ende a juriHlição d8-S 
• Jtll1tcs de Conclliação e Ju1rramento 
de Campcs e Nova Fribnr,;o, tendo 
Parec€'r nO 2í7, de 1954, da Comiss~o 
de ReciRç~o, or:~'ccendo a redaçã-o do 
vencido. 

Está enc'erra da a SCEs.1o 

(Levanta-Se o sessáo às 22. ho
ras 45 minutos). 

DISCU!:WO DO SR. ZACHA
RIAS DE A3Sm.iPçAO. QUE 
bE aE:UBLICA POR TER SA!~ 
DO CO::.! .tRRO DE PAGIloTA
OAO . NO IlCN DE 10 DE JU
N:'=iO DE 1054, PAGL~AS- 1.5'~9 
E 1.550. 

O SR, ZAOJIARIAS DE ASSIDiP
ÇAO - (Lé o ~egumte discurSO) -
Senhor Pre.9-dente, srs. Sen::,dores. 
O senado omriu, fa~ poucos dia.s., dois 
emine:ltes represcn;ontcs do pará, 
nesta. Oa,~a, 61'S. pe-dro Moura Pa
:ha e CaLtete Pinheiro. o primeiro tra
zendo ao conhecimento do Senado e 
cta Nação fatos que se passaram em 
Be~êm, e o s~6undo, €m resposta, 
Com o _~~u dep-oim~nto sôbre aquêles 
acontecImentos. 

Ago.'J., é a minha vez de' falar, 
Também. estive em Belém, e falo não 
Só na qualidade de Senador. pelo 
Pará, COmo na de ex-Governador e 
ex-Cl:efe MHltar na Amazônla. no 
Cem:l:ldo da 8~ Região. 

E' vel'tlc.de qUe os elementos mUi. 
tares, .enCR1"1'E'gados d'lS invest!gações 
$tUl1<.!.I'H!S O:·dc:1a.d,;lS pelo Marecl1al 
Taurino de Rezende, em Belém, exe
cutadas sob fi direção do General 
Ernesto Bande'~a Coelho, 'aglram de 
ntane·L'a eficien~e 1113:.5 averlgüaçõez 
l'callL:adas, nct:.d:lment.e na parte que 
se rc!e:,e à cQ!','upção, ao enriqueci
lllento il1clto e ao conttahando. 

1"1Z tõda. D: mL1Jha carrei1'a po1ít!oo 
no Para, em opc:,iÇJ:o ac.s métod.os 
cio PatEdo dom:niln~e. 

A R~1-·ohH:;)5a de ::n de março, qu'! 
levou à- S:':O eMa. magutratur.a. da 
.N~ç:'..o o lY!"U 'velho c hOD':f!do -can13-
ra.da I"l"'r::chal Castello Branco. nf!o 
Pf!d~n- d:~:!r-~~ Sàm~nte D..:l el'rPdiCR~ 
('::0 co CVUll'n'"l"'lO. Tit'h'l, como dr 
fal-O' e:;f-1, h'-";i"'do, de aprofundar a 
sua. aç!io e ir enJH-."lar as ct:lm!!),. 
s:;cl:;>h e po:,i;j","!,~ que fayorêcl!1U a 
n"'r:,~.s, ~~1.0 Il('s 3-;enies t:omunis
tas. 

H",,,ta m~cr ~':!~cb dI', em neu"Jl
efo ct~, pa..~ ';)':.01 da N!',:,9.o, \'I')-lt"r-S{: 
co.r!:-:"~l. O::> c~~:r~~.)~"_5 c ('3 co~-rup~ores. 
CCt:.t:-:~ Os CJ. !~' t:>n;,~ 'r'::.p-:n lficit":'.
mEn~o. -ga::snd:l d::S mrR-ses gove~na· 
!Il211~:",', ou do c.1lor oficial, c~ntra 
os O'.1~ f~,vo:-f'c~ .. ~m o controb:.:nào, 

-- - - ---_. === 
tado C2.racterJzou-.se. desde o prhne1 .. 
ro lllstante, no combate sistemó.tlca 
a.o jô,;O-dO-bicho e ao contrabando. 

Remonto, para isso, aos idos de 
1944 e 1!H5. quando exel'ci o Coman .. 
do da 8\lo Região Militar. Enfnmt.el, 
mais ta:"de, o peder politi-co famoso 
de um hom('m q"'.le pertenc'eu. a esta. 
CO!'por!lç~o Le.:;,.';la:lVa, o extinto ee~ 
nadar l';,1a~alh5.(s .Ba..··(lta. At;enul n.cs 
l'ecl~1mos do p:H'D daquele lõ-b.c!o O 
a::rumi o coman.do de urna b~l.1.~lha. 
~Q:1u:ar c;)utra uma. tirania q'.1e !'~ 
e.::;p:!r.lnl)~nl', e, asslln, graç3.sl à C-J;rl ... 
pr(e.~jo das F:l.r~jdos poHUQo.s - a. 
UD!'r, o PSP. o PST, o PR ~ oJtros, 
- fUi c~~1<lid:.1to ao Govêl'no Co r:; .. 
t.ado, peh pri:ll::l1'a V€..l fim 1:: ~ 7. 
qu:mdo p2!'di as elCÍções. 'l{l~' > , ~',1 
195(), e g:,nht-'i; vitórifl. que: nfi () f Dl 
minha, ruM do :povo, dos Pari ~os. 

1'\.0 m:::u GO"l;ê:I1G, de 1!J5t a ::'~.)J', 
rc:'!.li::-ei olJra:, pl'C~,:ji de acôrco c'):n 

G minha v'::::1~!l.:> libero.l (! d :--no .. 
c:-$.ecJ, c cf m:rma gund-e-o S:l. . i.:. .. 
Ç~.D, o meu orguJl\) é que, d,')l.:: n.nus 
depO!s, () pJVo me e1e:xeu ,S ",: ,(:) .. , 
por oito anos, el11rentando, lUais tl.."l1a, 
\'ez'o aclvcr.s.ário temivel. já B';O!'n, no 
Gm--JL no do Estada. 

Ess~s t"co!"daç,ões faço paro me s1 .. 
tU3r, hojE', à \'ontade e lamen~al' que 
a Revoluç:o de 31 de março no F.' 'ã 
d~ cetto modo E-stá sendo CÓ."?J!1;'C 11}
tida- peh aç1,O des al1Uns O:,:"'!S 
que servem na, Si} R. 'M. ,E' Có'r.o 
que O' GO\1e,rnador Aurélio do Co.rmo-, 
o Prefeito de BJ{(;m e dem!)b t'3.2Ji .. 
te> terão os seus. di-r-eitos \ PO!l,.~:)S 
ca~Mdo,1. 

E' ju;:;ta eSSa sanç-âo- porque quem 
não .soube respeitar-se .nem re,<.~~'t:1r 

O' PCYD terá de ajustar coP-t?S com 
" Rcvoluçfio. Mas, (;-ntrc aplauJJr o 
-castigo e bat.e'f palmas ao o.ba::tar .. 
d~mentD do po-de:r clvJl há muita. 
d.Jierença. Em 1943, part1clpei de um 
movimento, de uma re"(;oluç~o mtl't<lr 
que depôs o presidênte da. li::pübl1ctt., 
Senhor Gt>tlílio Va:g3.<;. C<ano Co.
mandante da 8~ Região cinco dfss 
dep<)l<; entr.eguei o riO"iêrtlQ- do Es .. 
.tado a unl civil, ao Pres:dente do 
Tribunal de Justiça, lidim,tl rC'Pr.c~ 
sentante da Justiça paraehse. E' 
Uw nflme que declino com rc.'::"?eilO. 
pois Já é faleCIdo, o ne.sentb-:u;!ador 
Manoel l\,raroja Neto, pai do D:,-pl1 .. 
tado Federal Sté:io de. ~1endonça. 
Moroja. ' 

U 8r. cattete p:nhetro - Vo;;~a Ex .. 
eelênc'a permite um aparte? 

O SR. ZACB:AR-!AS DE ASSUl\-W" 
ÇAO - POÍS não! ' 

O Sr. Cattete Pinh.eiro .;- Quero, 
como reprE'l:€'ntante do Pad\ neste> .. 
Casa - COh10 também V. r EX!). o 6 
_ lamentar fi e.tltude qu4 a: "1019 
Ve-~a E.,"{cel::ncfa, l1~l:ite J):lmr.:nta, 
lanC~;ldo-se CD:1tra seus cotn--:'!nnei
ros -de f~rd'3. d~ 1"'['':":1 que, r~~n t..jd,. 
dL:!nic.·u~c e alt.:vez. proceda~-::.m às 
sindic:'nclr-s ali (1,çtremi.t':,êls p:!o 
GUIem') clt R::'!.'--:":üi0J.. Nl\ [' I-,~"lts 
é l::nn "11tJn! o T}:onuncI-:1:-t. :nto de 
V, F':>:~ l1~sta cals., SM d.q~~'.~ c 1"j 

ct:.minos01, ap6s o. C'-.{)v~"!'110 ~u i:::: 1·· 
bHc"', C~ll1 Õl'5'!1.!-d7-«~ hav~;' 'o .!d:J 

<U) r~rT s ~un''.':.'' a-:r;' ru:Jt-r:",. 
O s:t. 7ACT-:ARlPS DE ..1,:':",-:" .. 

ç..a:.O _ ln!O~"I'10 a Vo.;;;~ J~,.~. ~,,! ... 
qUe- n"") f;.3-'C'l· .et~~.\!:dO:' ~l:,~ .. -:'i ;; 
Dt'ni dt:'f,·o.d-enc'J CCITH;:fCS., .(> -,,'''ra 
ep:ne'" f1!':z h~, pl'e<.' ~). ele I ,':; 
m411t2T2<l. J'~, nc P(':,i>,. - c; t··" .. o .... 
c()::(''l,'''"!''l ct~ 'J s·ln~ai.· ~o tr' "'i"J':"Ie 
m'r;'} et;:.\l~~·.? nf,'} 'I-Ia m,"'il; ~!., 2'j .. 
v~" .e, stm, d:t r~.::erv~, - -11-' <. :1:i:1o 
d~ ser e",("~hidl) c.onrnadol co: 1 dos 
militar-t's lá -<('d~'tdo~. 

03, qUfl prati:!,na'U o contrabando, OS Comba'n, hfJle, -cerno ~emp~c 
flue Se hn2f1ci ,roram d.o contoo·bando bati, a ~troml"~ão, na p~:l 
Por<l.'uc, no pará, a decomposição 'da Pará, de e!e:nentos qUe <l.q'.I(~e 
aut!'~idaqe. o e""r::,q~ec;m('nto políti- do não p~rtençz.m. 

C";t
do 

E' ta-

cQ c social tlnh2ID e t~m raizes na Esclare';Q ne '''11ente a V~ Fx" de 
cc-rru':l-qão. LJ:i. não havia o perigo que n~o estou atacando a q,ü~m ,,!ucr 
extremista dIreto, mas o perigo aos qUe seja. Meu discurso e~~à, aqui, 
corruptores e dos ~orruptos, dos UJn- escrito, Também não est(lu det'en .. 
trabandist:ls e dos explo:ad(;res do ct.en::Io co":rllutes. {c,·,..j'')res 'de b"cho 
jô:to-do-bicho. ou CO'ltr::tb?""c;sta,<;. Considero justa. 

Posso falar assim porque a minha a puni·ção que se deseja dar,aos mar .. 
atuação na vIda pública daquele Es-- sinais da Lei. Com o que ,ntio con ... 
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)~ord.o e que não considero justo dIante. o meu. pensamento, que est4 como Governador !Ui clVU e O ,lJlino vários nomes de civis, a.ca.tadol+' " 
, e. -ninguém me tira. isso da. ca.beçe., e perfeitamente esclarecido. FUi. chama... próPrio Pre.s1dent.e da Repúbl1ca. Ma .. \-em todO$ os quadrantes do Pará. If _ -

- 'vem f) a.parte de V. ExiJo me tira essa do por duas vêzes. JIlma.W me ofel'e... rechaJ. Castell0 Branco, ao se jnves.. oCome91l" pelo Df. Armando 0194 -
co-nvicção _ ••• ci, nem. trabalhei junto aos n()S'sos tir dQ. suprema. magistra.tura~ decla.. Mendes. a quem o Govêrno Revolu .. , '. 

correligionários para Que meu nome rou~se civil. A História. é fartA de clonârlo confiou & Presidência dq , 
J.. O -sr. cattete Ptnhe-lro - Nlio e,s. .. .a.pa-reces.se COIDIO C:alld~d9.to ao ao .. eventos setnelhante.a. For que então Banco de crédito da Amazôn!a S.A., 
tou pretendendo 1Uoclifioo.r O ponto vêrno. n~ pará hoje se busca. wna solução o mais importante Instituto de cr~ 
de vi.$ta de V. Exlf. O Sr. Cattete pinheiro Prefiro JlllHtar, agravada ainda. com a ca ... dito da PlanícIej o Dr. Otávio Au-

O $R ZACHAR!AS DE ASS111~ na-' .naU'"r ê'.e .'sunto. - racterfstlca. de llressão Sôb!~ \ll\) Po .. gusto de ~btcs Meira, Professor dé 
• '""'""l;"- v -.... - - I der desarmado, cOmo o Legislativo" Direito; professor otávio M:."ndc~1('a: 

ÇAO -- ... é a pressão qUe está ha.... O SR. ZA.CHARIAS DE ASSUMP.. Há preSSãO. Conversei com 'Depu: pro!esE'or Orlando Eittar; Dr. Da .. 
vendo, por parte de mi11tares do ÇAO _ SOU obrigã.c!ô a ana1i~á-lo ~tados da UDN. Os part'c.1O!S estão n:el Co'elho de Souza; Sena(tDr cat. 
.Para,' no sentido da indicação de Um porque V. Exa. O trouxe a debate. em. pâ.nico.. Há preSsão. Estã.o todos tete pinhelJ'o; peputado Stél:o lVIa.-
dêle.') para a governança. do E.,tado, Vossa ~celência afirmou que fui pa.- apavorados com a cassação. Repito roja e outros. 
pois que são elementos completamen- lá h N- fUi conv"r<:ei êl 1,1; J 
te detvll'l.culados da politice, estadU!ll. l'a fazer co;tmpan a. "':>. ~.. com es tio. O sr~ Cattete Pinheiro Nãó 
De modo que mantenho êsse ponto O Sr. Cattete p~n11.eiro - V. Ex&.. O Sr. Cáttete Pinheiro _ Como é vejo por que um mUltar não possa. 
de ,'l~ta, isto é, que seja eleito Um está interpretando mal as minhas pa- natural, estão apavorados 08 crírni... gvernar o Estado. 
mUitante da pol1t!-ca IO:Jal. Aliás, lavras. Não afirmei ~s:;;o. nosos, porque os ,Ju(;ros estão t-ran... O SR.. ZACRARIAS DÉ ASSU~ .. 
CIto, .po meu discurs.o, o nome de O SR. ZACHAR!.AS DE ASSUMP- quilos. ÇAO - Condeno é a maneira com 
V. ~ como um dos (tue podem mui ... ÇAO _ V. Exa. vai~ma permitir qUe O SR. ZACHARIAS DE ASSUMp .. que quer impor o candIdato. Era 
to bem ocupar o GoVerno do Pará. continue a leit:..Ira do meu dÍsclU'so. ç~O - Não conversei com nenhum por exempio, militar, era General da 

O Sr. Cattete pinhetro _ Relev-e.. porque, agora, quando as oor.rentes Crlll1i.::o;s<>, masJ apenas, com meus Divisão e fui G:>vernr.dor: mas não 
me V~ Ex1- esta interrupção. Então. po)lti-cas do 'Pará, COm aEsento na correl1g·on4rlo.s e de V. Exa. t-am- impôsto; meu .. orne- aparecel' n<:Jtu
D.finll~ V. Ex~ que está. preocupado AssElnblé!a Leg:.31at.va, Võ.o ser MO.- bém. Todos encontram_se apre::nsi .. ralmente, não hcuve cgbal!l ou int
COm () Goyt<rno do B3tado, com a, madas Q pl'onunciar~.se na escolha vosJ recelosos. Só falam em p!"essão posIção de quem quer que ffu:se. V. 
ele:c;iló do GQ\·~l'n{\.-dQr do Estudo.,. dQ substituto do Qove-rnaôor e a Vã. .. & que amanhã. terã" seus mandatos EXa. é testemunha. 

r.nar,a _ U:urucipal no substituto de cas.sad-Os, enfim uma porção de coi-
O sn. ZACHARlAS Df! ASSUMP .. Prefeito, porqueJ repito, alguns Ori... sa.. Estou dizendo o Que assieti lá, . (Lendo): 

ç ... \O - Sim. ciais de Belém querem. velada.mente assim. c::!.~G V. Exa. está dizendo o Continuando. Sr. pres~<lente. por 
O ... tt. . 1 ,pre.ss:ona.r o poder Legislativo, para que 1'!,E&l..i)tlU DO Pará. 

~/. ca e~e pm l.e!ro - ao. mas eleger Ofic:eIs que lá servem, como Estive alguns dias em Belém e que não deixar que fl. A$sembléla no 
jamai.$ pe::l.erá afjrmar que h', nli- se, no pará não existissem civis dig.. senti o ambIente dos Deputadoo como .seu livre arbitrk:J e .os Deputado~, 110 
lUares pret~ndendo per~urbar a mar- nos, t-ant() no meio otlOsiclon!sta co-. que em pâniC(., apavora<Ios se não pleno gôzo dDs seus direitos, tepO
cha. das CD1Sas no J'.3.n\. mo no da s:tuação. Ni'5s:o discordo ~~ta.re.m. uma candidatura' articula .. llham a ordem legal no Itstado, eS" 

O sn. ZACHARIAS DE ASSU::-J1P- da Revolução no Pará.. Ela não foi ~ e lanÇt'tda pOr grupos de OficIaiS colhendO Um elemento d gno llara O 
ÇAO _ Mas hã.! feita para isto. ~.uãeO. servem no Quartel 4a a. Ec- Govêrno? Por que eleiç'fh .. de Um mi .. 

SOU militar. mas detendo (J poder õ' Ut:lr, nns cond:çôes previstas? 
O S1'. cattete Pinheiru - Se os Civil. No ESt.ado que governe! exis.. O Sr C ti t Estas minhas palavras o:pressant 

há, cstão.l1.a.mesma cond!ção e.m que Item, na a.tualidade, no.mes Clue podem V . a e e PinheIro -. Pode apenas o pen~.ament.o de um militar, 
V ~, li I . Exa~ afirmar que \) Marechal . ~ mlClOu sua. vIda po tlca no tnQral zítr a co:.sa publca ·ali. Não qastello Branco. náo está em con.. embOra reforma0,'), Que não compre-
Pará. compreendo que um Oficial, que nun- ,dlções de governar {t Brasil? ende O abastardamento do Poder Ci .. 

O SR ZACH'ARlAS DE AS::'>U~ lP Ca participou dos embates po1!iJcos da vil. e a e.niqu!l~§'o do })r nc'!.p-al tra-
C1\ . T- " ." - terra, de uma campanha pelo int~!!or, ÇAOO SR. ZACHARtAS DE ASSmvIP .. ço do regime <l.:'mocrãfleo. qUf' é a 
- _,,0 <,- Na?, ~o~re r:"n(\;~o:, c:;~~.ete remando montarias lllont\lr .. do a ca.. - E' um militar. :n:!stência dos partidos po}ltlCm<. 
P .. ,h .. T<\ ha c..f .. rentf! .. ~ . ., lO >\. !f>t)valo, enfim, sOfrendo cem o caboclo 
carg.!;s, c nunca pedI elelçao. EU fui u~:li:?"c-se da Rcvolucão para entl'a~ O Sr. Câtt~e .Pinheiro - Não vejo 
.sOliCltaodo. no Palácio e na prt:ieít-I,1l',l Só porq! e por que um militar n~ta hora não 

O S a revoluça-o de 31 de março fOI' veil- possa governar. ~. cattete Pinhe1ro _ Ma.~ V'Q.SM 

sa. E~:..jelêncla nã.o l'ode ftfirmar Que cedam. Q SR.. ZACHAR.!AS DE ASSUM'? .. 
Os que e.stão lá prekndem pertu-rbaf Sou pela exist,ênc!J. düs Partidos e CAO - V. Exa.., nobre Senador Cat
a. mC~ha. cios aC0ntecirnento'3 ou pelo pre,stigiO dos pn.:rtido.s politicos. tete Pinheiro. está. em C""'.-J~ções de 
ainda., qUe não sejam solicitados. 'E' da e,<::sência do r.Q()"ime democrát~ ... 3'Overnar o Estado, de Ser c.scolhido - '" de ser eleito. • 

EstamOS numa d~m()cT'acht. E' ver
dade qUe numa domocr,lcia, nl.'lnCa. 
por uma terapêutica exemplar. para. 
salvá-la da d laceracão. atl'av6.s do 
comun:smo e da cofl'11Pç'iio. Que hã. 
de se firmar e .se reafirmar alJltn .. 
:.ka, como autêntica é a crencl-l do 
povo hrr..üieiro, esp~y.anc:oso de a í"\a, .. 
ção, já, ret.on13.l' a c:lminhuda 'do vrOoo O Sft. ZACRAR!AS DE ASBU)..!P- Co. Nao ,se .Compreende democr~c.Ia 

ÇAO _ NJ.o selo Peço a V. ~I:t sem a- vitauaadc partidária. A pre ... 
à .l!<".... sença de Ul1l rçfverna-dol m1Iitar no 

aguar Q-:- min-h!l.s TXllavras. p01'Ou!" Estado ou 110 MuniC.Ipio de- Be)êm, 
esto~ sendo ':UnHo claro. T.enho 'PDr nas condIções anunc adas, .será o 
hábltOJ[1S,S'tlP11~' a. r2"pcnf~bnkl.f!d~ do atestado de óbito C:O.'i partidos 6;tuan
que ta o. V. Ara. ouvfrá~ daqui por, tes na política do Pará. 

O Sr. cattete Pi1lheiro _ Qu"r gre:-so, d2?tro da ,ruI e <la honrn, 
afirmar V. Exa. qUe o General Oa~ .. i para- a (er'cld(!,de de t{}das nós E' ele
tello Branca :-tão está em conjjçfie.s' \·açi'i.o do B.:'<lSll no conceito do Mun
de governar o BrasIl? E!' um militar. IdO. 

O SR. ~CHARrA~ DE A.SSU_'ifP.. Era o qlle t nha a d:zer, Sr. PIe-
ÇAO -- Nao estou dlzendo 1&0. De- sJdente. (Muita bem) ~ 
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comSSõES PERMANENTES 

MESA 
pre,~idente - Mvura A:1d1ade IPSDI 

Vlce-Vre::mtef!L6 _ N\Jguell'a OH U:1lTIU ,PTb, 

1'" ::::Icei eLa,l'iO 
2" :::i~cretarlO 
3- Bec;'elano 
4' Secre'.anO 
1" cil.lp.ente 
2" SU)llt>nte-
3° sup:eDle-
4' ;:)upl~nLe -

,J',narte MallZ lU UN, 
OUbenu Mi.lnnhu ,P.::3D) 
8.dalb~no tit'n.1 ,PTHI 
Cattete P,nhell'O ,PTN I 
Joaqulm par2nte {UD~) 

GUldO Mundlm tPSD, 
V J..'iCOnCClH.J.:: rÓrt e5 ,pTBl 
H::-ritlaldu VU'lfê ,S. le:;end'] 

R!:.PRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
;?ARTrDO SOCIAL- UEMUCRA I'!Cl '1';:;U, - '!:: reprel>entantes. 

1 J i.J})C U .... uu.ual'd _ Ac: e 

BPl) 

2 u.>bac da ::;l1H"lra - Pa! li 
l.l~ a~} OU1" .. !:Sã DIDO, -:- ,d.ant~, 
lJ. Jê_le ... c.l ... .:: :\.,5Ulal - E. Santo. 

a ~\JgeUlu t:5d..rI~ - M;Hanhão 
4 tiebasl,lao Arcner - Maranlla:J 
ó Vltunnu -,,'retre- - ~1.lr3nnàc 

6 .:ilgef!'edc PilJ"heco - f'laul 
'1 1\leDez~ PUlH'nleJ _ Cea'3 
8 Wll.s.m Gum;a,\'es - Cetirá 
9 waitreaç G'jr,,~J - R U N:..r"e 

1L. Ruy Varned'u ~)nralba-

11. v.,te Neto _ Serg:pf 

1
1~. ül1;Je; ,0 :u.annno - Guanabara. 

li) l.\1.vu. a Andnwe _ São PaUlo 
11ó ALI .. " l"JllLana - Santa C&t.anna 
,17 Uu:dJ .\londm - R. G. Sul. 

IIH H~lkdl1(.· Vo!Ill&d,':nes - M, G~ra.11-
UI 1"1110[.0 MulJer - Maw Gf'~ 
2U JOSE' t"ell.;lflTIo - GOIás 
21 Ju~ceúno t:{ubl~chelf _ Gol" 

[22 Ped.ru L..ur:ovico - Gol!U 

PArti lJJ. l·HAH .. \L.Hl.~'IA BR\3'1 E1RO IP'rs. - 1'1 representa.ate,· 

1 Ada:oerto Sena - Acre H .. ,Pes'o';! Oe Q'JeU'oz - pernambuec 
2 U>caJ 1-'i:tl'>S J~ - Acre lU Ju.'t' ttrnllr 1,) - PernambuCo 
3 ·/IV;:I.Jde Lolma _ A:lIdZOna" 12 SIlv"stre Pé,tCles - A18g~ 
4 "ldmuno':!t; Lev} - Ao11!l7.Ullrl'$ 13 Van!oncEO'Jo*, fOrres - R. de- Ja.-
5 ArLDm \!lrgl)Jo _ Am'lZunas I nel!'O 
ti ' Anr.)n:c J\H.'3 _ ·Cea s:I 1" Ne,;.son MaCulan - Paraná 
'I jJu dUil H. I .... ano _ ,:{ (3 N,)ru 15 . .vleHo H:a~a - parana 
8 '\c'L(.;>nl!ro 1'11' 1'" :!ue;rf(jr) • Pdr81!):l 16 NogueIra dM Gama - M, Gen:.lf 
9 l:3uro::; Cal'va.ho" - PernMnouco (17 Bezerra New - Mato Grosso 

UN lAu JJEMO('HA rICA NAC'lO~Al tUUN, _ 15 .'epre,::cnt.antes 

1 Z,1l·b3,.na~ de As.~umpção - P""'á'j9 PiMLe CaLtz .. ·ms - S f1.ulo 
:l J"aqulQ1 parente _ Piauí 10. Adolpho Franco - Parem\.. 
8 Jo",e CtHldldu - p:am 11. lnneu tio •• hausen - S Catarina 
I U nane M.irl! _ R li do Norte 12 1\0 ómo Carlus '_o S CatariDe 
& .hau Agrlpmo _ p(lfall'la 113 DdOle. KfI!:'ger _ R Q • .10 Sul 
6 RIU palmeIra - AillilJa!-' H M ]I·un C:imp~ - M:na.s QerlU! 
'1 ~'Irl('() Rezenne - ~ ",aMO tl15 Lopet. da Costa - Mato UruMt~ 
8 Ar >DSO Arln~ - Guaoat>ar:o. 

lAR noo LIBERl ALJúR PU - 2 t"(~presentantes 

1. AlorSlc de Carva ;ho _ Bahia 2 Mern de Sé. - R a, do SUl 

;PARru;o fR.A'-3AUlIS'TA NA<":IvNAL t?TNI 2 _representa..a~ 

1. C:a-ttete Ptnh~iI'O _ pará 2 Lln::: de Matos - !I. Pa.u!o· 

PAR 1'11>0 SOCIAL PROGR.E'381S't A tPSPI - .2 represeutantel 

1. RaW Q~ubel ti _ ~ Santo 2 Miguel Couto - R de JaneirO 

PARl'UJO SOClAL tlRASILElRO (PSH. - 1 repre~entante 

1_ Aurélio Viana - Guanabara 

MOV lMENTO rRAJ:1AUIlS'l A RENOVADUR IMTRl 1 represenf..nte 

l Aa.rào Stenbrt.'cr - RIO Je Jant'lfO 

PARl'l.UO ~PÜl::$WCA~\. tPRI _ 1. repr.:sent.ente 

1 JüUo ~lte - Sergipe 

PAR.TUID DEMOCRi\ r A Cft~S·IA.") ~PUC) _ 1 repl'esntanoo 

1 Arnon ete MeiO - AlagoM 

S!!..'4 LEGENUA 
1, Jo.'\apbat Marinho - Bania :.I. HenbaldCl VIeira 

RESuMu 

partido Social Democrát;co (PSD) 22 
Paruuo l'ra·oaIlUSLa NaclUllW '(PTl:31 1'1 

Omao Llemoeratlca NaCloaaJ tUDN) 15 
Piirtld.O L.iberr.a.dur (pLJ a 

Partido I'raballusta Na..m0D3.j IPTN) :& 
Partldo SOCIal Progre~ista (FSPI :a 

Partido Socla!lSLa BrasU~uo· rPSB> 1 
Pa.rtlClo Republicano (PR) 1. 

Partido Democrata cnstão (PDC) 1 
UQVmleJJtu l'raOa.Lhlsta Renov9.dor IMTR) 1 

Sem legenda 

BLOCOS PARnDARIOS 

BlGCo paI'lamentar Independente' 

PSP • 5enadores 
PTN ti Senadores 
PSH 1 Senador 

PR 1 Senado!' 
Ml'H. 1 Senador 
pU'(; 1 Senador 

Sem ~genaa D Senadures 

Líder do G(lvêrno: 
F'll:nt<1 .Muller 

lO Senadores 

LIDERANÇAS 

VIce-Lidere': 
Daniel K.neger 
Mero de Sá 
Wil.-on GonçaJve~ 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
Líder: Lino de Matos (.PTN> Josaph<l.t Marinho (sem· legenda) 

Vice-Lider: 
Aurélio VIanna tPSS) 

/1 - PARTIDOS 
PARTllJO SOCIAL DEMO<.;RArICO PA.H lUlO LIBERTADOR ,PU: 

t.P S O J I LU1.en Mem de. Sã "'. 
LtC1er: FlllDto MUlleJ Vtce ... l,.Uier: AlOYSIO de Carv&.Clc 

V:.c6 Ltàere3: PARTllJO SOCIAl PHOURESSISTA 
'P S P) 

WUSOD QonçaJves 
Slgetrecto eti(',nect 
WaUreáu GUl'gel 

PArlTlIJO rRABAUllSTA 
BRASlLE:lRO (P'l'1:I1 

Lflier: Arthur Virilllo 

Vtce-Ltae1es; 

Bezerra Neco 
Osca.r pfl.&SQS 
AntõDlo JUCá 

UNlAO DEMOCRATICA N.\CION/lJ 
'O O N) 

Eurtco ' Rezende 
Adolpno Franco 
Padre calazans 
Lopea d. CO~ta 

:( 

Ltder: Miguel Couto 
Vlce~Lta:er: RaUl 01uberti 

PARTIDO !'RABAUllS'A 
~ACIO.NAL (P'tN) 

Llder! LiDo de Ma.tAs 
Vtce~Ltàet: Cattete PllÚle1ro 

lli - Partt:!os as "'11 'd 
Repraentante 

MOVIMENTO l'RABAÚIISTA 
RElNOV ADOR (MTRí 

Representante: Aa.rão Steln,bruch. 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAQ 
(POC) 

Repre~entante: ArnoD de MellO 

PAR ruJO RErUBLJCANO IPR) 
Repre&en~ante: J1ll10 Leite 

PAR L'WQ SOCLAl.IST A 
BRASILEIRO IPSB)' 

RepleEentaote: Aurél10 VIanna 

ACRICUL TURA 

E'resld.nt., _ Senador Jo>é ETDlI::'!" 'P'l'B). 

Vt~ PreSldente -Senador E'Jgên1o Barros (PSDI 

T1tula.rea 

E'.lg~nio Ba.ITo.! 
Jose FeUciano 

l'ltu1ares 

José ~o 
DIx-lIult Rosado 

I'ilUlares 

Lopefi ela Josta 
AnWD10 Carlos 

I'itulans 

Júlio Lei\< 

COM!-'OSICAO 

PSD 
Suplentes 

I. Attfl10 Fontana 
3. Be~edicto Valladarea 

PTB 
Suplentes 

1 Melo Braga 
3. Argenuro de Figueiredo 

Suplentes 
ODl\ 

1- Daniel Krleger 
a Joãc Agripino 

Suplentes 
,B P.I. 

Raul 3lubert.! U'SP) 
BecreUtrto José Ney Oanw<s . 
.Bcum6u - aWntas.felras. 6.1 10 bora.s. 
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CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA 

fresidente - Afonso Arinos (UDN) vw.. Pr<Oiden~ ~ WU- GonÇ&lV.., (PSD). 

Tltul", .. 

Jel!Ol'lIOD de Agulal> 
AnUlnlo BalbUlo 
Wilson QoncaJvee 
ltuy Carne1Io 

Edmundo L .. t 
Bezerra Neto 
Arthur lTirgUl<> 

COMPOSlÇAO 

PSD 

PTB 

iJDN 

Suplan_ 

1. Meneze, Ptmentel 
2. LeIte Neto 
3 JOSé FeUciano 
,. B'lliDto MUller 

\. AIgemlro d. ~._. 
:I. Meio Braga 
3. Oscar Possoo 

I AloysiO de Carvatho (pI..). 

A!onro A.rtn06 

1. DaDJel ttn~e:r 

I. João A\;'1p:nO 

3. Eurtco Rezend. l.lllton Campos ('). 

e P •• 1. 

JOUlphat Marlnho fsem legenaaJ Aarão Steinbrucb (lIITR): 
SeCl etano: Marta fielena Bueno BranaM. 

Beurnõe.s - Q.llartas-feira.s. a..\ 16 noraa 

DISTRITO FEDERAL 

pre-:noeme - t'\t.re!lO Vianna. (PSB) 

Vlce-presidente - Pedro Ludovico fPSD) 
COMPO::)JYA.O 

","dro Ludo-, ICO 

Flllnto M!U.ler 

.Qlesr Passos 

Edmundo Levl 

Se"rttárta 

PSD 

1 J ()Sé Feli..:ianc 

:I Willfredo G'J.!gel 

1>'ru 

L Melo Braga 

~ A..nton:.o J'Jctl 

B 1 .,. 

Lino de Ma~toJ tP'fN), 

Jul1eta RIbeiro dnr S:inLos 

ECONOMIA 
Prestdente - lk:"e Neto tPSD) 

Vlce-Prestaente - J()..~é E. ..... ;o ú"! U, 

OOMPO~I",AO 

PSU 
TItulares Suplf'nt~ 

Leite Neto 
A tU]'/.(.) f''Ou{an:\ 

J"'" F'el:c1ano 

Jo..<;é EJ'mlrto 
Melo Brago. 

Adolpho Franco 

Lopes in COsta 
lrtneu Bofnhat.1!en 

M:guel Couto tPSPl 

1. Jef1nson OE' I\J'IHat 
2. Slgetrt"QO Pacheco 
3 Seba::.oão Arcber 

1>'lB 

1. Be-zerra Neto 
2. Oscar PMStla 

UUN 
, Jost Cândido .. 
2. Zachartas de AssumPCio 
3, Mero de 5, IPL) 

B P.1. 

A uréUo Vianna lPSB, 

SecretárIa - Aracy O'Re1lJy 
Reunlôes - Q'JlnUls·fclras, as 15.30 

EDUCAÇAQ E CULTURA 

Presidente - Menezes p1:rlE'nt,el fP3D) 

Vlce-PreSJaelllB - PaCire Calazans tP1'HJ 

CO'lPQS1'.'AO 

Titulares 
Mennp l5 Ptmente.t 
Walfredo O"..U'gel 

PSD 
Suplentes 

1 Benedicto Val1aQl:Ued 
2 Slgefredo pa.chtCQ 

(") LIcenciado. Substlru!do pelo Sr. Eurico Rezende 

Pessoa de QueirOs 
AnUlnlo JuCi 

Padre Ca.:aza.ri.t 
Mem <I. SI!. \PU 

n. 
1. Edmundo Levi 
2. Vlvaluo l.Jma 

UDN 

1. Afonso Arinos 
2. Ml1wn CampQI 

B p.I. 

(Sem legenwn Lino de Ma'to! fPTN) 
Ser~' ano. - Vera A \'M€nge Mali'a 

RelU\:ões - Quart-a..:,-telras, as 16 uoru 

FINANÇAS 

Presidente 

Vice- fOr e~IUe!lte 

ArgemJro de FigueIredo ) PTS, 

Dan:el Kflrger IUJJoNj 

. rWJJare.s 
VIC~rlnO B'reu e 
LObão oa S:jve1JII. 
~ilge, reoo I!aer,t"c.o 
WUuD uonçruves 
l,.elte Neto 

(;OMPOSlf, AO 

Suplentes 
A t ti :10 t'\!Q '.-<I na 

'1 J ~~e Li 110maJQ 

3 EugelllO liarros 
4 Menez(':5 umJet.t.el 
5 Pedfc.: Lud-oVlC ... 

P111 

Ar,!em1rc de P'~'JZlr!OQ 
Bezerrll NE't<J 

JD~f' I!:m triO 
:.:! B:c:n JIlOu t...t'n 
3 :\1,' r '~~~"'" pes::;oo tlE' Q'JellJoz 

Antontc J'Jcá. 

Dante1 Krleeer 
Lrtneu H"rnl1d ... en 
EUrICO Reucae 

Mem de Sá. 

1J1no de M '",. p'pq} 
A:uéU ... Vlar.na ,!',::)H) 

4 O x 'f H P a.sso.s 
OU;\! 

l. ~U ton C.in POs 
l JJa,- !\!r'~'rw 

3 A·:" .. \h,; B'ranco 

PL 
A 'OV~C de Carvalho 

13 p 1 

] J 1!10 GeHe I PR) 
:.! J"'~'lol'lal r..~aI(nho \.S l{'F:'(!J,) 

S:!cretár!o - (.'HI"" etli!~H'r 
f{"d.:à€'s - Q'l.H~as !e·~a.s 

INDUSTRIA E CO:<ll!:RCIQ 

...... , .... I~ 't:':':') )(;se Fe:J:ciano (P':::D) 
V\'::~-Pre.'i!dcn~,; - S(na"'"\r N(J~ca Ml!t"~ • ..:n lPTTI) 

T:tu:Jtcs 
Jcsé Fdiçiano 
AtilJO Fontan.l. 

r\elson Macula0 
Barros de Can alflO 

AdolphO Franto 
Itineu Bornhu ~eJl 

CO.M?USIÇAO 

I'SD 

1"1'13 

Suplerfes 
Lobão da SilveIra 
S~b~t;~,o Archer 

\Tiya]do Uma, 
Oscor Passos 

VDN 
Lopes d'a CvstA 
Eurico R,zrnde 

B?i 
Aarão Sl:.einhl''C''h Raul G~ub.:rt1 

Sec,retárLa - ~arlfl. Hetena Bueno Bnl.ndão 
ReUlllão - Qulntas·1'ein\.'!, às 16,30 hOl('..oSI 

I 

LEGISLAÇÂQ SO~IAL 

preslr~rft6 _ Vlv:l.do t.lma ,PTB) 
V!ce-PI;.Jldcflle _ \VaJI:t'lo U'lq~el \~'.:1D), 

I..POSlt.,:AO 

PSD 
Ttr'llares Suplentes 

1 [4elte Neto Ruy Carneiro 
I Wa1!redo uurge1 
I A CtHlo Fontana 
, Eu:rên1o Barroe 

VI valdo Uma 
Antônio JutA 

2 JO!>é G'Jlumard 
3 St~rtreo.'O Pacneco 
4 Lobão da SJvelra 

PTU 
1 Edm undo Levi 
2 pe5'Sôa de QueirOZ 

'CDN 
Eurico Rezende 1. Lope~ da Costa 
AmônIo Carlos 2. Zach.a...lU ~ Ass'.mçt\.o 

• p.l. 

Aurélio Via.nna tP$D)... Aarão Steinbruch fMTR) 
SecretArfa _' Vera Alvarenga Mafra ' 
Reuni6ell - Terços-feira.. 6B liI l10ru 



Titulares 
Benedicto "'Ilalladares 
Jefffl son de Agur~r 

Jo.:;é Ern.frio 
Argemlro de FlgueL"'e'lo 

João Agripino 
Antônio Carlos 

MINAS E ENERGIA 
COMPOSIÇAO 

PSD 
Suplente! 

1. P.edro LUdoviço 
2. FHmto J.1üIler 

P'rB 
1. Nel.scn :\1acll!an 
2. Antôn:o Jucá 

UDN 
1. Jo~ê <.:ãndido 
~. Afom<) Afino..:; 

BPl 
Júlio L~ite 

POLlCONO DAS S~CAS 
Pre::.túen{,.e - Rw carneuo (PSDl 

llice-Prestdente - .I\uré~i-o Vianna lPSB): 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Tltul"'es Suplentes 

n 'ly Carneiro 1. Sigefl"edo Pacheco 
Sebtlstlão Archer 2. LeHe .fI.Teto 

PTIl 
D:x-Hult Rosado .1. Atltônl()~ Jucá 
Argemuo de Flguelrelfu 2. J~~é Ermlno 

Jóã.o Agripino 
Jose Cã.ndído 

Auré!1a Vianna 

UDN 
, 

1. Lope~ da costa 
2 AntOnlo Carlo.s 

B 1'.1. 

Jullo Lelte ,PRl 
SecretárIa - AraCy O'Reílly 

Reunlões - Qua.rtas-f~tras. 8,.!, 16 floraG 

PROJETOS DO EXECtrrI 

COMISSAO DE PROJETOS DO EXECUTIVO 

presidente - Senador João AgrIpino (UON) 
Vice-presidente _ Wilson Gopçalves (PSD) 

Titulares 
Leite Neto . 
José Guiomard 

Mero de Sá 

13a.rroo. Carvalho 
Bezerra Neto 

Daniel Krieger 

LlnO de Mattos 

COMPOSIÇAC 

PSD 

l'L 

P'rB 

Suplentea 
Wa1freao Gurg{~ 
JOSé Feliciano 
RUy Carneil'o 

Aloysio d€- Can'alho 

Edmundo Levy 
Melo Braga 

UDN 
Antonio Carlas 
AClolpho Franco 

BPl 
Aurélio Vianna 

REDAÇAO 
Presidente - Olx-Hult Rosado CPT8); 

Vice-PreSldente - Antonio C:::tdos lUDNl 

Tttulares 
Walfredo Gurgru 
SelJa.:::tião Archer 

Dix-Huit RoSado 

antônio Carlos 

JúUo !fiite (PRI 

COMPOSlr,:AO 

PSD 
"uplenws 

1. Lobão ta auve"" 
3. José FeliclBno-

P'J"B 
Edmund.o Le\1 

UDN 
EUrll:c Rezendo 

B P.I. 
" Josapt..t Marinho (Sem les-, 

Secretária -- Sarnh Abnhê.o 

RELAÇõES EXTERIORES 
Presidente Benedito VaHada.t eB ,PSU) 
Vl~e-Pr~i"-ente - p.essoa de QU'2Íroz lPTB) 

Tltulues 

Benedloto V1Jlact.., .. 
Pilln::O Müller 
Meneies PLnenteJ 
José Gulomard 

P...... de Queiroz 

VIvaldo t.lIna 

Oscar 1'assoo 

PSD 
Suplentes _ 

l'TB 

1. R.uy Carneiro 
~. Lelte Neto 
2. Vlct01'lno Freire 
4. Wilson Clonçalv9 

1. Antõlllo Jucâ 

3. AtJellliro de Ftauelredo 
S_ J4elO Braga 

Antônb Cerlo
Jose CII~dldo 
RUi Paimeira 

1, Padro 0!\.IaZP.n0 
n. ilolij) 1!/lrI]!1Ilo 
e. Mem de Sá tPL). 

18 P.1. 

Aru'áo Stelnbruch fMTR) Llno de Matto.s U'TNI,. 
Secretárto _ 306.0 Batista Cartejon Branco. 

1l,euntfJes -~ qulntas--fe1ras .. 4;S 16 horas. 

SAODE 

Presidente _ Slge!redo Pacheco 
Vice-Presldento - JOSé 9ândido 

Titulares 

Slgefredo Pachee:> 
pedro LudoVico 

Dlx-dult Rosado 

José Cândido 

COMPOSrçAO 

PTB 

UDN 

iaunlen\el 

1. W.1fre'~c Ourgel : 
i. Eugênlo S.,.,."" / 

Lopes da costa 

B.P.l. 

Raul Oluberti IPSP) Miguel COuto <PSPl; 

See>etárto - Eduardo Rui BarbOSa., 

lleumóe. - quln_ fe\ra8. ~ 15 horas. 

SEQU/MNÇA NACIONAL I 

PteOldente - ",,,,,nlU'\... C!<> Assumpç!\o(UDNI. 
Vtca-PI'es10eJlte - JOSé. Gulomar4 iPSD) 

'l'!.tula.r .. 

José Gwomard 
Victonno Fre1J'e 

Silvestre Pértcles 
OseaJ Passos 

Ir1lleu Bornhausen 
Z.ch.J1... de Assumpçlio 

Ra ul Glubertl (PSP) , 

COMPOSrçAO 

Sunlentes 

PSD 

PTB 

UDN 

1. Ruy carneIro 
2. Attlllo ll'ontanl1 

1. JOSé Erm!rlo 
S. OIx-lIult Rosado 

1 Adolpho ~.IlCO· 
2. Eurico a;,zená. 

B P.l. 
Aurél10 Vianna 

secretátfo - Alexandre praende. 

Reunt6ea - qudntas fetras, li.! 17 boras. 

SERViÇO POBLICO CIVIL 

.Presid.ente _ AlOysio de Carvruno (PL) 
Vloe-pr ... t<lente - LeIte Neto (PSD) 

Titular .. 

Leàe Neto 
FUlnt-O MUiler 

Dilt- 'tult aos.d.o 
Silvestre perleJes 

Aloysio de Carvalho 

COMPOSIÇAO 

Suplente&! ~ 

! D 

1. VI.torlno ~elre 
2. S!gefredo ~checo 

l'TB 

1. Melo Braga 
2 IUltônlo Jucll. 

UDN 
antônio Corloo 

PL . 

MtHD de Sá. 

B.1'.l. 
Aarão Stelnbruch (M'I'RI Mlguel Couto IPSP). 

secretd.tW - JOSé Ney Danta •. 
llouni6eo - terçaa-relr.... ê.s 16 horan •. 

. ~ 
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. -O::i~ •• , 
. JRANII"ORTEI, COMUNICAÇOEl I OBRAS POBLICA8 E) 

\ 
COMl'OSIÇAO 

w 

Pata efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
SUIl Industrialização 

li) 
oi . 

Para o estudo das Mensa.. . 
gens do Poder Executivo r",,·' c 

ferentes à REFORMA AO .. 
MINISTRATIVA 

. E'80 

lIugêlllo B"""" 1. Jefte,son de JIiUI .. 
B. José GUloma.rd 

Cria.da por inIciativa da Câmara 
dos Deputados _ aprovada peJo Senado 

I Criada em virtude ti<> RequerltDen- em 1.12.1963. 

I to n9 665·63, do Sr. Senador dlSé Membros (8) PartJdoa 
Erm1r1o, aprovado na sessão de 11 de 
setembro de 1963. \ Senadores: 

:w'üson Gouçalvea 
'. 

Bezerra Neto Melo Brqt. , 

U;Pe!J COSta 

B 1'.1. 

MIgUel Couto IPSPJ: RaUl 

Secretario - Alexandre Plaender 
8eun/M. Iluartae-telne.... 16 bol"Ui. 

ÇOMISSõES ESPECIAIS 
, 

A) Para Revido do ProJeto que C) Para o estudo dos efeitos 
define e regula a PROTE- da INFLAÇAO E DA POLITI. 
çt.O AO DIREITO DO AU. CA TRIBUTARIA E CAII~3IAL 
TOR SOBRE AS EMPRI!6AS PRI. 

I 
VADAS 

. Orlada em vlrtude do RequerlmOllto ' 
11' 480-62. do Sr. Senador MllU>D 

. Des1gnada em 19 d& setembro de Wilson Gonçalves - PSO. 
1963. Leite Nero - PSD. 

Prorrogada em virtude do aeque. 
·rlmento 0\1 1.159·63, do Sr, ·Seo.v101 
Milton campos, aprovado na s~âQ 
de lO de dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partido, 

Jose F'e!lClaIlO _ 1'60. 
Attilio Fontana - P::;D. 
Eugênio Barr"" - . I'''D. 
José ErmU"io tReJa tor) -
Bezerra Neto _ P'l'B. 
Melo Bro.gà _ !>Ta 

, Lop .. da Costa - UDN. 

PTB. 

MUrou 
UDN. 

Campos tPre:udente) 

JúI10 Leito (VICePr.J - PRo 

SecretArlo: AUXJllat LegLSaJlJvo 
pt,..lO. Ale!:andre Marques de AJ"111' 
querque Mello. 

Reuniões: 5t.s telr~ às 16 Ilora.s. 

slgefredo Pacheco - PSD. 
Argeml1'o de FlgUe1redO _ flTB. 
Edmundo Lev! - P1'B 
Adolpho Franco - DDN. 
João Agriplllo - UDN. 
Aurelio Vianna _ PSB. 
Josaphat Marinho - Sem tegenaa. 
Deput.ados: 

: Gustavo Ca.panema (Presidente) 

!
PSD 

AClerbnJ Jure/1a - PSD. 

, Laerte VtlS ra - ODN ISubsLl!'UIQO 

pelo cputadO ArnaJdo Noguel:-a). 

Heitor D1ás - UDN. 

Doutel de Andrade - PTS, 

Arnaldo Cerd.ira _ PôP, 

Juare2 Htvora - PDC. 
EwaJdo ?Lnto _ M1.'R. 

campoe, al>rovatl<> em 20 da la.'lOlrO' Crláda e'." Virtude do aequerUneu-
d. 1962 'I to n' b31-sa. do Sr. Senador GvU.," F) 

• V1eira t aprovado na s~ de 3 de 
DeSlgDada em 22 de 1l000000a de o.gOSt<l d. 1962. 

19621 Designada em 8 de agOsto da 1963. 
Prorrogada ate 15 de dezembro de . 

Para estudar a situação dos 
TRAIIlSPORTES MARITi
MOS E FERROVIARIOS 

CO~W:lSõl~S ESPECIAIS 
PARA O ESTULlO 0& 
PROJETOS UE EM!<:N· 
1:.\3 A CONSTlTUIl,"ÃO 

Projeto de Emenda à Cons· 
tituição nq 4/61 

1963 em V1ttude do Requerimento li'U~ I prOl'~aàa em vtrTude da Requet1-
meró 'i93~62. aprovado em 12 de a .. ' menta n 1.161. de 1963 do SennOl 
zemt)ro de 1962. I Senador AttIDo FOntana. apcuva..Jo 

,em 10 de dezembro de 11163. 
CptnpiCtaà8 em 4 de 1aneIro de 

1963. com a desIgnação dOs ::3eunvre.s 
Senaaorea Vascuncelos 'Iorre.s e 
EdmUndO LeVl. 

PrOrrogada até 15 de dezembro de 
1984 em v'irtude do kequerLmeDt() mi
mero L ,198·63 de. Sr. Senàdol Men&-
ze.s Pimentel a.pn.J\'ado em 15 .ie de-
zembIo de 1963. 

Membrus (7) - Partidos 

G:lberto Marlnho - PSD. 
MeneZeh PUnl;;!uteJ - PSD. 
I-!eribaido Vleua - UlJ~. 
MUWD Campos - UlJN. 
Va.$cunce.w lutree _ 1:"1 B 
Edtnuho() Levl _ P'l'B 
Aldysio de Carvalho _ ~L. 

Membros 15) 

AttWo Fontana 
I'SD. 

- Partidos 

- Prestdeoto 

JOSé Follclallo _ (Vlce-Pt.) 
PbV. 

José Erm1rlo - Relator - PI'B. 

AdOlpbo ~'ranoo - UDN. 
Aurélio Vianna _ PSD. 

Secretaria: OftC1o.J Le~\S18 ti .... 
F~3. Juileta Rlbelllo dOIS saotos. 

D) Para e$tudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AGflO PECUÁRIA e suas re-

crtada em virtude do RequC!r;!llen· 
to nY 752.63. do SI. 8enaOUI J~e 
Erm1rlo. aprovado ca ses.sa..... de 13 J.ê 
novembro 48 1963. 

Destgnada em 13 de novem"bro oe 
1.963. 

Prorrogada· até 15 de dezemoro dt 
1964, em Vittude do H<''lllo;:!nrnet .!.t 
DY 1 162-63, ci.o Sr ~enadoJf J Ii.lll 
Leite. aprovado em lO de dezenl').~{ 
de 1962. 

M.embros 15) - Partidos 

AttUlo Fontano - PSU. 
Slge!fbclo Pacbeco _ PSD. 

JOSé ErroJlo _ PIll. 

Irtneu Bornbausen - OlJN. 

Júlio LeIte - PRo 

I J 

IQL'E UISPC.C: SOBla; \'E~( 'llUliN
l'OS DO!' MAbl:H HAIJUS, 

Eleita em 27 ete lunno de- 11:161, 

Prorrogada: 
_ ate 15 de dezembro de ~962 PI':o 

aequenmento 6tJY 61 a~J. eID 14 ae 
dezemhrc de .90l. 

_ ate 15 de aezembro de 1963 oelO 
Requenmemo 119-6~. apt em· 12 (lfj 

zembr<.t de 1962. 

- até 15 de dezembro de 19&4 Of'lo 
l{f>quentnenu: 1 138 63, apt. em 16 !le 
OI:", embro de 1963. 

Completada em 29 de outub:·c ue 
196!l. lf) de malO de 1963 e 23 de atllU 
ne .I.1lQ3 

B) rara estudar fl silua.ão da 
C.~SA DA MOroDA 

percussões ne17ativllS na ex... Secrct!!.r1o: AU:-:lllar ,~~;,.._.-." 
,co PL-1O, Alexandre M. de II MellO. 

MembrOS (16) - PatttdOS 

Jt'tter~vo de Ag'~laJ - p3U. 

Jetter~!,.lD de AJ"'lla.! 
PSU 

WlIllon Goo('a,véoS - PSD. 

ArthuI Vll"gll j O - !;l'1 M. 

r· ·Jtçáo \ 

.JoSé Fe.1Clt!DO _ P~U. 

cl:~etrl::do Pacheco l VteePr ) 
"P.:ilJ 

JUsto Ermlrl0 IPreSldf'n1e) 
EallHihOCi Levl - PTB. LQp~ oa COsta _ ULJN. 

Ad.olpno r'rànco - UDN. I Aurêklo Vlanna IHetut,or) psu 

Eurlceo Rezende IVICepre61deDte) -I Sec~etârlo: Auxiliar LeglSt8'.IV(.. 
UDN. I PL·10 AJE"xanGIEI Ma.rq'lef, de l\H:Hi· 

Josa.phtU Marinho - S'legenaa. querque Mello 

SecretárJo: OficIa.! Legt.uat,lvo. HeunlOe5: 2'1 e 4'$ teita.! tU 1f 
PL-t, .•. B. CaiteJOD Branco. nor'" 

ParE\ o estl!"!o d1 sHua:llo 
do CEr,n:~c IÉI:,.ICV l,:,: 

Lu01:l.u da SU\'elltl !l~ Oe cl.Orl] Coe 
JDtiJJ _ ·pô].), 

ttUy C&.rr.~lro - 1-'60, 

Hen ..... (llcto val,aJ.;,~"!o - P$D. 

1'.~;';'(j,.~~U IICÁ ,:. !-'·l E8;';~J h1.[son UI'I1ç8Jves .23 oe d..)·u te 
19'::::1' - t'~LJ, L'\ DE Ei\'C r f 1._'.!~.:1!.. LI :: 

I\EnOI\JAU i ICA. D:;' S ,10-1 l)an ri Ii.-'€' 'f'l - uu~. 
S~ DUb C:U:l?C8 I UJpes tlJ t.' ·~La '211 Of" Ju~ubro d-e 

19.j4!' _ ULJ!'tI. 

OrtRda em virtude do H'E"I'"J'Jênmt!l I L':Hltun .CnmpCls tVlce Preslder,Le. 
to n9 laS-53. do ~I ~"'n~rto. t'1,l·h: 
Calazaos. aorovl1o.... o.~ i:ol!d~aO 1e .. t HerlU.1Jdo V.eu·a. - UUN. 
de novembro de j9'.i3 RUI Palmeira _ UUN, 

DeSignada em la de Oovembrll dt 
1963. 

Pron-ogaÓB at.jS 15 dp dO.f>'ll':a·o Qf 

1964 em vlrtUdf> de R~tl'If'1" mo 'HO "'ú. 
mero 1 158·63 00 Sr t>;Pfl";nr 6,n",.\-
nto Juca. aprovadt. em lQ Ot leze:n· 
bro de 1963_ 

Membros 15) - Pd:'tlclo.s 

José Feliclano - P~1J. 
Ruy Carnell'o _ t:>til J 

Ant-~n\(: Jucà - p' B. 
Padre Ca.:.azQD.a _ U i.JN. 

Sllve.::itre PéflCles 12a Oe 
H:I6~1 

B€'urta Neto '2:1 de atlrU 
- p"n~. 

Arun,~1. Cel."-' - pl"B. 

Nu~uelra da Gama _ 

Sa.rro.s Uawvalho _ PTB. 

aoru te 

de 1963) 

AloYS10 de Carvalho l.Pres!.:tcn~l 
_ PL. 

~",E"!n de Sê - pL, 
Josaphat Martn110 - S legenda. 



1604 Sexta-feira 12 OIÁI'IICI DO CONCRESSG ~ACIONAi: ·(Geç!io IfJ 
~---- = --;;= '=g r =-

Projeto de Emenda à Cons
titUição n~ 7;61 

L) Proje!~ de Emenda à ConC' - tlt4 li do dezembro a. ~ poJo 

t
.t . - o "/61 Req. 1.l~-63. eprovo.do em 10 (ll) 
I Ulçao n· •. elezembro d. 1963. 

{QUE MODIFICA o REGIME DE Completada em 28 do outul>rO do CQt'h l)ISI'ÚE SOBRE AS MATe
.Hu,S U:\ (JOMl'.:Tl<:{lrjClA PRIVA· 
'j n .. \ no Sf:NAUO, INl:LUlNllO 
A"i lU<- t'.iOl'OR A EXONERAÇAO 
L~h ,Ht}o'ES O~ LUlSSAO DI
j' d ..... Hc} J H:\ Pr.;,Ri.\lANENTE E 
j~ l~., o \ "'!t o ~ST A8ELEC làtll"oj
'1 u \.} HO,UPIMENl'O fi O «')?"A. 
'1 '"i' .. ~ li) UE RELAÇOES 01-
h.ti:'!" l'It.Ab l:OM PAtSES ES· 
'l,;r.·,\(.UflOSI. 

DISCRIr.1INA~:AO DAS RENDAS) 1962. 23 de ebrll do 19G3 O 2lt /1:) 311-
lho de 1963. 

r. l',la em 4 de OUt.UbI ode 1961. 
l- <Jtto.J~a'Ja. 

_ d.l.t.' !,) cc aezcrnbro d.e 19ô2 pP.!C 

.... :.'..; .... dl't'IlLv .:107 til a.pr. eco 14 Cf 
o·. ,dl!"'.Jt' HIIH. 

d.'.f i':' Ol' (1tzembro ele .9:j3 Qf':jC 

h,·" ,.J:l·ti~ apr eID ~U de Qezem· 
l,r, \ .t .!j(Jj 

• '1J1~ielb.a.a em 29 de ....autuaro ce 
lJtJ~ e t4 a~' ao:U de 1962 

.... le'Hj.J/'O~ '161 - Pd.fUOo.s 
Mellu~t.. ... l"',IlH~nteJ - ptiU. 
\ .. ".-UD Gull~aJve:; 123 ae aDrU de 

l~ I,l - p, e,:,Hient.e P:::;D. 
u'JJt) da :::luvelra - PtiV, 
H..~ L811lelfO 'Z~ de aoriJ de 19031 

Elêlt8 em 2"J de novembro de 1961. 

Prorrogac.a: 
_ ate Ih de deze'álbro de 1962. ~ 

RequerlIDcnto 605-61 aprovado em 14 
de dezembrO rie 1961: ... 

_ aLe 1:' de dezembrO de 1963. Delo 
.~equeruneDt.o 782-62 aprovado CID 12 
ae detem oro de lS62: 

_ _ te lõ de dezembra.de 1964, 11<10 
Requer.rncoLO 1 141 .. 63 .aprova.do em 
10 de elezam b:o de 1963. 

Membros 1161 - part1doo 

JettersoD de AgUlBr f23 elo nbrll 
de 196:>1 - PSLJ. 
Menez~ Pimentel - PSD. 
to .... llmLc Muller - PSD. 
Gwoo Monj.lll t29 de outubro do 

1962\ - P:::3D. 
Ruy Carne.ro 12:{ de abrU de 1963 

- P:;O. 

Daniel K-rleger (Relator) - OUN. 
Eurj';!) P.e~;ende t23 de abril do 

19631 - UDN. 
Mliton campos - ODN. 

~ I'::::.LJ j'" Henbaldo Vieira - UDN. 
L 1,,1\1 MoJnd,n I.. de outUJro de RUJ Palmeira --UDN 

lild' _ PtiLJ . ' Amaury !:)d\'a - 23 'de abrU da 
h.'.H IW .-ü:zeotte 123 de abrO de 196J) _ ~T1:S 

l!JuJ· - UUN Barros Can'alho - P'l'B. 
iJ.Jrt.eJ l\..~ieger - ULJN. 'A~geUllTo OE"(o1guelredo - PTB. 

: l\11.wn l"..:aUlp3S tVICe·PrMlàen:,e) I Bezerra Neto 123 de abril ele le3S 
_u~ _pffi 

11 J. d)<lJOl. VI~!ra - Ul..>N. I AlOy!ilQ de Can'nlho - PL. 
l:'<lj)~", dO:! Co.:ita - UUN. Uno de Ma",(ls - PN. 
.s.J'.t'~lrt: per.cies , .. _ ...... , _ PTE 
V V:tJQú Lillla - ?TE. 
A.l1<1ucy Silva '24 de aortl de "9'1;:1) M) p. d E d à Cons-~ !.)I H - , rOJeto e ,men a 
IJ" "~ii 10 Senador pwto Ferrelu titUlção r~q 10/61 

• 'l. <Je aorl1 de 1963) - H.ela:c.r 
Pli' 
( A uys:o de Carvalho - Pl.. 

L.li" de .lvl:::tws - PTN. 

(AI·ULAl,:.'\U DAS (JOTAS DE !I\l
POSTUS lH~::''l !NADAS AOS MO
Nl(;iPlOSI, 

EleltQ. em ,lil de dezembro .de 1e63. 

Membros - PartldCl:l 
Jefferson de Aguiar - l'SD_ 
W1lBon GonçaJv.. 123 ele ebrll (I. 

1963) - PSO. 
RUy Carneiro - pSD. 
Lobão da SU.elra - l'SD. 
Gwda Monllln (29 do outubro d. 

UJ62J - PSU. 
Milton campos - ODN. 
Heriba1do Vieira - UDN. 
Lopes da costa - UDN. 
João Agrlptno 1211 de obril l2<l 1903) 

- 001'1 
Eurtco Rezende t23 do lll>rII do 

!lI631 - 001'1. ' 
SUv .. tre Penei.. 123 do obrll (!$ 

1963) - PTB. 
Nogueira da Gama - PTB •. 
Barro. C .... a1ho - 1"l'B. 
A1oyslo de Carvalho - l'L. . 
Mtguel COU!<l _ PSP. 
Cattete Pinheiro 123 do cI>rII do 

19G3) - PTN. 

O) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n9 1/62 

(OBKIGA"J"OltIEDADE DE CONCtJR-
60 PARA INVESTIDURA EM 
CARGO tNICIAL DE CARREIRA, 
E PROI/llÇAO DE NOlliEAÇOES 
lNTllRINAS) . 

EleIta em lO de maio do 196:l . 

Prorros:ada.: 

- c,tê 1b de dezembro do 1962. pelO 
Req 18.-6' aprovada em 12 ele Iit
zembro de 1962 . 

- até 15 de dezembro de 1963 pele 
Req 1.144-63. tlprovado em 10 de de .. 
zembro àe 1963, 

OOmpleLad8 em 23 de ebrU de 18A. 

/U'ilnhõ (lê 1964 
~.= =_. 

MIlton 03mPCl:l - umr. :~ 
Herlbaldo Vle1ro Vlce-Presl/lcnto .... 

ODN. j'" 

Menezes Pimentel - l'SiD_ 
_ Rezendj t23 d. nbrl lL® 

1963l - Relator - UDN. 
Iílllvcstro pérlclen 123 de cI>rII CG 

19G31 - Presidente _ PTB. ..-. 
Nogueira da Gama - 1"l'B: . 
Barros Carvalho ~ P'l'B. 
aloysio de Carvalho - PIO. 
Ltno de Matos - I'TN. 
João Agripino (23 de abril do Ie:lU): 

- ODN. . .. 
DanIel Krleger _ ODN _ 

Q) Projeto de Emenda 
tituição n9 3/62 

à UVJI _ 

1 
(AUTORIZA O 'FRIDUNAL SUll'llo 

RIOR ELEI"EORAL A FIXAR DA
TA PARA A REALIZAÇAO 110 
ll'LERISCITO PREVISTO W. 
EDENDA CONSTITUCIONAL t<" 
6 _ ATO ADICIONAL'. 

Eleita em 10 da JUlho de 1m. 
PrOrogação: 
_ até 15 de dezembro de 1963 pelo 

Requenmento 787-62, aprovado em 1ll 
d. dezembro de 1962. 

- até 15 d. dezembro de 1964 !>tIo 
Requerimento 1.146. C.provado CJD til 
de dezembro da 1963. 

Completada em 23 de ab.-!I, (ll) 
1963. 

Membros - Partidos 
Jefterson de Aguiar - PS. 
W1lBon Gonçalves 123 do ebl1l "" 

1963) - PSD. 
Ruy Carneiro - I'SO. 
Lobão de Silveira - PSD. 
Menezes Pimentel - PSD. 

·Lelte Neto 123 de abrU de 19G3) _ 
PsO. 

lI4llton Campos - ODN. 
Reribaldo Vieira - ODN. 
João Agripino (23 de abril de lt'tlD) 

_ UDN. 
EUrIco aezende (~3 de IlOril üe 

1963' - UDN. 
DaD.1el Kr1eger _ UDN. 

. K) Projeto de Emenda à Cons PI'oIogacta: I Membros - PaTUdao 
tltUlção nl? 8/61 - ~te 15 de dezembrc de 1963 oelc Jetters':D de Agl.11.a.1 - pso. 

,tS{H~HI!: EXU;\IERAf •• \0 PQH PRO- tteq lH;H;i::1 a,provadQ em 12 de do- WÜ&iOD 00llçaJve,s '23 de abrU 
J'U:s'lA 00 SI!:~AUU OI.!. l:Ul!:t~ILemOr() ele HHi2 11963

' - PSJ,;.. 

Ge I SUvestre penei .. , 123 de abril do 
19631 - PTB. 
Nogueira da Gama - PTB. 
~arros Carvalho - PTB. 
Mem ~Sà - PL. 

DI'.. MISSAO UlPLO.\1A l(LA Uh - litê 1,5 ~e Oezembro de 1964 tw.l0 RUy CarneIro - PS. . 
t;/\H_:l H.R PERl\'lANENTEI Heq 1 142-'j~ aprovado em 10 de ou· Menezes PWlenteJ - PSD. 

. tuoro de 196;;;. Milton Campo., - ODN 
E:e'La em l> Qe O.utUbf.O de 1961. ~umpleta.aa em 30 de março de I Herlbaldo Vieira - OON .. 
P :UI ru~ .. H.la. 119ti:.'.. 29 de outubro de 1962 o 3 de Eurico Rezende (23 de a.brtl de 
_ aLe 10) 'v dezembrc Oe 190~ !leIO "lbnJ de 1963. 1963, - UUN. 

;Rt'q..it! lmer.~,JOa.~til. apluva.d.c em H Memo!"C-s (161 _ partidO$ João Agnpmo 123 de abrU de 1963 
pt janeiro de 19tH; Vlce-Pre.sldente - - UDN. 

_ :.tt.e 1:' de Janeiro de Ul63 !lt'1() Jellt:l'svll ae hgUIa.l - PSD. Danlel Kneger - UDN. 
;R('4llt~nmentN IH. ·ti~ aprovadc em 1:& W,t.son (:jon'ta.v~ i23 de Ilbr11 de S1Jvestre PenCles t23 de abril ele 
Ue le:.::emoro ele 19ti~; 11JtiJ) - flSU. 1963) - ?TE, 

_ a.te Ir> de deZelll?rc de 1964, oelo RUY" I.,;Srnf;lra ~ PSD, Noguel.ra aa Gama _ PTB. 
Requenrnento 1.140·63 a.pr'_r"·~o.o em I,.,obao da SlIvelra - PSD. Barros Ca....rva.lho - PTB 
:10 11e aezembro de 1963 Gwdo Moed.io <29 de outubro do Aloysio de Carvalho - PL 

Complet.ada em 30 de março de t96~1 - PSD. Aurélio Vtanna 123 de ~rn de 
lOlj:L 419 de outubro de ~9íj~. 4~ de MUton Campo.!! - ODN. 1963> - Relator - PSB. 
rft,br.1 de 1963. Hertba.!do Viena - UDN, 

Lopes da Costa - UDN. 
MemDrOf '161 _ PartIdos 

l\:teI'ezes Pimentel - PoSD 
Ru}' Carneiro ,23 de a.brU je 19'53) 

,.... Presldente _ PSU, 

João Agrlpmo 123 de abril de 1963) 
- DON. 

Eurtco Rezende 123 (ta abrU .Co 
t9631 - UON. 

Silvestre PéricJes (23 de abril de 

P) Projeto de Emenda a 
tituição n~ 2/62 

vons: 

Lo()ao da SUveua - PSD. 
JetterSUD <te AgUla.J .23 de aorU 

'19ôjJ - PSl:). 
de 19631 - f',]-B. 

(INSTITUI NOVA D1SCRI~UNAÇAO 
DE RllNUAS EM FAVOR DOS 
MUN1CiPIUS) . 

CrUldo MondlD 129 de outubro de 
'19ô'~1 _ PSU, 

Dan;e. K.C1eger - UDN. 
Eunco Rezende 12::s de .a;,rll de 

;19ti.i! - Ul>N 
Milton Campo.s - ODN. 
Henbaldo Vlelfa 1 Vice· PresIdente) 

:_ UON. 
Lopes da Costa - ODN, 
\. a..~a do SenaOol ?mw Fa""!'elr& 

(23 ie abril ae 1962 - ft.ela tA)l -

,P"l"!1 -
!:i:'zerra Neto r23 de abril 0' - ~J'H 

. P.m 1 '..1 f} Silva 123 de abriJ de 
i_ pl'H 

"jVJ!C!C LIma _ p'I'B 
,l.I·)VSlr A~~'rvalhD - PL. 
1.:1l() ',h ~ ... s - PTN. 

19ê:i, 

1963; 

oN guelra da Gama - PTB. 
Barros Ca.rvalro - PTB. 
Josaphat Marinbo 123 de abf1J de 

1963) _ S. leg 
Aloysio de carvalho - PL. 
Lmo de Matos - PTN. 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 11 ;61 

(CRIM·AO DE NOVOS 
MUNlt"íPIOS' 

Eleita em 28 de março de 1962. 

ProrrogaçãO: 

EleIta em 23 d.e ma.to de 1962. 

Pro!'ro~a~ão: 
- até 16 de dezembro de 1963 pelo 

RequerImento lB6·62. a.provado em .I.:t 
de dezembro de 1962; 

_ Ilte 16 de dezembro de 1964 "Y'Jo 
RequerImento 1,1% .. 63 aprovado em 
10 de dezembro de 1963, 

OOmpletad.a em 23 d.e abrU de 
1963. 

Membros _ Part1dos 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
Wilson Gonçalves 123 de ab:"1l d(, 

t9631 - PSO. 
Ruy Carneiro - PSD. 

- até 15 de dezembro de 1963 nelo Loblut da Silveira - PSD. r 
Req 794·6:d, <tpro\'ado em 1~ de rta-

I 
Lelte Neto 12;' de abri! de 19:::3) 

• zembr(j de 1962 - PSD. 

Aarão "Qlnbrucb _ MTR. 

R) Projeto de Emenda à 
tituição nQ 5;62 

Cons-

fDlSPOE SOBRE A ENTREGA AO~ 
MUNICtPJOS DE 30% DA &RRE· 
CADAÇAO DOS ES1·AUOS QU<l.N
DO EXCEDER AS RENDAS aiUo 
NIUIPAIS, • 

Elelta em 13 de setembro de lW2. 

Prorrogada: 
_ até 15 de dezembro de 1963· Pcio 

R.equerimento n'" l.147-63 aprOl/aào ,,' 
em 12 de dezembro de 1962; 

- até Ib de dezembro de 1964 Q(!Jc 
Requerrrnenw 1 141-6 aapruvàdo az 
.. o de dezembro de 1963: 

COmpletda em '23 de a.brll de 1003. 

Membr06 - Pa.rtlClOO5 

JettersoD de AgUiar - PSD 
Ruy Carnero - Paç. • 
Lobào da Slvera - pSD. 
WU.SOD Gonçalves 123 de abril de' 

IQca, _ PSO. 
Leit.e Nete ,23 4 631 - E'SD. 
Menezes ?unenteJ - Pre.)lde11te. 
Milton Campos - OUN. 
Herlbaldo VleU'8 - IJlJN. 
11)Saphat Martnho - 123 o) 63} 

Vlce~Pres1deDte - UDN 
Dame. Kr1eger _ UUN. 
Vaga do Senhor PlDto Ferreira. 
E!ul'ico Rezende 123 4 63) - crUN. 

:.?b 4 63, _ PTB 
N"o~uelra da Gam.s - PTB. 
Barros (}8.rvalbo _ PTB. 
Mem de Sã - PL 
Miguel Couto '23.4.63>. - PSP. 
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S) Projeto de Emenda li Cons
tiWlção n9 6/62 

(AUMENTA PARA QUATRO O NO)
MERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E DO DISTRITO 
FEDERAL NO SENADO), 

"ElleHa em 13,9.62 

Prorro&ada: 
- até 15,12.63 peru n.equerunento 

'190-62. aprovado em 12,12.62; 
- . até 15.12 64 pelo Requer1mento 

1. 148w 63, aprovado em 16.12 63. 
Completado em 23,4.63. 

Membros _ Partiaos 

Jefferson de Aguiar - eso 
RUy Carneiro - PSD 
Lobão da SUveira. - Relator _ 

PSD 
Wilson Gonçalves (23 4.63) 

PSD 
Menezes Plmentel - psr 
MtJton Campos -UDN 
Herlbaldo Vieira - UDN 
Josaphat Marinho - (23A.63) 

UDN 
Daniel KrJeger _ UDN 
Eurico Rezende - (23.4 63) - VI

ce-pre..'i.l.dente - UDN 
" •• Vaga do Senador Pinto Ferrein 
(23 4 63) - Presidente - PTB 

Nogueira da Gama. _ PTB 
Barros Carvalho _ PTB' 
Mero de Sá - PL 
Júlio Leite <23 4:.63) - Plt 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo fr)" 

Argemiro de FliUeiredo -, PI'lI Y) Projeto de Emenda ~ Cona-
~1.: ~~z:;,~':! ~M:j - UDN tituição nY 5/63 
Dan!el Kr\eger - UDN (DlSPOE SOBRE O UIl'OSTO DE 
Jo .. phat Marinho _ Bem Legendo. VENDAS E CONSIGNAÇOES 
Aloysio de Carvalho - PL I 

_. Des~gna<la em 31. 5.63 

I 
ProrrogaCla ate 15.1:'1.64 pelo Re-

V) Projeto de Emenda à Cons- querlmento D?merO 1.154·63, apro. 
'tituição nY 2/63 v.do em 10 1~ 63 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) I , I 
Designados em 23 4.63 I 
prorroga<la: 
- até 16 12.64 pelo Requer!m",to 

1.151~63. aprovado em 1Q.l~.61 . 
Membros _ Partidos 

Membros _ Partidos 

JefferSon de Aguiar - PSD 
RUy C2 melro - PSD 
Lobão da Sl~Ve1ra - PSD 
WilSf)D Gonçalves _ PSD 
Meneze,:, PImentel - PSD 
Leite Ne'O - PSD 

Junho de 1964 

J0.;6 Fel!c!ano -, PSP 
Wilson Gonçalvetl - PSD 
Bezerra Neto - PTB 
Edmundo Levt - flTB 
Argemiro Figueiredo _ PTB 
Melo Braga _ PTB 
EuriO{. Rezenje 123 4 631 _ ('])N 
AloysiO de Carva;bo - UD!'04 
Afonso Armos - UDN 
Josaphat Marinho - Re;atot ""'" 

Sem Legenda 
Auréllo Vlanna - PTB 
Júlio i...J€oj~e _ PR 

I 
Amaury SilvA - PTB 

Jetferson de Aguiar - PSD Bezerra Net-o _ PTB CRL\HAS DE Af'O~U)O f O~,l a 
RUY Carneiro - Presidente - !ISO .,. Vaga do sen~dor tiUffioertc' A.R'!' 53 0,\ ('O'S1 rn;1! ~u ti 
Lobão da SUvetra - PSD Nede! _ PTli I O AR1.. 149 Al.t~~.:q, A 00 I;~ 
WilSon Gonça1ves - PSD I GIl\lEN1'O l~l'EU.\!O .' 
Menezes Pimentel _ PSD I Argernlro de Flguel1'edo P'I'B 
Herlbaldo Vieira - Vice~preSlaen~ Eurico Rezende - UDN ,1~) Para apurar a aquic:içfo,. 

'te - PSD Milton Campos - UDN I pelo Coverno Federal. rolt 
Ama Sil PTB DanieJ KrJeger _ UDN 
Beze~: Ne~a - PTB I Aloysio de Carvalho - PL acêrvos de concesslOllárias 

....• Vaga do Sena,dor Pinte Far-I Josaphat Marinho - Se I1Lesrfnda de s€·rvicos públicos e a 
retra. - PTB . - d I 

SUvestre perlclea _ PTB r j lmportaçao e c lapas 'de 
Artur Virg!lIo - PTN Z) Projeto de Emenda à Cons-: aço para a Cia Siderur. 
EurIco Rezende 123.463) - UDN I -t'tuicâo nq 6/63 'gica Nacional Milton Campos - Relator _ UDN I I ~ f • 

João Agripino - UDN ' II;,\,EI.IIGIBILlOADE) I CrIada pela ReSOlução núm1'ro n-' 
J0S3,phat Marinho - Sem Legenda de 196::J BS3lnada pel(J ~E'nhlJr Nel.!'flt 
Aloysio de Carvalho - PI· Designada em 2 10.63 '\t\i.i:!ulan e mals 28 Senhores Se!l~' 

ProrrogadO a~é 15 12 64 Delo Re.: Jvres ~apresent.eda em 30 de In'Hl C.l 
1 :}uerunem(.J numero 1.156-63, apnlva. 1963' 

T) Projeto de Emenda à Cons- I W) ~roie!o d~ Emenda à Cons- jo em. 10 12 63 I Deslgna<la em 31 de m"o d. 196\ 
t ituiça-O nY 7/62 (tltUlçao n· 3/63 I Membros - partlaos - Prazo - 120 dlá.b. ate :la d~ !te-

r ',em oro de 1963. 
, Jefferson ele Aguiar - PSD Prorr(\{f"sda (nEVOGA A EmENDA CONSTITU· IDISPOE SOBRE A ADllHNISTRA· I R'm Carnelro _ PSD '. : 

CIO!\lAL N° 4, QUE INSTITUIU O' ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E ... " - Por ma1$ 120 Ijias em V\,ot'i1« 
WiLson GonçalVes - PSD "'\0 a va' d R ' SlSTElIA PARLAMENTAR DE l\'lATERlA DA COMPE'ft.NClA ' , pro eao o Pq H'rlmen'-o [,'l_ 

GO\'ll.3.NO E O ART. 61 DA CONS~ PRIVATIVA 00 SENADO).. é. Jose Fel1cUlno - PSD "llero 656-63 do Sf"n!"l~1 Sl'nao1ol .JG"HJ 
TITCIÇ .. \O FEDERAL, OJl: 18 Dl. Walfredo GtJr~e.l - PSD Agnplno, n~ sesf.ão de 18 de se em-
SE'l'EM3RO DE 1946L Des1.gn8.da em 2 5.63 Argertllro de Flguelredo - pTB oro de 1963 '2l hora,:: I 

Prorrogada at-é 15.1264 pelo R,e.. Bezerra Neto - fITa I - pnl mais um ano ~rn 'mt'1dr- d&-
Eleita em 6 12.62. I querimento 1.152*63, aprovado em 10 SUvestre PêrlcJeS - PTB lprovacão do Requertmen to nQ:l,Pt-t) - . 

Je dezembro de 1963 Edmundo Letrl - P'fB 1 173-63. do Senhor Hl'nador Lei!~ 
Prorrogada: '-' Eurico Rezende - ODN Neto. na sessão de 12 de d{'2eUlbro 
- até 15 12 63 pelo Requer1mentc Membros - partidos Milton Campos _ UDN . de 1963 

·'91-62. aprovado em 12.12 62; Jefferson de Agulat - ~ AlOYSiO de Carvalho _ UDN 
- &tê 15 12 64 pelo aequarlmenu RUY Carneiro - PSD 'Atomo Arinos _ croN I Membros _ Partidos 

1.149-63 aprovada em 10 12 63. Lobão da Silveira _ PSU J lnh S .. d Jefferson de Aguiar _ PSD 
Completada em 234.63. WllsOD GonçaIve., _ PSu ~Ptgi~b~:t~ _o psp- em L,II;gen 2

1 
Le:te Neto 'Presldentel _ PSl:) 

Membros - Partidos Menezes Pinlentel - PSD José Leite _ PR Ne-lso n Macu~an - P'fB 
Jefferson de Aguw _ PSD Leite Neto - PSO I João Agripino ,Relator! - UDN' 
Ruy Carneiro - PSD Amaury· Sllva - PTB Josaphat Ma.rinho _ Sem Legenda 
Pedro Ludovico' - PSD Bezerra Neto - PTB Z 1 p. d E à! 
WIlS<>n Gonçalves' <23,4,63). , .. Vaga do SenSdor Pinto FOn'e!ra - rOjeto e menaa 2~1 

PSD - PTB Constituição nY 7/63 
I 

Para apurar fatos aponta_ 
. , , Vaga do Senador Edua.rdo Ora-

Benedito valladare.s - PSD talão jVlce-Pres1dente) _ Pl'B 
MenezeE: Pimentel - PSD , • , Vaga do Senador Eduardo .AI. 
Milton Campos - UDN smar _ PTB 
Herlbaldo VlelIa - ODN Eurico Rezende _ Pr",,· 1c:ltt 
Eurico Rezende 423.4.63) - ODN, Milton Campas _ ODN I 
'Daniel Krieger - ODN Daniel Krleger _ UDN 
João Agripino '23 4 63) - UDN A.10y&!o de Carvalho _ PU 
Amaury Silva 423,4.(3) - PTS JO$apha.t Mart.nh'o _ Relator 
Nogueira da Gama - PTB ..,em Legenda 
':BarrOE ca.rvalho _ PTB 
Mero de Sã - PL 
Raul G\ub.rtl - I'SP 

U) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n Y 1/63 

(TRABAUIO DE MULHERES E ME 
(CONCEDE IMUNIUADES AOS 

VEREADORESI 
NORES E TRABALHO EM IN Designada eDl 20 5.63 
,DUSTRlAS (NSALUBRES). Prorrogada ate 15 12 64 ~o Re· 
Deslo-nada em 23 4.-63 :(uerimento no.mero 1.153-63, aproya· 

o . do em 10 12.63. 
Prorrogada até 15 12 64 pelo Re.. Membros _ partidos 

querimento 1.150-63 aprovado em 10 Jefferson de A~ular _ PSD 
de dezembro de 19'83. \ Ruy Carneiro _ PSD 

Lobão do Silve!r. - PSD 
Membros -: Partidos ! WUSOD GonoaJves _ PSD 

Jefferson de Agu1a.r - PSD 'Menezes Pimentel _ PSJ! 
Ruy Carneiro - PSD Leite Neto _ PSD 
Lobão do Sllveira - PSD Amaury Sl1vO - PTB 
WilSon Gonça.lves - ReIa'O!" Bezerra Neto _ P'I'B 

dos da tribuna do Sen~do 
~TRANSFER~NCIA PARA A 'lE- e outros. relacionados com 

SERVA 00 MILITAR DA ATIVA 
QUE SE CANDIDATAR A CARGO irregularidades graves G' 
ELETIYOI, corrupção no Departamm. 
Designada em 2.10 sá I to de Correios e Telégrafos 
ProrrogaCJ.a até 15.1264 pelo Re- _.' 

querimeoto número 1.156~63. aprova· Criada pela Resoluçao nOmero 32 
:ia em 10 12 63 de 1963, asslnadll peto Senhor Jef

ferson de Aguiar e mats 33 Senhoret: 
Membros - parttdos senadore! 'apresentaâa. na sessâ.o d. 

Jefferson de Aguiar _ PSD 30 de outubro de 1963). I 
Ruy CarneIro _ PSD Prazo - até o fim da sessão leglJ. 
WUson Gonta.Jves _ PSD lativa de 1963. -. 
J""6 FeUclano _ PSD Prorrogação pOr 90 dlall (até 16 «. 
Waltredo . Gurgel _ PSD ma.rQo de 1964) em virtude do ae .. 
Argemiro de Fie-ue1redo _ PTB- querimentc nú.mero 1 163~63 do Se. 
Bezerra Ne'o _ PTB nho? Senador Wtlson Ooncaivel_ 
Silvestre Pérlcle.s _ PTB aporova(]o na sessrto de 10 de dezem. 
Edmundo LeVl _ PTB bro de 1963 121 30'. . 
Eurico Rezende .- UDN Deslgnaç!i~ em 6 de dezembro d. 
Milton Campos _ UDN 1963. 
Aloys{Q d~ Ca.nalho - PL Membros (lU _ Partidos 
Atonso ArInos - UDN Jetrer.son de A~jar _ PSD 
Josaphllt Marinho - Sem Legenda Le1te Neto _ PSD 
Ji11!o Leite - PR M'Ulo Fontana _ PSD 

~ Wilson Gonçelvea - Presidente ... 
Z-2 Projeto lia Emenda PSD ti 

- o 8/' 6 Artur VlrgU10 - PTB TI 
PS'D .•. vaga do senador PInto 

Menezes Pimentel - ~SD _ ?Ta 

Constituiçao n, 3 Bezerra Neto la 11.63 _ Vlce-Pr" 
Ferreira IAUTONO~nA DOS ~lUNICIl'lOS) sldente - PTB 

Mello Braga _ PTB 
Joilo Agrlp!no _ UDN 
Daniel Kr1eger _ DDl\ 

Leite Neto - PSD Silvestre Pérlcles _ PTB 
Amaurv Silva - PTB Adalberto Sena _ PTB 
BezerrA Neto - Vice·Pre.sldentD EuriCO Rezende (23 4 63) 

PTB MUton Campos - UDN 
Vaga do Sena-dor Pinto Ferreira João Agriptno - tJDN 

- PTB Aloy!10 de carvalho _ PL 
1ôIl ... tre per1clea - Pl'B Josaphat Marinho _ sem Legenda 

eslgnada em 22 10 63 
Prorrogada até 15 12 64 pelo. Re

lUerimento ntlInero 1 157~63. aprDva· 
do em 10 12 63 

Membros - Partidos 
Jetferson de Aguia.r - PSD 
R~ carneiro - PSD 

EUrIco Rezende (23 4 631 _ UP/( 
Auréotlo Vlanl"la - PSB t 
Secrptárlo: AuxUlar Legtsll>.LI'a'4. 

·PL-9. J. Ney Passos Dantaa. ~. 
t L.oblio da SU.elra - l'sn 
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::Oivl!SSAO DIR.ETORA 
eomis~ão de I;çonomia 

AtA DA TERCElfl:.A RE"""l1Nlil0 F,x
tt.n,,~C'RD.J:'''ÁRIA. E),j: 10 DE JU
'~HO DE lBG·l 
, , 

f\05- 10 de junho de 1D64, reuUlU
~,,~ cx~:·:.-of{iinàl'lamente, a Co:mi.';~ão 
V.;'E; ::ra sob a p:'[;s~dencia do Sena
Cl..:j" l"o::;ueira da Gama, Vice-Presl
c. ti tE.', p{es:ntes 'OS Senad-orcs Gilbe!'~ 
to ;'_ú1rinho, Jc.a,!o'!'JJ P.:nen{e, Guldo 
: ,1.:cLn, Cr..~~~e pinheiro e Dinart.c 

l·,)~~~·,):-:ou a Comls.'õ:lo, com b3.se nos 
:~ ~ i:('~<;:, :(.5 eX'lladc:-l pela Crrm ... ~.~5-o de 
" ~'.1!~.:;ç'-o de CarZm, nos tt:H'lOS 
C) fortJ:o 2'3, § 7', da !::~e olução llu-
1 . -~'lJ ;~3. L:=! H:l;:J, a.pl'oi"i:.r a r-e.:;düp
L_f'} Lt..3 l:::J~:r::il1s- ct~ :::'·:!u·-.anr;''l 
PLt:'J. ~. r,vó :1!o ('Oi" t3. PJC!;::'~O e F~
T.:.:. ilt :{'I1!Q Uno, no clr.;o de Altx~-
1 t L.:'3;<:~.t'o PL-', e autOrI7.:tr ~\ 
~._~. :3, d:~ c::rr.prt-entcs tuu!os o.! 
't'( -I"~'" ~.'" o 
~. J, .. '.:'.:. < r.1·"i-: h!lvt~GO a trot:lr. o SeR 
]1 jo' p/: .'~.:: HC Clet:. rv.l a reuníio. 
:-. ' f C'!t' (1 p" ';'1 c:'lUtc.r, eu Er~ndro ;, Ij:,·.l V,apt:1, D'r.c~01RGt: • .v.1 da Sc
c", ..l~h dI ~'1"'_d~ PedC!Ql e Se~re'" 
t: lo CJ, CVIl'"Ü::' D.r,:>to:'~, lavre! a 
TI f n e 3'-'(, (,;1::'>, s'j:);.n~t,ids. p. Comls
$: -l, (ri por ('la. spmvadaj de acÔrl1v 
c,::,,~ o p!onuncirlmôpto d;t dc~t~ Co
lL" I~:::.o de Just:ça, - NogU{Na aLI 
c ·I/la, - Dlncerfe uarh. - Gilb:;rto 
;"t_r~:'21,o. _ Cntetc Pinlle/fo. - Joa~ 
t"":J.~}l }lUlc'Ue. _ Gu;do il,jond;"J,. 

I 
r C )miô~ão de Eoonomia 

E~·.tJ-3]!: R\lFNDA SUSS'I ... 'TU'TIV1; 
J;!-~ CA:\fAl;!A AO PROJETO Dó 
I~:CI DO S1!.l'~ .1DO N"9 ô:}-63 QUi>' 
:110D!l'iCA A LU N<;I ';'.lS6. Dli 
:/3 :CE NOVl5,;'v.rnRO DE 1:)6~, QUI!. 
i11,'I','!]HA A 1~1CUS~'_"ÇAO ,SOBRE 
<l :>u:mo N AÇro" AL UÉ E;LETlU
~IOi,ÇAO, 

: l1.elator: Sr. Ado!pho FI'anç.o. 
Q . f: utstitutlvo da Cr..mu:;o. d,,)'!I 

D:jHitf,dcs, fixa, um.1,. l'edaçf:O nov .• 
I>J.da dife~'entes disPOQitivos da }..el 
n'.!;r~rn 4.156, de 23 - qe nOl}emb~'() etc 
lSôf<, que altera fi- ie:;isls.çio ~übre c 
F !-~do Fe<iel'al de Eletr1f~cn::tto. 

O arti!jo prime-rio da ~p.opo~!ção 
ef'~l)'21~ce que os pa.'ágl'afo3 1'" e !!." 
cio art, 49' da referida Let n9 4.1iJiJ. 
n..\..'-t-am a ter a seguinet redação: 

~ "~ li? O dist.nbiltdor de ener
I g:o,' e[~tnca promcverá e. cobran
Ça ao comiUmidol', ccnjjlnt.-!lmell

: te com as suas contrts, do em
,p.:-ts:imo de que trata p.ste -artlgo 
c mensalmente o- recolherá, nos 
'pn,zos previ'5tos para o impO':5tc 
,únIco e scb aS mesm'ls penalida
des, à [)rde~l da. Elet'.'e:m\s, em 
'n~l'n{'kl CiO E<lnco do. Hra-sil. 

§ :1:' o con..'..'11111~t!cr ?-p.rp,;,ent:31'a 
'as suas c')ntJ.S à EletrobfM e rc~ 
-C::':f!1~ OS UtulG3 C!~,":(,tp'JnàC1IÚ ... 
ao v:J1or àa~ ob,.i\!3Ç(h~_::, acum l~ 

d:l'r:'J '-'50 -as frJ.;::ó2S ~tê tÜ'!al'i'q~ 
,TI?-m o -ralo!' etc 1l'11 titulo, "cU111 
'e'ál:ft$r;O pCdf!'!\ C,)'':'l,ter asa.natu 

IJ.":, em. "fo.c-sl;,nUe". 
U artl!!'o 2~ d.o St·~~5-ti.tutiYo ID:-.nr'.z 

::: -- r~nFr,t ... ,;, t7~ pnrív ~::.fC's :lo c,-:t1 M 

:,0 141 d'\. Lei a cuja m:,.dWcaçi.~O re .. 
d:':'"t01nl se Tf'fere () m!";:''nO pl'C'1t.'to. 
~:z f} te·~t{) de um dJ:"!~e3 !)J:,t'I:ra. 

fc: !'.f~.:n, T)"'{"I!~jt:'S Q lJ,u'á<,'Taio 5') 
_ ',!lue do to~âl do emnrht·~mo com
Il'1!t;5rb art€'ead~do "em ceda F'.l'J_ 
do" fi. Detl"obt'às aplí.cãrá em cad!1 
;::qrcic:o: 

: ,rI _ 5.0 % em sub.'3cri~ã.o <1t' 
,açhes, tomada de ol1l'i~açÕe3. ern
"prl!sttlnos e financlaD1ento de O~l 
B ~prêsas- que produzapl, tr8Ils

,mltam ou diStribuam energia elé .. 
: trl~a, e dª,s quais o poder. púbU. 
I' eo F,stadual fôr acionista majo", 
I rltãrlo no callít~l ~oc!a\ CO~l <lI-

ATA DAS COMISSõES 
reito s. vot.o, observado o di.spost-O 
na art. 89. da Lei n<;l 4.156, de 21:1 
t!6 nOverniJI'O de 1~62, 

COMISSiíO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTiÇA 

fi - 10 %, em obras no setor 
de energia métrica. nas quaiS te
nha intel't.;se o Eitado onde o 
,empl'é.stimo fôr a.rreC'aao, sendo 
o percentual nplicDdo em parti~ 
c~p::),r.f;o societária OU firJl.ncia· 
lllcnto..s. 

SOBRE O PROJETO DE LEI N' 99, 
DE 1963 (N9 ".920~B-63 NA Qiti\lA
Rt.J, QUE ALTERA O VALOR DA 
PENSÃO CONCE.DJDA A SENHOr'..A 
LASTfl;NIA DE VASUONChLOS PE
RES. VIÚVA DO D1!..'?UTADO FE· 

D&1.AL LEOPOLDO PERES. 
IH - P..s mqdalidzdcs de 8p11-

cação ret~r da~ no inciro I deste 
p.3l':i"'l'afo cirull li, Oil\,ão do pO<ter 
Executivo E~tadual.·' 

03 mtigo3 31 e 49' Co p:·cj.:oto dt<;
D('::tl1 t)ôbt -; D1t'dific:j çe.J.3 ao art.. 2U 
da Lei n'! 4.156. 

l.Hu:'\!mentJ" dL:termina o art. 612 na. 
P!'cpo<.::~':;o que ni:í..:> .se n:::!;cam às 50-
denUdes (1~ efO:10mia, m~:;h oU socje~ 
('.:d2s' or""f'n~za()Js pEIl1 Un'f'o 6 pC-!OS 
F~t!:!...N("S. n;r1 qU!li~, tenham a maio~ 
ria d'J :rpi "'11 so~i11 CÇíl Clircito fi 

\'oto, o C!"'POS~O nos n9. :V e 3° (;0 arR 

t!~o 38 e nos a'~"-s, lC3 e 111 do D2 ft 
creto·!eI nQ 2.6:n, de 26 de sC'ter .. l'1l'v 
C~ HJ4,.J, "s~mp:'ê qu~ ~ C!:r:tdo a sUb"i
ctif'::;o de ':' "'óes ,6 o (l,tltn"'nto do ~::!-
n!!nl devem St~r ef€tu.ldos sôrae:1t'" 
para. atenc:r-r a DECí"r'àndi" d-= a 

"Umr!) ou a Cent.r:1i:; Elrtr:c2.'5 B,a
O;lleil' .. :n: 8,1\. Eietroorá'3 p:triiciparem, 
ou atlmentarern as "iU'1<:; p3rtidp~çõ"'$, 
no cr.Dit:tl d~.s rGfel'ida'$ sociedades, 
'irevSlt~endo a me.:;:nu. regra para !l 
UmQo e pau ~ Eietfcb,á,.s quando Elm 
Xl'ti~íp::'-':'() inicial ou aumento dI! 
êai)i~al iuntsi!1e!'}rf> com ouÜ'as pes.,. 
sca3 fl.S1-Ca[; Ou jurídicas." 

A les;i::l:::.ç';í.O rCf21"r·nte fl,O Funda 
'7-?-d~"'(>1 de E'!$õ[-r;f:,"a.d'i'J e ft Eletr'o
brá:; é Um inc.tmmento em boa non 
ms~,~.l ''Ó no pf ís, c"'n vista a am~ 
ot',r e ao racior.a:bí'lf n. estrntuf~ de 
;'~Odl:'J;!~O e rh d~<:tliblli~iio Óa ener
,:,,(n elétrica t at. lV{!~'- de seu territó· 
rio. 

O Brasii é paIs po:'.1"e pm co~nbus, 
tiy('lS ptil1eralS liqq.ldos ou so!!(fIJS, 
e o .. :-ow,-;üo que se ,f1;iufR m!l'5 :1':;c~
:;l,'c! a seu problema de ca:'ênç:a de 
energiA. outra nUo é smão aquel~ re~ 
pres2ntaGa por m('dida,,,, que vi"em t\ 
'1um:m~~r sua. (li~ponlbi1ld:lde utillZà
vel de- 6nCl'g1a elétrica, 

Arn.ptece que os s:.st.emas de pro
ducâo e de - di.stribu:ção da energia 
E'létriea. -_ hidl.'e!étrir.::ls. tt'I'm?létrioo.s. 
linhas de tran.snlü's:?(l e<..taçõe..:; redu· 
tnl'a1 ~ e;;i~€lh elevados im'er..stt
mm-tos. sem perspectil,7ss favotãvet.~ 
da lucro a. curto prazo e, assim, a 
implantação dêsscs sistemas não atrm 
o investidor pc!'Jcu 1ar. a não ser qUe 
o me~lP'!) se b :>n",ficie de l'igoro~os 
3ub~íõjos do Fstaco. 

E.,<;tá, pc-l'tento, na. pC-:'fcltDL 16g1~a 
dos tato.~. que o Estado tC·.1~a p'l~sa
'b .:1 d::'f-~p~r.hn.,r 111l1,;el r..tivo," d1" 
p'Zlvtirp-dor z de prrm":"~Dl', nl'-<::"'1 afp.a 
.. "t'''!,l p.:,ra n ns:.r:::;,o (',01 ,;:~rV'('C3 f'lê
trir:o-s. E,' i'~!'lt9.'l"'Irr~", T'":lr~ df'r nlll1'J 
e ('nn"ll..,t~ncia ~. a.r:Z''l do 'f;''''tt'do, n?'3-
~2 t"rl·r jl0, p. I1V:> S'l tr3h 1'111 ('t'l\y)~ 
rJt tf~~a ~ CO·Y)'11 I"V,'1 e mln·lf·0.c::1. le
~1,l,:, 4-0 <'<)'J!'? Õ r><::~·.m1'o, O:1e ai f"'t!1. 

E' 11;v1:'. 1",'!:;«1"%,Q, {~r!l n"R.~'1 C'ntell
rJe!", fo,,,,,r':.'".1 ~ntn!'uel1t-e r"!l'h nro: sPW' 
rl):c.~i'r. .. o~, m"'l, ~')mo ,:"~1n!'o (I('-":;;ltl'l· 

CE' crm Qlu"r'~"'l' 1 "-.i.E'"""", "'l'ie1'!) 9 
p"jd:;nciar cmll:sre-o; cu dic:t')-:,('5f'~ 
... t~,,"lG'o ffi'l1 n':'itr (ij,.:~to co.., a din~· 
w:"p, {jf'<;' 'T}rcbl~'11"'<;. p, p"r l"'!:n 
'1tcn--lf> n n~~o ver r, f!1'''~'':.'''':~ piíbl!
co, e"!ô~o Que s~ pro'';O'.·'l n~l {'"fera 
lf',;j .. l,thrR n:"l'p_ elira:Tl'lr !õlHl'3 falhSa. 
to! i~::'1tif;~fl d'lS. , 

Relator: Senador WiLson C-onçaI
ves. 

A mnféri3 no pre"'cnLe proj--Cto sus
cita, obri:!alôrf,:Hn{>nt·~, 00 exame de 
uma. p:o.!l1m!:lJr de iD.di.';cutível im
p?ft:i.n,l a. e O})Q; 'In:da::F, qual a, de 
s:tbPf sa é PD slnl n <,.1.1 trar.liLaç:io 
e apr~ri:'l('5{) na :n'~rito, ff!{'.o <lt} que 
di ,-,põe n Rrt 5(,1 do AÍJ l'n'!H'lnional, 
de 9 do 3Jrll de lDC4, ia V[,' (:-.''1: 

"Cat2!'t. p~·:v.l~iv_:LU(nt..:o, ao 
Pr(',f';Ó"1',?, d8 R";).Júlj,;,l, a ir.i
ciativa (.,:s p:'t;ie~os de lei que 
c1'I,'.'""'1 ~t1 a IrrL:,t.:~n a d "::'1_' -! 
PÚb:kJ: d:ld C~ ,,::..g ri") con,~r~$$o 
NQcic:l:1I, cm-;nrl3s qu~ vum.,ntem 
a àe ,·p':",r. t:n~(I<:.t,t pelo prC5l
dt:nte Ca Rq:..íl:.l.c..l". 

A rfo~ra jmr'l:~t:V' p ae~nhl1.Õ3rlP:n. 
t:! re~tr tln do ch:u!a artig-o IH' lU
-t.erfem diret:ê!r'lr:1tc {';~m B. qll,?stüo_ 
r{}ns~itllclonal cto peder de micia-tiva 
do' COl1gres~o Nac'onal. nv camp::l de 
sua. C.)1r.p2U nda esueclfica, 

A orjentllc'lO do nO,'5s0 Dj]'D'to
ConstU'lcicnal J?OSit-i'liO revela tendên· 
c:a para redullr·<::.e, progre~',ivamen~ 
te, em certas áreas, a faculdade de 
inicint va (lO Poder Lezit::latíve e, 'lUai.s 
.ainda, dfntl'O d(iJ:t.e, a cGP1pet,êpcia 
do Sellado Federal. 

Co:n t:frito sem 2prcclarmo~ a 
'ConsUtu"ção Imperl11, que regulav~ 
sistema de VO','êrr:o djfF,Ii"nte, em que 
se vrf'ficsva por motivos óh1iOJ, a 
prcdDll1inânC1u dos podt'l'es cr.nferi1-o.$ 
ao Imppraõor no _ .DrcÍlüo da sua 
dup)a auto:idade, con<:itntem05 que a 
Carga. Ma:;na df' 24 de fevere'ro de 
1891. denunciando n larguem das 
idél,M: da. épJca, aCDlh'a, COm p'Juc.!s 
pxcet:'=i'", o );)'"':r...- 0',"\ da li\",p' inicia· 
t.1t,'a dos inte;:;nmtes (.0 PodeI' Leg's. 
lativo. corno est:i eEcrito seu art. -36, 
que, assim, estB.belec:9.~ 

f,s3J.vo a.s eJEeeções do art. 29, 
todos os pro~2t:J3 dp' lei podel11 
t~r ol'i:-eill inel si intamente na 
Câmara. ou no Senado, sob a int. 
ciativa. de qIJJ,!quer dos seus. 
mambro'S" . 

O art, ~JI invM3do, fÍl(ava os Ií
m1t-::.s t1\!. P;':V:;lt'l'ida.de as;:>e~urado il. 
Câmara Federal. 

Na. Constttuição de 106 de julho pe 
1934~ além da 1;.rnlt3rão da faculdade 
de in'ciaU7a ~"l ;i" ." l f e r,";·'·p'··" ... 
ao Poder Le;rLslativo, com a. 1110'7RÇrtO 
de ca<;os de priv.ativ:d,::,de atr~b'l1da 
ao pr~&:·:"rle 1'1:"1, Hf'Y'"cHr:), ~3t~'f';~
tou,..:<::f!, cadF V"~ rnr:<:, eS:ffl lH'f"r~'oç':'~ 
Uva no que diz r~.1p"'it.o a.() SS:'1ado 
F'edetol. que, com a cenm:'1in.<>çiio de 
Conselho T'ederflJ, s(' dPc:ftoo'.rrDU lnteiR 

ramrnb d:'l S\l~, t,,:adl-:{ln~J funt'Po UO 
,mec;1.runuo d-:s I-"~J :'.1 ':':S (ia Un:'Eo. 
. 4$ "ro f? qn~, no 5eu art, 41, § I.q, ·es .. 
tabelecia: 

'IC01",~f3 t:."tclu"juqmenta ?o ('!I-.. 
mp1'9 d~s n:'J:}U~<l0,',l e no Pr~51-
dente rl~ PE"'.)11h:i~J :1, ini::!'a1lva 
d:'1s 10iS' ã:3 fV'lf'_:;n :1'1,<: f:'~('é'<; ur .. 
m!!1?~ I?, C1P QerC'l, di> ti':lf/<t (f~ 
lCls [,ô~,'e malér;i~ f'5, (fI e (11'",,
ceira.n • 

§ 111' Cabe o. Câmara dos Deputados' 

I
' e ao Pre..,iq,e-n'te qa RFpública a tIl1 .. 

clat;va da lei de fixação des fÔrça8. 
am18das e a ria tódas as leis sôbra 
matéria financeira. 

~ 29 Ur:-ssalvada a compelência da. 
Câmal'a dos Deput3.dcs, do 8enado e 
dos tribunais federais., no qltIJ cpn
cerne ~hjs re:õpecti,·os serv:çcs admi .. 
nistrath'Ds, cCInpeta exclusivamcnta 
ao Presidente da Hepública a initHa-
iln das leis que cr:fP.l l'tnprego-'5 ern 
s~r .. ;-'os ~xl:;;tcnff\::;, fium:"l1trm venci ... 
mr:l~O.:; ou moJ'ffqu"'m, no d2CnrSQ de 
c~da !e~isiatum, a lei de fix1Q{ia (ius 
fô!"ÇJ.s arn13.d3.s. , 

~ 3' A disC"t-5,"Jo dos projcws _ d3 
lei do inieiátiv:\ (;0 Ple:i'::lf:1t~ da Re .. 
p:lhUc~ cU'uwÇ81â ni1 C'àm;1ra aos 
DC-'l1~f'dr:s". , 

No qUe toca rw Senado Federal, a 
e::~c!v.s:w Ql p'd~1h'R "fiscal", que ha.. 
\':"~!:t no te:;to const-it''!c:~nal de 10'3-1, 
n!:T;,~~mJ!~ aJler.lI~j(} sub LandaI p;'o. 
"',:JJ:.l. cls que. t~:r;.icam~ntJJ ·DVt.. ... ;a. 
fl11u.nc";ia abrunge. ne~: -'~:.t.rul.m.eIlt~. 
a [1-:>,1 t,} fiscal ou tributâl'Ll. 

rêS a rápida. e superficial pereg-ri .. 
na,-.lio pela evolução cGnstitucional,do 
P3.ÍB, ticll é dp.du:;ir <l1.le. S'dvo à 
cOl:stituiçfio ouLJrgada. de 193'1, em 
Quj..! 8a 64 e § 1'" &e cor,~:nhum ,e
rras aiJ1na m1.i~ dri.sticM, o art. !)O 
ao At,,} ln-ntuc!on:!l nãO en<:!ontra "i .. 
m~!a!' (m q'.lalqu1?r d,,"3 nO':sM COil&ti. 
tu:ÇÕ~'i dmeocni!;lc::'ls l'E:pubJícanas, 

nC!l1 mesmo na imp,'"~dal. ' 
A luz do precedente hü;tóiico e ~do 

texto -do refe,~çio art, 87 e pJn'i::~T~fo 
de. Constituição f'e~ernI. de 1946, ],la .. 
rec~~nos irr€CllSRvel que a. regra in .. 
serida no aludid'P Ri'L fia se cqnflgara. 
éxstam::nte cún10 e~ceçp.o ao prmci • 
pia g.e!'al c ~l'ª,d'cfon~l da. c~'}nH1ei~n ... 
cia do Peder Lf'.5i~lath·9. Para. i4to. 
ecntl'ibnem. ainda, de mane!ra COn. 
vincente, dQ!s nrg'umr:ntGs: uni llJlS~ 
cp. espontâneo, do próprio art. 19 do 
At.o Institucional, que reza, I!São 
mantidas a Consti!uiçao de 1946 e' as 
Constituições Estaduais e respecthas 
Em~nd2.S, cOm a~ 11lodLfit:(lcôes CG'!1s~ 
ftmtcs dêste At:J", o ~quivs..le dizer: 
n cor.$titulgáQ de 1916 é a regra ge .. 
ralo as mOdificações do Ato i'nst'tu .. 
cional comtit·uem as exceroões expr~s .. 
sas; e o sJJundO arf;lUnel1W, f)l'o\'~m 
da circunstftncja, que n:'to Se nos ;tfl .. 
gura dE! que P m311cionadp' Ato Jnsti .. 
tucional é, confessaqamel1te (art. 11), 
transitório, valendo afirmar que, at!l!. 
gida a data aí d~.3ign:l.da, as pre··a u .. 
d!das f!'t(;eçõ~ exting;1H!~n~.~6 autorri.à~ 
tictmente a re.;rn gel aI readquire' a 
SlL.1. primitlva plenit.ude. 

Assumindo, o comentado art. 50,' a. 
SUij exata confi:;uração de norma :lde' 
f'xccção, dev~rá ser intz:rpr~tada r~s .. 
tritivament.e, se2undo o.s bons ensi~ .• _ 
mF.utos da. hermcnc:lticl, sem l'1t.np. 1 a .. 
cões de qu?lqurn: natu.'e~, para 1. 
c2,nç3f apenas e tão cc,lMnte as hi .. ó
tE" es ou situacêcs el.:pr.:'::5<1m'"nt,e p;e_ 
vistas, sem inv-.. ·'Ydar, po!'tln~o, 'QS 
princf?!os fund;>~llenta~s do regime e 
da_ nc...::s, o~ :::,;rru7::.ç;..o r:o'Jtica e CCllS
titt:C'Ícnal 0.0:; q~Ta!~ o r~'óp::-io A'Q Irts~ 
titucio:lal quis pre:::'l\'J: com redaçfo 
c':--"C do ~-'1 ~l'd'··.!) ~-t 1<;1 
~ C)m d;~~;},- ;~~~j,1J ~~o~.,o ·C:ltfi!~~ .. 

m::::~, r~.:;.:·a. d) C_.a::;!" cxc:;p.:~om.'l.l, 
QUC, }:Ol' isi:} me-lUa, m~d;r:c"', Só lff'~ 
ternin ~d~s dL~cO;; '~ê-::s eb nf)5--"a Cqr .. 
b ,,"2" .~1, 6 1é;j") I)I'e r'], ~~;') y-;1'?; 
n""Tll o:':,:' t;,.: fJI?::.,r~e e!"Tl d;:--s S,9t::; 
c::nf~:,."::!dcs in:u:~(.s, n';m tJmp':n!Co 
':: ,;",!;(t::" ~.-r inf" 'wr:l 011 in~:;tp!\e~ 

t-~~~o (':<':.t~n<::-i"\,,,. n')~hTl_'d"s a'l~ c"'T1s~ 
t1:U2;"1 a p,'c:r;'" €'.~';_lclr ,d1- t'nÍlJ1e 
iU.:'l1'rdO Of'lo a~.J rC'l'{ú:::('.!cnâr:o. 

O SUb1 l itut}VD em e!:'1me tem ê.<::se 
-fl1Jt e, nor est:nrnos de t.t)do c0ll-ven· 
!'j.4 .... ~ õa C'l~l'tU'l·r'I~ri'" ti ... s Tl'?d!dR~ 
n'êle llrevlstas, ppt~:trnM pela st«; 
"1p-rp;l...'lçflo, 

Por fim. a Pàcto Jen.~~t.lln·cnl' 4~ 
18 d-e setembro de 1018, rr--ç,mdo o 
Senado 'Ff'd€'!"al :1ÇJ ,,>eu p.apel adr-1t'::'
<lo, re:;U!oll O ars" n~.Q '10 5011 A.ft. 6'1, 
que. abnixo, transcre,'emos na Íflt.e· 
f"ra-
q .. út, 67. A in!eiat!va das leIa, res. 
salv,,1cs os ca.sos ç1e ecmpetência e~· 
clu~iva., oabe ao Presidente da Repp.~ 
bl1ca e a qualquer memb;'o ou ~m;-s. 

8&h rias coml;:oêe~, Anl !l rie ~bri1 são da Câm"lfa dos Deputados e do 
de 196-1. _ Leite Neto,. Presidente, Senado Federal. -

P.<:S!M j?c!-Fô':in:-::lJ1, prm-rimns qhe 
o inv('!".1Q.::> art. 59 nlio at(n~iu, ntjr.t 
~'''';:rJCtl f;:::~ª-10, a etifer;!; de Co-'11tc~ 
pr:::ia f',~pç("ífica_ ~ pr:vativ.a da C;à .. 
m:na (!:Js Depui'SHOSt ao Sesad:), e 
ijo,r:; trih!I~?is fc:lf'r~Üs. res~uardg<Ia. 
ll"la cláusula inIcial constante do i § 
29 do ftrt. 67 ftCmUI. transrrit<l eolh_ 
'1"!ê'lcia qUe 'é decorrente do art. B6 
d,\ constiti4i~&D. ql,te reafirma e asie. 

~l ' 

• 
,. 

.. 
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,tn::l o pOs.tulaÜIl lna1\t;né.\~E'1 da 1nü.e-j . De sua vez, Gutllermo . 'Ahf!maa..a. 
p@f\d€!nci9. e h.:ittliOli1á. dos pcdêl·es Ple!e2sQr da L1nlvers!~odeo o.e cardo~a, 

. di\. tJnUio, t!{1 qual Se teul inclulrio,l no seu ~1:at{\do d~ i'mn.'P_'l.u.~ 1?ublica.s, 
~fâCliclona.ltilenle. o da ind!j!C'!JulJili.l re exp1:lme nesks t~tntOi): 

• (f,a~e de at.l'jiJlIiç~es. . I PCdW\-c5 d<:fluir rI pasto Pllbli ... 
_ como ae:\TIit .!l~·JU t'hto, jã no pUma co deciendo que él consiste en una 

e .~f~tnqU!lo ~unClJ"nnnlfht{., do. P,lc~l?i cr{l:.;aelón mC11ctB.Tlnl r('aH~ada "Por 
:p·c,ut!CO de H 16, ao SenadQ F~deHl.li autoridade CCUlpetWt?, cn \"irttId 
pQ~ lJfC!!C1t" te havia n~g-::.clo. (lenve de urla ~nttorit3.ção lrg':.ll ? de.5ti .. 
(P .. r:.-i~C", O d!!'L-lto de apre.:l~nta.çro d.: in:o.tc.J, o. fU1t~, de inte.es cOlcttvo, 
tE·"~C_Q'l ... 1'a lei ('mo m!iLda tlt!(!;:.~c:rQ E 10:;0 em ,:;E'guida: 
o Q4f.' nc.; Elu~Ti:;:a efírm~ ql1E' n m& l' 
~:·n ln~litu:.+:-r::11 ore en1 t:;t1JLO t':.Hl1- F.t í, ''::'!..~ )l·J.hl.~~ c'1u"\'nle &1 em .. 
grLl mu'g p.;-(!ftp·''''amcntc a 1',mfH,1 \ p\;:;) (~~ \lUa. .. uma de dinero, -
das D::JLlt~d-:~, ... 'O rJZ9VU de c,rnp'> P.";. D . .). 

tl)r:c~r m~is r.mpIn ch que c~tn. C.-.:;s A!ll:) f:l1;.tj~(.ÍC'J['3 t.Io claros e cate .. 
<10 Cc;.· r['::~o N.:c~onfl.l. g61':CC5, vC·s;; Que d:!,~pc[.a publica Q.u~r 

P;1.rt:ndo CO p:e!':sL:lJ;)sto. -pr.ra n6~ s.cfnif'c'lr pree.sam.:onte, o usO ej6tt .. 
'lr:gS·Jmo e ju.ridico, dê q:;e o rrfet~d:) '1:0 "O g;~to') "O disp~nd:o" j(o em
Ul:~. 5° só CQlnr"~E'nôc n~ p:"<J.i"'tc:s de Pt~go" de be~s e l'eCurso.e. dD "E'«taó.o 
lei C',".1.e vcrssm sôbre m8.têrla d~ C:,lll P3Ta atender n03 seus 1111&. Dêste mo
]"lPt·:ncia cCtnum a0 Con""rt'~so lJ"acio~ do, cabe dL"Un::;uiT - e a distinção é 
na1 .e ao presic<ente d..'l Repúblic:;. e ncc::-ssâ::a e oportuna _ enRe a des. 
.;[:" •. <~rs c::! in:cíat:va. r:-i"r"'f:Í'il C ~e ']J6$a e a aUtofizaçao legú;!Utzva <ta. 
UIC).m~. p2.S03~nos a ex:a'Ul"ar. para CicSJ)csa, que São coisas d~f1:,.tn.tes e 
delarntac-:;1o Qíl nO;Sa atlvid2de como q\.ie se venilcou, também, em momen. 
mE'~,f,,··-.s d;> 1?C-"-1' r -·Ti.s; ... ·!YO. ô CHie tos dHerentes. 
Ee Ocupa o prefal<>..do mand<lfienb De1"ltro dc~a Unha de eonsidera-
L."1~,qlJ.uciona!. ç6es, cornpete~no.;:. examinar, agora, ,se 

É 110(;:10 aCeita p"'~lficnm.ente ent!'e a í:;snção fIscal pode e deve s-er tra. 
llS. doutos q\1e o Est':l""'o, :::imnlt5n~a. tr.da como C~lJ!t.ulO da despesa, ou. n;e:.-to c,;m as at:vi:bd.:::s po;íticss, 50 e~ o.ul;; as Ral~J.\'ras •. se o Poder !.e
c.aIs, econômicas, nd~1inistrat;va<;, ;;U=lUtl~O est~ ~ml)~dldo. pelo Ie-ferido 
RduC1Cio!l.1LJ. nOlicb!s, €'x'..'l'CC, I!.i1l'1I- ru:t.. 5·, d.~ lnlC,iati"va ~-e p!ojetas de 
me!)!e, um~ St:.';l:~::':2 -l'"n"""ce::I"a, '\'~~ leI concesSIVOs. o.e iseuçao f:u5cal. 
sanda ~ obt~nção. a ~.{~1ntn'strap,5.~ € Já vimoS atrás ...j,ue a aespesa e a 
(l e~nl)ref.~ .~~ lllE'!Cl8 'Pat"'!ln,~r',1ah ('!\I~ rec~ita. e:Qe.sar de coustituirem o as. 
lhe pOl's.olI1ke1ll, c des'2m'Jenh0 dr..aut'_ pccto forouI do o;çamento pÚblico 
lFs OUir:,.:'5 •. a~V!da2es~fin.~. D:'l.~te mo_ .são parcelas d.LstlDtas da atlvida-d.é 
d~ .. ~ atnld«d; dnanrell':l d:,envol. f~anceu.a, C!td3 qUal ~upando pOw 
v ..... .. f:'~ furula:~cr.Slmenl; 12m tre<: C2mH S!ç2.0 Pl'Opr1a., cara·cteri<;t1ca. A n()Ssa 
p .~s. f1 ré'C~.~d" a gasta0 e fi. demesa C;onstit.uiç;o F\:dera.l cOrrobol'a. c1n.
(l.UBF:~ G2':'TES n~ ~r:.U!f\, Con1PêndJo· ramente, as n:tçõC's da doutl'ina. a. que 
d~ L;~l$li1. -;0N Tr.bl~t..UrH1, P~rte G~- já. reco1remc.s, antcrlOl'mente, neste 
r,~~ ,)~. :d f'aO 1.:~'.'!1'n~['<;':rl, de 10/,4, pare-cer. De fato é o qUe se depreenw 
r-at.~. !~ ", 1"7). S3.0, poIs, partes dis~ d-e do seu al'L '13 e parãgra1as 19 e 
In._.S oe Cm tOdo. 2\1, onde se constat.a. ao div~l;'.ão do or-
Con{irmar.do o c:sln2mento, 

Il~r.:o n-oD:wo sugere a seguínte 
lllçaO d2 C!ência .t:-:>.s "F'!nanras: 

AL. çumento em receita e Cespesa e onde 
de/L ,e fala exprcssamen te em orçamento 

da. (tespesQ',. 

r'é g. ct~Il~:a Que e<:tud a?s !ds 
qUf! reguX1.lJ! a d€.zpesa, n receita, 
o orçam{"Dto e o crédito público", 
E completa.: ":'' a mais compre~ 
ensivel e tem a virtude de sinfe
tJ·~ar tôda .a atiVid.1d(· dessa clên~ 
C!tl. Dent:'o d3, de!in!cno es4-á a 
:p~ô:r.:ria. diVisão da. Ciência.' das 
F'lnanç8J;i: despesa, rc<:eita, orqa .. 
mento e crédHo púbJico" (Ma. 
nual de Oiência d:u:i Financas 
1934. Edição Satt'.1v"ol, 'Pág. 2tn.' 

,E~ta pntent-e. acima de qUQ;quer 
riuVl<lO,. que :l despesa pública consti_ 
tui :r)C:.rle nutônoma, de caracter!sLl_ 
eas e !ndlvidualidnde própria no con
junt?" .60::- demais elementos~ em que 
la dPo'ldem as flnttncas piÍblicas. Des~ 
pesa, 1'cceita e crédito 'Público, embo. 
ra se pmsam nrticular, :formalmente, 
na. con;fígurãçfi.o de um. orçamento, 
r.ã~ })a-rtcs t"Ust.i"ntas, cada. uma eom a 
lUa. conce1tua~ã-o singular. 

·C0!l10 o nssás cItado art. 5~ l'efere-
8e expréssamente n. despesa püôZica, 
parece,nos con .... eniente avivar, a.. esta 
altura, p .. "ra uma tomn.da de p':)Sjção, 
o seu cón· ito na lição dos e"p'?cia~ 
listas .. 0 conceito c.1ás.:-ico de - r!es. 
pesa 1Jú{)lica - é dado por V:eIGA 
F7LllO: , 

"é o USo efetivo que o Estado 
laz de seus bens e recursos para 
Ccorrcr à:; n.ece3Sidadcs morais C 
?n,:Aertais da 'Vida civil e poIUicct"'. 

Faz~ndo a dif:!rencia'Ção entre fmu w 

nta.ade jtscnl e isengão jiscU.t, o llus. 
tre Depu~~<1Q Aliomar Baleeiro, espe~ 
cialistll no afwnto ?e."lreve: 

As limitações constitucionais, ao' 
poc!er de tributar fUncional'~m 
por meio de 'jwniàaaes fi, .. tis, 
isto é, dhposlçõe.s <la lei ma:or 
que ve·dam no 1eglslador ordlnário 
decret·ar lmp.Gztos Ilôbre certas 
pessoas. matérias ou fatos, ~n:.:tro, 
SItuações que define. Será incons. 
titucionn'l a lei que desafiar hnu
ntd-::.de;: fisc~is. outro é o concel .. 
te da .is=nção !i~-ca~, Nest.a, ft, 

!franqUia, é da. a.lçada do legisla~ 
dor o:dirui:i,J, Cabe à lei alJr!r 
exceções expresS(IJ, q!::"'í ~o decre_ 

ta, um trtb-u.to, CUma introlução ti. 
Ciência das Fitlanças, 1959, vol. n, 
pág. 419). 

Confirmando O pas~o, Giuliani Fon· 
rauge assevera (lue as isençõ-es cons
tituem exceÇões &0 principio da gene .. 
ralidade que é inerente no podeJ,' (..e 
tributar c que m -arvora, como ga:rsn. 
tia. um po.stU!ado constitucional (De.., 
recho Fl111tlCeiro~ voJ. 1, de 1962~ p" ~ 
;:ina 283). 

E', poiS, lôglco e insofi"'mãvel que. 
sendo capitulo do <Hl'elto tribut.à1'lo e 
matéria conexa à. receita, f.I isençan 
!i,scal p-oderá reSu:tar de lei de int
c:attva. de I11l'mbf(,I d.1 Câmara <ios 
Deputados, sem !erix a V'€.cfação 1l1.st1-
tuclonal. 

Por fim, julgamos Cportunas algu· 

canca conceder ao atual Prfs.ldetüe da 3Q) l1i ·pa.çáo final do 'Projeto d~ !)_~--;_~~1 
RepüblIca meios concretQ$ e -ebm:\'Lé'3 tnto LégiSlatW{S ~tJ 15, d6 19-53, ,UW _: 'co 

para poder exerce!'. na prâUcil, do pt)~ aprova o Acô:do Fôbre Tratl-'p0ne.t < 

Utlca de contenção de despesas, ihCil~. Aêreos entre o 'arasil. e • C(.llô~l)iVa.. 
petlSliVel à nbtenção do de.5ejadu eqUl- as:sinerlu em Bogotá. nn 2S de n1tl:.o 
lIbrio o;-ç:unentârio e do san-e:1mento de 1953, 
de bbS~-as flllanç'as pú.bHo:u:. Ora, Nada tnn-\s h9.vendo flUe u.'3.tar, <lã. .. 
cor...srqiJtl}temenw, quel'-se e\Haf ê se p')r f'ne~;Tada n rcuní.'io, tiw':'"Enl) 
que, ator). o ... ca.~os de comp, l:?m:if... eu. Neu.6'a. JOJ;<,m3, O,j~ndo Vrl'l'Fi'no. 
em~lU::;lvn., Q C':IngrC5s0 1~ac1onal po~.sa f<~·':l'etãr:'J. Sllbs!.itut~, a prE''' :-ntf' a~_ 
determmar cte;,:p~sas novr.5, c;·and<1~1 QU,. Uma V"'Z nrn,.Yr.~.', rel'f\ t'--:-:n,\ê.a. 
as ou aumentando-ns. à reveLa do 1">0_; "p~io S::nhol' l;rclC::,:,nt~. 
der :executivo, que, pelos mDtJVt.,~ (._1- __ . ___ ... _~ __ . ~ ___ _ 

ma .gle;:;ü:io"' •. H~k-CryOU PJ.lrt si, nus', &"1 • 

t<'rnos coUhecld"", , l"culdade de "_. SECBETAitlA DO SEIJÁIJi) 
cldlr quo", Os g!l;t03 qUe pcd",,, s., I FEDERAL 
rea!lz~das fero comptcrr~~~tl' o pl" .... .., I 
finanemo do Govêrno. Dai per quo. ATO DA COMISSr.o DiRE.TG:iJ\ 
também, 8.S leis auto.rlzathus Ce des-i . - . 
llec,.'aS, como demDn"'trUlUQ5 r..e~te pa· A. Conlls~:::'o Direto:'a. em. rC'-1n.1O 
l'ec'"'r não jnCldem na Droib\!&o ln.stL l'E:l.:i.zeL.1 C::t.l 11 de junho dO c.:!-' 
tuckhal fez que a s~ exécut,,:'IJ, Ou r~llte D.l1o. t.~ndo c.m. n<;ta. o P;";L"...!l" 
melhor,' a efetivação da de,::pcl=a l'es-! C~:"!11:::!)t) ~.; cO~";fr.o ~d~_C:':, .~::.,. .:
pectiva. depende exclus.vnmmte 011]"0 de <;?a,,o-os SOJ,{' o., "!.,~qu t<~, ... ~ 
arbítrio do pre~deJlte da Rf':pubUch., tos, ns, 009 e 510, d~ 1903, da. l-:~ r' 
mesmo sem Utl1iZ~ll' 8 facUld'.lde CODS6 \ 1--;1~ ... 1JnlO 01'1'0 c An~on.o Oo,·~·,w~ ~ . ~ 
titu-c10nal ·0 veto. ~ncc-o. respcctiVamente, GU!l)'{~:l~ .f) 

Diante do exposto, promanam dUx,,! 5~g~::inça, ~~-9.,.do 9~~dro .~<:.:~.ô" 
conclUEõer,:. I cleL.ia do .... ,_uac:v F.d ... lnl, o_c, .. " .... 

a) a. noima. do art 51} do Ato Ins.t.1~ nou noo têrmos d.) ort .. ::0, p3r...:r: :\ .. 
tuclonal V2..Ie ~om~ Uma exC:éC30 à I fg()s 29 e 79 d~ Rcsoluç'.ão li,) 31:1, r.e: 
prerrogatiV"l geral conferIda ao' Cem... 1963, e de ac~rdo <!om o pa/cç~~ CoJ. 
gresso Nacional e, COIr..o tal, de,'c ·'er \ ~outa c~n;'~,fao de r:~nst1tu;ç;~" 
interpretada' I u,!S!lt'a, fô:sEm ~ os ref ..... dos fu." .Q'" 

D) as lés' sim:p1esmell.t~ fmtOY:'l,aU .. \ n~mos l'ea?~pt.aaos no c~rgo de }~u ... 
vas de de,s.pesas e Gi.'lo isenções fL)c:l2S i x!har L?g:.s_atlvo, Sj!ll~O_~ PL~!1. ç,1.) 

nM e incluem na. proib'''·10 tran."itó, I me"mo Q~adro e apostllaaos 0:5 CC,)l'" S ,. .,,~ ~ w petcutEs tItUlos. 
tia do menciOnado il,rt. 5·. , I Secretaria. do Senado Federal. eln 

Apllcan({o. na esp~Cle, o entcndlfficn- II -. "'TI"o "e 1'"4 E'·and,·O ··cn-
h. • __ ti" ., ... '''lI/'\}- ..t ... ..tu.. ""m· "-\.~]. _~i. ... ~(). - v' J,). 
w ncuu.i:l. ,",s,,~ ~.Y U , t.W"U. z~ .. e, --:~ des Viamw Dlretor-Ger~u. 
sornbrns de dUVida, que ê~'i:e DroJet.O t ~ 
de lei importa eIn cí.e~p~a eietiv9.! lx>i". 
vS.sa 1\0 eleva! o valor att...':ll de 1 ~'la 
pensão mensal, e, con.sequente!Uer·', Atos do Direllor-Geral 
na Co~fOl'tnid3.~~ ü~ r,·,.oágrafo 29 d"O O Diretor-Ger.:tl def~riu cs lcgu U" 
rurt. 2 na. ~e3'Oluçao n· ?, d-e 19íL, tes requel·imentos: 
deve ser arqup'ado ou conslde!'"2.dQ re~ í 
jeitado. t NQ nP .292.64 - de P..osa ~.'l.1I}a co 

S-a1a.. das Com1s.:;Õ"....s, em junho de Barros Cart'Rlho, Otic~al .Al1xzHs.:' as 
1904. J Ata, PL.4, éM que soliclta .sa â. :0 .. 

C01JIISSJíO DE REDAÇÃO 
Ata. da 13" reu1t~ão realizada às W,{)O 

horas do dia 10 do mês de junitO 
de 1984, 

(ordiná.ria) 

As dezesseis horas do dia dez. do 
rr..ês de junho do a.ro qe mil l1o\'ecen .. 
tos e seU>>enta. e quatro • .reune~se or ... J .. 
nà,:..'iamente a. cont'-.ssão de RE'dação, 
sob 9. pt-e<;1.dên.:.ia do senhor senad<Jr 
Dix Huit Rosado, P::eSw:''"s os Sellho
res Senadores ,t\n~»niQ ca:dl}:;, Wal
!fedo Gurgel e Sebast:ã.o Archer. 

Deixa de compQlTecer-, por motivo 
j\\süp.caüo, o senho1' Sena<1<>I Júlto 
Leite. 

A ComIssão aprova IQ$. llar(;C~l'es clfx 
que o senhor Senador W:a1:frf>do Gut~ 
g·el apresenta. as seguinte ... redações 

1°) ltw.'à.~fl.o tinal do P:~· .0 de Lei 
do sena(lo n9 17, de 1S"62, que dete:!' .. 
mina 81 entrega sem ônus. $.06 colono,'J 
da Colônia Federal de DouradoS, dos 
titulo'!, definjti~os de propriedades dos 
respectivos lotes. 

29, Red1!ç:ío final da emenôtt do Se .. 
damado ao Projeto de Lei da Câma~'a 
n.? 56, de 1964, qUe esatbe1ece nor .. 
mas proc2ssl.1ais ;telativ .. s a mandado 
de segurança. 

A· Comissão aprova n 8eg·uIr ,os pa
recere~ ~m que o senhor Senador Se
bastião Archer apresenta as .sezuin ~.
rela{'õcs: 

19) Redação fina.J do PT()Jeto de Lei 
do Senado no? 1.59, de :9'lR, que al~l"e. 
." art. B9 da Lei nO 3.807, de 25 de 
agôsto de 1960. 

IN .• DP .336.64 - De AGolpho ?, _" 
1 Arthur. a partir à.·e janeirO de 1934. 

NQ D? ,337, 64. _ de Nericne Na: es 
Cardoso, Redator PL.3, em q:.1e , ... ·11-
cita $o.lário~:famílla em relaçã-o II '>!.1")' 
filha MartQ Maria, a pal.'t~r de le'r't7'-
feito de 1964. . 

N' DP.336.64 - de Adoupho Pe.-<oz, 
l'aQUigr8io de Deb::lte.s, PL.4. em :lUa 
'K,.ü('lta slwtar Q salMio~fa.:nH1R ·'ru 
rcJ~ção a sua espôsa Gen!lv D011.!i~O. 
de s.á'iJrdo com a. senten~·El prOle •.. ia. 
re!o M,M. Juiz da 21,1 Vara de Fl
Wfl13, dO E.:::t,hdo de São Paulo. 

1:-1'" D?354.64 ~ de Aê:olpho pe ·ez, 
Ta(v);~rafo de Deba·tes, PL.4 em 'lua 
:2OlK'ta constar de seuS as..o:;entflin~'l .. 
tC's 8. homo!og'Gcão do .seu desqU.f.r 

CfJncedeu férias re:ativas ao <!'t~.'" 
Jfcj1 d-e 1962 aos se;ruintes fun::iut .. t,.. 
"í(t~: 

P~ .... tlérci(} :XaYl.~T da SílVR EleG""'i
ctsta. PL 7, a. partir de 18 de mato 
de 19ô4. <DP.352.64J. 

Darcy Vinna, Motorista .Auxilin.r. 
PL.IO, a P<lrtlr de 23 de abl'l) de 1964. 
<DP.355.64) . 

HeIiantbo de Siqueira Lima, ~ PlÍl'
til' de 10 de abril de 19M. <Dp. 310, 
de U/e4.). 

Obvo de Souza Rib~tt~, 'E'etl'~c~~ 
PL.7. ti. partir de 21 de abril de ·196.4. 
lDP.359,64) . 

Concedeu, ainda, fér;a.s :-e1atívM t!Q 
E'xercfc!o de 1963, aos .seguintes: !un
clOnárlos: 

A1exand.--e p:r~ender, Ofie'al T .... l'gis .. 
letivo, PL,8, a fRftir de 4 de nl3.io 
de 1964. <DP.36 .64), 

Atr1:RTÓ D ;ODNl'O, já invocado, nbe- mas con~1derações o!:ôb:!"" os verdadel
beranóo-se no :mestre. define a des~ ros objetivos do citado artigo 5'3, ou. 
fJesà pi{4ic(t a:;,:-;rn: /IBm têrmos mais seja, a sur.\ interpretação p.el0 método 
pesa pública sas!m: teleológico, CQnl"\..ecld~ a. ~tuaçâo fi~ 29) RedaçãO final da emenda do 

Odissé!a Nery de Meé.eirw. Oficial 
Lr-g1slativo, PI.. 8, a \l\lttit ~ 4; de 
ml1!O de 1964. (DP 332 54) 

José Campos Brfcio, Diretor, PL. I. 
j'Efn. térrnOJ mais Simples a des.. nanceira. do Pais, ao braços COm uma Senado ao projeta de Lei da Câmara 

pr-..$a é o gasto dO. rilJueza pública inflação acele:ad~ e asfixiante, agrit", n9 37, d~ 1963 ,(n') 'J.6~2-B, de 19151, 
aub3rha..ã.o p-310 pOd'ú comvete1ttc, "Vao:a ])rogl"essl'vam~nte po:r atos do na Casa. de ?rlgem). que auto~a _ o 
com () fim (te ocorrer a uma lle- govêrn~ ~de~osto, eolt1pre€nde~!Ie que floder Execut. vo ~ doar à Fu..'1JjN,;ao 
cessid'Y"e míblicG'. la., restl'l<:ao, ur .. :P()!.:ts, ao Con9;resso Na .. Dar?y Vl1r~as terreno .de uctef:cl~O de 

Ga3h. tStfJ é, dispêndiO", (oo.~. monal, como medida trrons1tó1':", cem' tr'q~lllh~, ."-1J-11QnC. rta C"·,n!lr~ (lI) R\o de 
art.~ pãO. 3~). tê.rm() de lo'ida prrIlx:1doJ teu! per 81. .. \ Janeiro, t.':L:.dll d~ v.t\an~batà. 

• pnrtir" 20 <1, aÍIT\I de 1964. <DP.· 
331.64) • 

José Gouvêa. AuxIliar de POl'ta."k\., 
PL,10. a partir de 4 de ma1c de J9::4. 
IDP 3~4.e,1). 

Ana P, \l'l:\1.'~t~ Ohs da C\ln.h~ Amlt .. 
'T,oru;.s. Oficial Legislativo. PL.6, a 
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'partir de 19 de aprll de 1964. (DP. 
1369.64) • 
, I..banou, de acOrdo com 0& artigos 
16~·. item 11 e 3Q2 do Regulamento 
da Secretaria, as faltas relativas ao 

'rols de abril de 1964, doo seguintes 
fUll~toné.rios: • 

AméliA da eosta co,·tes, OtloJa! Le
'- giElativo, PL.3 nos dias 8 e 9; 

:;>alve. Ribeiro Vianna., Tnquig"afa 
Rf)vi,sor .. PL-2, nos dias 13, 14 e 22. 

Helena Brown. Auxiliar LeZlslativo. 
PI. 9. nos dias 13 e 14; 

José Martins de More.es. ,u'l:~!a.r de 
Llmpe7.a. PL. li. no dia \3; 

Cosp ~oare.s. CavAlcant.e . .\J.t.Ual' de 
portaria PL. fe. -no dia 14; "' 

LéUa. Pinto Feraz, AuxiUa.r Legis~ M'e.rnta Távora, Auxiliar Legi.slnUvo, 
tivo, PL.tO, no dia 22; PL. lO, """ di"" 14, 15 e 16; 

LuIz Ma.rcondes de Oliveira, Auxt- Rogério COsta. Rodrit6ues, pesquLsa .. 
l1e.r de Limpeza, PL.11, nos das l' dor, PL.6, no dia 16; 
e 15' Rubem Patú Trezena. Auxiliar Le-

MarIa Ignils Brown, Oficial Logis- gls'atlvo, PL lO no <lia 16; 
lativo, Pt,.8 nos <ilas..!l e 10; VIctor Lobo, Auxíliar de Portaria, 

MaurIcio Pereira Vasques, Taqulgra- PL.9, no dia 13; 
to de Debau19, PLA. no dia 16; Vítal Martins Ferreira, Reda.tor de 

Ma.rcOS Vie:lra, Oficial ArquivQlogista, Anais e Documentos par:amentares, 
PL.4. nos dias 'i. n e 9; nos dkts 1 e 20: 

Loddo, OH. Diva Falconi de Carvalho, AuxiEe.r 
D LegIslativo PL.l0, no dia 14. 

nos diU Concedeu licença para tratarn"'.nto 
de saúde, de acôrdo com o artigo '1'10, 

Maria RiFe Battste. Dutt'a, O'Uclal item 1, da Rei:-olução 6.60, ao.s &eguin~ 
B,bUotecáJ'lo. PL.S, no dia 22;· lei! funcionários: - ------.-

Maria. Ellm Nogueira 
elal Bibliotecário, PL.5, 
e 16; 

Alexandre Marque, de Albuquerque. 
Mello, AUXiliar Legislativo, PL.tQ, no 
perlooo á.e 31 ele março a :; de ahrll 
ele 1964; 

José soares Oavalcante, Auxiliar de 
Portaria PL. lO, nos dias 15, 16 e 17 
de abrll de 1964. 

Indeferiu, por falta. de amparo 1(1 __ 
goL O reguernnento n' DP 285. B4, em 
e!Ue Manoel Elias Sobrinho. Guardá de 
Segurança, PL.9, s:oUclta pagamento 
do auxflio.-funeral em relRção a. ~eu 
filho, servidor "pro-labore". GU Elias 
S0brinho. falecido em 21.2 64. 

Direto1'ia. do Pessoal em 26 de maio 
de 1964 - Maria do Carmo Ron-ton. 
Ribeiro Saraiva~ Diretora do Pe::;soal. 
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CONGRESSO NACIONAL 
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o PresLdente do senado Federal, no". térmos do art, 70, § 3,°, da Con.s
titu:ÇálO e cio art. 1 1, n. a IV, do Re;imeuto Comum convoca a:'i dUM Casas 
do C·.)hgrc.ssQ Naclnoal para, em sessão conjunta a realizar-se no dia· 2 de 
j Ul!lO do ano' em curso, às 21 hontS e~30 mh1liros, no plenário da Câ-
1l1a:a jvs Deputados, COnhecerem dO veto Presidencial aO Projeto de Lei 
(n.'! 2 q~5~B. de 1960, na. Câmara e D,I,) 74. de 1963, no Senado) que inclui no 
Plano ,B:l)dovH\r:o Nacional a Jigaç5.o entre Rio Verde. no Estedo de Goíás 
fBR-19). a Campo Grande. no Estaoo de ~atl) Grosso mR-16). 

o PT€siden~c uv i:)t!lmuu .r·~~rul, nos "ermos do an. 70. § 3º da Cons
tituição e do art. 1\'. nQ IV, do Regimento Comwn, Convoca as duas Casa-i 
do Congr~.so Nacional para, em sessâo conjllDta a realizal'-se no dia ~ de 
julho do ano em" curso às 21 bOl'a..s e 30 minutos, no Plenário da Câmala de 
Lei (ll9 76-B, de 1963. na Câmara e n Q 77 de 1963, no SenadO) que lllcm1 
no Plano Rodoviário NacIonal a lIgação Rio 9rande-Aceguâ, sem preJuizo 
para a matêria já programada para a mesma sessão. . 

Senado Federal, lQ de junho de 1004. 
AURO MOURA ANDR.!.D:: 

PreMdente 

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO LEGISLATIVA ORI L'\AHIA. DA 5. LEGlSLATUIB. 

ATA DA 70' SESSÁO, EM 12 
DE JUNHO DE 1964 

PRESIDf;NCIA DOS SRS. NOGUE~ 
"'-A DA. GAMA E GUIDO l\JONDIN 

As' 14 horas e 
acha1n-se presentea 
senadores; 

GOldw.sSSer santo. 
Oscar ?asso.s 
Vlva1dd Lima 
'Eürnunótl- ~Vl 
Desiré Gua~'an~ 
Meneze.$ Pimente. 
Wilson Gonc;:alve.:. 
Dix HUlt Rosado_ 
Walfredo Gurgel 
P eSSC3,. ue Queiroz 
Ennirio de Moraes 
Leit.e Neto 
Joroph<it .\farlIlho 
Raul GWbert 
Aurélio Vianna 
BeZledicto VOlllldares 
Nogueira. da Gama 
Padre Calazans 
Pooro Ludovico 
lrineu Bornhausen 
Ar.tón1o Carlos 
Attíll0 .Fontana. 
üUido NtOmUn 
.Daniel .Krieger 
Mem de Sá (26) 

O SR. I'RESIOE:"'TE: 

30 mlDutCs 
00 Senhores 

~':~~g. número legal, decla:ro aherr" a 

Vai ser lida a ata. 

O 81'. 29 SecretárlO proceae à 
leittu'G. da ata da. sessão ant'êricr, 

q'J.'e: ê "pt'ci'v'3.üa 'b'e:m 'ii'e:batv.>. 

O Sr. 1? Secretário lê o seguin
te: 

EXPEDIIlNTE 

! .,Avisos do S1". :\Ilnistró das Relações 
Exte"lOres, de 8 do mês em CurSo; 

, N"9:n - Agrade-ce a comunicação 
referente à promulgação do Decreto 
LegiSlativo n9 6, de 1964; 

N'1 22 ~ DA conta. das providências 
tomadas no sentido de QUe à Santa 
Sé fôssem transmitidas as condolên
cias dO Senado pelo faleCImento de 
:Monsenhor Armando LOmbardi~ Nún~ 
cio ApO,<:f...-\Ti('f) junto ao Gov;; .. nn h .. Q-li!_ 
leiro. 

Parecer ng 315, de 1964 
Redação para dISCussão suple~ 

mentar do sUbstitutivo aprovado 
na sessão extraordinária de 11 de 
junho corrente, aO P"Ojelo de Let 
da Camara n~ 55, de 1964. 

RelatOr: Senad"r Antônio carlos 

A COmissão de Redação aprese-nta, 
em fôlhB.s ane,r:as, a redação, pera rus-

'J/ogueira da Gama) CUSSão suplement.ar, do substitutivo, 

I aprovado em sessão extraordInária dO 
~ liste, de prese~ça acUSa o eompa~ mê.\. em curso, ao projeto de Lei da 

eClmento de 26 5.s, Senadorea:. Ha~ Câmara nQ i'i5 dp 196.4, nua autoriza 

• 

a emi~,'3ão de Obrigações do Tesouro Vai ser lIdo requerimento de j-!"! ... 

Nacional, altera a legislflção do 1m... (ormações, de autoria. do 51'. H~1jl 
pOsto sóbre a renda e dá outra.') pro- Giubert. 
vióêneías. 

E' lido o seguinte: 
Sala das Comissões em 12 de ju-

nho de 1964. - Dix' nuit RosadO, Requerimento n9 156, de 19ô4 
Presidente - Antônio Carlos. Relator Senhor Presidente 
- Sebastido Archer. 

·Conforme O Regimento Interno do 
O SR. PRESIDENTE: Senado Federal requeiro de V. E.xa. 
(NogUeira. da Gama) _ Sôbre a sejam soIfcítada~ do Sr, Ministro do 

Mesa of1cío do Sr. Presidente de Co- l'rabalho as seguintes informa:.Oes: 
ttl.t..~ão de Economia, que vai .ser HtiO. 10 Se e .• !ste autorização para uMf~ .. 

"E' 11do o seguinte: laC;ã.o de Postos do SAMDU nas ,:,i .. 
dades de Co;atina e Cachoeira Co ~ta ... 

OFiCIO pemirim, no Estado do Espírito S"allto. 

SEN~J\DO FEDERAL I 2Q!) caso positivo, pOrque ainda l1áO 
CE-65-64 foram instalado,,, Os referidO.'i (->l,.:;to'? 

Brasília, 8 de junho de 1964. I 39) caso contrário, de que depende 
Senhor Presidente: I a tnstalação dêstes Postos I'estas In;, .. 

Na. qualidade de Presidente da CO .. ! portantes cidades capixabas? 
missão de Economia, requeiro na' for~ Sala das Se.ssões, 12 de :u'"lh" rl ... 
ma do Regimento, seja providenciado. 1964. Raul Gíuberti. 
a Reconstituição do Projeto de LoI d. O SR. l'RESIDE~TE'. 
Oàmara n9 14, de 1964. 2.832-8-61. n. 
Casa. de origem) que orla. fi, Su);)erln.. (NDgUeira da Gama) _ v requer' ... 
tendência do Vale do Rio Doce (80 ... menro que acaba de ser lido indt'p.'n_ 
RIDOCE). e dá o:.ltrtis prcvidê.ncJas de de apo:amento e deliberação da 

Prevaleco-me da oportunIdade ,J6l'a flle71ário. ~a,j à. pUbIlcaçãO e. em J',e ... 
reiterar a 1/. Exa. os meus prote.stoo gu1:da, sera de.spa.chado pe1Q. p'.Pc';_ 
de real estima e distinta cons1dera.. dênaia . 
ção. Senador Leite Neto, Presldente 
da COmis.são de Economia. Há oradores inseri t.os. 

O SR. PltESID&""'TE: Tem a. ~alaV1'a o nobre ~l"n'HJ,""" 
Eurico Rezende. (Pausa.) 

(Nogueira da Gama) _ Esta pre-
sidência autoriza a reconstituição do Não está pl'esente. 
Projeto de Lei da Cãmo:l.-râ n9 14. de Tem 8. palavra O Sr. Senau<Jt Jo-
1964, (Pausa.) sapru.t Marinho. , 
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o SR. JOSAPHAT MARINHO 

De.s sto da palavrs, Sr. Presidente. 
O SR. PRESiDE!I\'IE; 

(Nogueira da Gama) - S. Exa. 
~~e.:::: te da p:l.laYra. 

Tem a p!llavra. o 8r. Senador Oui
do Mond n. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

..... (,Sem revisão do OradoTQ - Sr. 
, ""~ ~,ctEDtt', ':;"L<;. senadore.,>, eu teria 
I ·().~o anos quando, nUll1a tarde clara, 

.3{~·,2.e estranho aparêlho sobrev-oou 
a mmhn. ca'a para de.::crr, lo~o após, 

I fi!: perto, onde, mal:; h~rr,~, se cons~ 
:t:':m:ü o Aeroporto E.1Igado Filho. 

E,:a. o primr:iro aeropl~r.o a chegar 
:a pôrto Ale~l'e e o se ... • pilOlo, Edu 
Cr ... :?ves. fêz-.se p..~·a nós, naquele 
tI ·'p0. UI-.1a t:gura de lenda. 

U,n grupo de cntusíta-sras prestou, 
~;l.io, ca!oro.sa homeganem ao aviaR 
ti:r, ofcrecendo·lhe Um bl'inde, e vle· 
l'aro r.e~ar-tt1~ 4':.le plht:l.Sse ull1a ale· 
t ):-m no grr.ude feito, para também 
8·:1' Ofl!'f;p,:!a r:o herói. Nfio tive <li~ 
:Lculd~âe, Ap:n3.'5 h'l<iuzi, com as 

i m:nhas aqt<arela.s, a impTeesão que 
I c,)lhi ao \'e!', pela prime:ra vez, um 

83roplano. E pintei uma águ:.a con
àUZ.~1dJ a Bandeira Nacional pelo'3 
ç·?US do B:·~siI. 

S8 hOje viê.:.sem pedir~me que pin
tlsse urr..s alegada sôbre o C,A,N., 
c_:eio que não alte:aria a idéia que a 
r.1inha imagilzl.çi.o de menino con· 
cret~zotl, faz t~mto t:tnpO, Talvez 
tlCreFcenta~s~ apru.as nl'5P que simbo~ 
l:z:.\S..!',je a vontade. p-:;rque a. tarefa 
exe:-cidn pelos br"$.""fC'5 do CQrerío Aé
reo I'Tac:cn-3.1 Um, ao me, mo tempo, 
3, ~ud-:~i:l d;!~ {i:,:u~~,,: e o. 1ü.blime Sig
Itiflcaçio Coe 1'111 apcst(lJtdo. 

Hoje, o Coneio Aéreo Nacionnl 
(:ompleta 'trintl e tiês nnos de ati
,idade. E. na mi:rha imiJ'1 jnaç50, é 
ninda a Eandeira do Brs..õ!l que vejo 
(:cnduzü·. -pelos céus dcr Pátria, como 
~:ímbol0 de tudo quanto ê nobre e 
helo na r.f.inn?.ç50 nlcclldorada das I 
virtudes b!'m:i1eiras. O 

OS jornais de hOje, registrando ês
lie aniversár{o, a":sim fe manifestam: 
.r':endo) 

. Dificilmente outra organização 
governamental teiâ prestado t9.n
tos serviriús ao Pais. Milhões de 
tj,u:lômetros sobrevuados Cm todos 
O'i t;,cadrant€s do t~ri"it6lio naéio~ 
nal, transportando uma média de 
lO+) mil pa.ssageirm:wano e. três mi
lhG~s (!e ouilos de co::·t~po-;1d~n .. 
ela, atestam o eficiente trabalho de inte!!racão nac:Q1lUl realizado 
pelo CÃN';. 

n: historiando: 
A história. do U~\N e urna t:'IJI)~ 

pêra cheia: de iUipré!vistos. Sleu 
criador foi o General José Fer
nandes Leite de Castro, que, cO~ 
mo Ministro d.1 Guerra, lançou
a. idéIa; em 1931, ele aproveitar os 
a,y!t'dores e a.ylõ~ milita.res: no 
tr:msPOO"ta de malas postais. O 
C AN ·nasceu com o nome de Sr.r~ 
viço post-nl A-éreo :Militar. }:las .. 
sando d~cis a denemindr-se 
CoreriO Aéreo Nacionsl. Seu idea
liza,dor encontrou .adeptos, e'ntre 
os quais se detcc'lram c en~ãO 
Major-Aviador E.d.u~n'do GO!llC's e 
DS tenente."I .. aviac!ore3 Ant5nlo 
Lemos Cunha. anremiro !';Hmte ... 
negro Filho, Nel«-cn Lcv(>ni:rc 
Vanderlei e JO'õ<§ Vicente de F?r~ 
Lima, que CO"l'l'eram todos os ris:.. 
C0'3, tr1pul,l:H'do I!viô-:'s 1r:cgUro1 
e sem qualquer proteção, qUl'!c:e 
sem instrumentos de vfio, c.,.:P.l 
carta" de l1t-rve~a~R-o üeficientc-s e 
gtl.so1ina, radon:lõa, 

o võo inau~'ll'aI (12 de junho 
de 1931) ficou n5 h lst8l'in. Um 
"Cul'tiss" pilotado pelos h-Q.je Bri .. 

EXPEDIENTE • férteis, topografia amena, de fácil 
meca11Jzn:ção da lavoura, com popu
lação afi'ita aos trabalhos agrícolas, 
áOs trabalhos rurais. DEPARTAMENTO De: IMPRENSA I':ACIONAL -deypdft -latyJ ErA ET ET EAiAOTo 

DIReTOR GI!RAl-
Observei a enorme extensão das la

vouras daquela l'egião, principalmen .. 
te entre o Rio Piquiri" e Ivaí, exata

I mente no- ccntl'o oeste c.o.quêle prós:
p(í,~o e progre-:,sista Estado, 'VerHi-

ALEERTO DE BRITO FEREIRA 

CHEJIII! 00 SE'FlVIç:O DE PUeL.ICAç6ES Cl-it::FE DA scçÂO DI! Fl'E"OAÇÃO 

MURILO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES , 
DIÁRIO DO CONGRESSO 

SEÇÃO 11 

NACIONAL 

C1.'uei, EL.', preí:.idente, que a \avoufJ. 
Que mais entus!.n2ma ainda e fi do 
cE" .. fe, Exis-tê1n lá, t2.mbém, ;muitas 
lavouras de café, novas e ql}e p;-o
nt:!tem, '.na t;rÓXiIIlo3 safra. colhelta 
abundante se o tempo o penUitir. 

Imj:.rcsso m \ of lcinas do DCFe.rtemento 

BRASÍLlt\ 

dI;: In,pU'.sa Nacional 
C::tfezais atin(!"idos levemente pe:c OI 

3e.adas, no ano pas.:ado, não prOUU
Dl'am, êste o.r.o, mas estão V~ÇO-05 e 
tudo faz crer que a próxima, safro 
seã- muito superior à atual. 

ASSINATURAS Verifiquei, também, os pretcs do::: 
cereais, naquela reZião, eEpecialmente 
() do milho G.ue alc·:mça preço iJQ.,)
tanté mo-desto, entre Cr$ .20/JO a. 
ci'S 25,00 o quilo. ·Tal pl'eço é lnru
ficiente. Não é justo que o la"rador 

I depois de plantar, -colher, debJ.llhur e 
! prepal'ar a saca, a venda à razão de 

REPARTIÇõES E PARTICULARES 

Gapitd e Interior 

Semestre -; •••••••••• 50,00 

FUNCIONARIOS 

Capital e Interior 

Semestre •.•.•••• ,.. Cr$ 

Ano .... , ...... ~ ... . 
Cr~ 

CrG 96,00 AliO ., ••••• , ....... . ":r$ 
39.00 

76,00 

I 
Cr$ 1.20G,') ou Crs 1.500,00. 

Exterior 

Ano , .. , .......... . Cr$ I 
Extorior 

136,00 Ano ............... . Cr$ 108.00 

ASSim. tro.tawse de região C(J.e pro
duz bastante milho mas cujos agTl
cultores n?o estão satisfeitos em vIr
tud.e do preço e.stabelecido para êsLç 
c~r€'al. 

- Excetuadas as para o eli-terior, que serão sempre anuais, as 
assinaturas podér~se-ão tomar, Cm qualquer época. por seis meses 
DU um a110. 

Enquanto o feijão oferece -~colhetta 
o.bundn.nte _ a.gora mesmo está na. 
épc~a da segunda colheita, épcca da
í:t:ca, como ; denominada - $eu pre
ÇO oscila entre cr$ 50,(10 e ar..; 60,OCt 
Q quilo, o preco da s~ca de 40 q'J:
lOii, do cofé em -cô-co, é de Dito mil 
cn.:zekos, signlic:?,ndo que o t:!.ui]{} de 
café beneficiado está D.!canç~do, na
quela região, cêrca de qml.tí1'c-centos 

- A. fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de 
esclarecÍmentos quant.o à SU3, aplicação, solicitamos dêem preferência 
à remcs~;a por meio de cheque Ou vale postal, emiti40s a favor do 
Tesoureiro do Departamento ele Imprensa Naciona1. 

- Os su:çlementcs às edições dos órgãos oíicül.is serão fornecidos 
n03 assim~lltes '.sàmente mediante solicitação. cruzeIros. . 

- O custo do número atrr.Jiado gerâ acrescido de Cr$ 0)10 o. por 
exercício decorrido, cobral' .. se-ão_ mais Cr$ 0,50, 

D:ll porque fazemos taIs eonside
ruç-õe.s, t!'azendo ao conhecimento <1:.1. 
Casa. e das autoridades a ,sit~ação <le 
disparidade ent.re 03 lavndores que 

gadeíros Nélson Lavenêre Van
cterlei e Casemiro Mon~enegl'O 
Fil.'lo, p2.rtiJ. do Campo dos Afon
so)) lvvando duas carws para o 
Campo de Marte, em São paulO: 
E:-.a. o marco da históriQ, do CAN, 
Vieram outras Unhas que, hoje, 
cobrem to-clo o território nacio
nal, em número de 15, e mais ou~ 
tra.s 8 Ültern3Cionais, com um to_ 
Ml (. ~ 141.+j46 quilômetl'os de ex
tensão. Noventa e nove locall .. 
dr:.des brDSileirns recebem Os be
nefícios dt'.s linhos do CAN, que 
também possui' I \)ta regular para 
O paraguai, Bolivia, Uruluai, pe
ru, C:uifina"3 Fra.ncesa e Holan
desa, Estado,3 Un.l.dOs é SUCZ". 

Há umr. pequena nota acrescenta .. 
da à noticia: (lendo) 

03 "pnoto.s do CAN são ~ece~ 
bidos ~.:::arinh05amt'l1te em tôdas 
as l01alidades. Nos ·lugares onde 
não existeni hoté~s 60S tripulações 
pernoita;n e fazem as l'efeiçõe:; 
nas inStitUições de serviço públl

. co, Em Põrt~ Nacionp.l. por exem .. 
pIo, fão os pé,tes dominicanos 
que (15 hosped.a.n~. Em Conceição 
do .ó.r.a~ua.i-a. o pm'tloite é feito 
também em um convento. 

Sr. Presidente, quando a nO<;E-R nl~ 
ma se e:4tnstece com -as noticias de 
tantos t·z-cânda.l~, malve.fEsÇÕ'eS de 
dIl).h::l)::os jláblioos, e.:banjamentC3 e 
l.rresp-ons.abilido.des, por v.1r.es, deixa.. 
mo-nos ~JJ.ater p'!:ia. im:n'cs:;ã,o de que 
tl'_do, net:te .F3.!sr é de.:mando. Con .. 
v(:m no entant:J, reagirmos conduzl.n_ 
do o n-o~"o pensamento para os cons
trutores de grr!.n-d~zHs, p'lra a abne~ 
gaç'3,;) d('J bons, para os de ji,nilno 
il1flexivel como ·ê.3ses valorosos eOIn~ 
panelltes do CAN, cujo .1~l)Ol" en:;l'ttn
dece a Pátria e afirm:x c:ernamen~-::; 
o valor Üe um.l raç-J. 

O Sr, Edmundo Levi - PC1'mite cultl\"ü.ffi milho, feijão, arroz e bata .. 
V. E;~a, uma aparte? (Assentimento . ta, e os que produzem caf~. Como 
do oretuor) - O disourso q'le V. EX~, nesta fase do 6110 as autoridddez re3_ 
está profer:nco trarupol':03.-me a al- ponsáveis pela política <lo café est!io 
gumas página<; de S~lnt EXupéry em tratando de &cel'tar as medidas paro 
"Vôo No-Lurno". Na verdade, o amor. a. próxima safra, apresentamOs nossas 
a afetividade f:xt:'aYI1ZarrA nas pala· sugestões. -Se fôr fixado pr~ço m:lls 
vras que V. EXa" vem 'proferindo ero alto para o .café, haverá. malar inte .. 
iouvor ão. CAJ."'Il. são e1GS justas

J 
por- lo, em detrimento dos cereais e de 

que, se há uma org3.nização que tem I resse dOs agrtoCultore,6 em, 'produzi .. 
prestad,o os mais nobns, os maia re- j peC1.~á1'ia, o que tral'lo, prejuízo, ln .. 
levantes sej.'vi~os à cOll"\unhão nacio- cluStve. para os cs,fe1-cult.ores'. 
nal é sem cúvida o CO~'l'eio Aéreo Não somos -contra -OS ca!clcultoICil. 
NaC!Cnal. De m.anêjra qll-J, n.ssocian~ D:es~jam?s mesmo d-e.fend~r os seUl 
-cto.me a V, EX\l" ne~:tn. homenagem, dl!'eltos e o justo preço ~J;a O seu 
peço~lhe que sEja o intérprete do pr~'1:!to. Mas Q.ueremos eVltp.r c re ... 
meu entusiasmo, do meu louvor ao petJçao do que Já ocorreu em tempos 
Coneio Aéreo Nac!on~. passados, por mais de l1lU-3 vez: n. 

superpl'od:ução de café, conl:ibuindo 
O SR. GUmO M.oNDIN - S-ena .. para aviltar o seu preço nãp apenas 

dor, Edmundo. Levl, rec?lho O seu no Pais como no estrangeiro. 
aparte, que integro r:artlculannente 
no pr;queno dIscurso que ora faço ho· O Govêrno, a Nação bra."ij.cira nc
luenso-ea,ndo o Correio Aéreo Ne.cio- IJessita, do café - sua m.aior i'onto 
noal, quando comemora trinta e três de di\'is~s. D~vemos, .portantlo, seZOl!.l1' 
anos de existência. Faço-o agora em uma ?~lentaçao a Íllll de que nao 
meu nome e no seu, saudando, para .se vetlfIque a. .baixa do café' no nlar
dizer no final: Foibam OS seus cem- cado lnter~aClonal p~ovcca.'tl:l P~ 
ponent,;,'3 que a Pâtria o:; co-ntel~lpla. ruperproduçao em nosso pais, Ou aUl
as admh'a, 03 exalt3. ~ cada gestó da oca~i~nando escassez de gêncrc3 
e em cada feito. Eles, os do CAN, alh.'1entlclos, de que tanto necessita ... 
constituir-a:n-se neste FrtLs, em um mos. _ 
dos slmbolos a estimular a grande Naturalmente, que 00 eX-BOl'tat.3_rcs 
ree.çêo para fazer do Brasil o impé~ e os produtores ~e café est:J,o d".,L~n-

10 de altas' afiTm::tções hUlllG."o..s. dendo Os seus dIreitos quar.do pro. 
(Muito bem' 1nu$to bem). curam I?bter melhores. preço:$:. 

, Repetindo·o que amt1l ~ pouca 
O S!t. PRr:::;~D!:~TE~ relatei nesta. Casa. procurei pJ.l"cn .. 

(Noguelr~ da Gama) - Tem a 
palavra o nobre Senador Atmo Pon
Uma. 

o SR. ATIUO FONTAl<IA: 

(Sem revIsM do orador) - Sr, 
Pt·e-31d.::nte, S1's. Senadores, regressei, 
há. pDUCOS di"''', de visit'3- à. Re~1j,o 
Oc-st.,:: do E'~ta~o do PJ.raná, de terras 

tes meus, cafeicul tores no ~{}rte do 
Paraná. perguntei .. 1hes se t:ra 1'f __ 
zoávelmente justo o pl'cça ~'Ue r('c:; .. 
bem pelo café. Responderam-me qU'J 
o preço é satisfatório, 

Também ent.rei em cont~to eOL.l 
Ulll dos maiores cafeicultores da :a>n::l 
que visitei, o qual me a.finnou OU"} 
UnIa. saca de quarenta. quHc~ de citó 
em cÔCQ está. cultando Cr$ 8.0C3,OO O 
Qu-e. D. seu ve, é um ótL.'110 precc.. 
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'S! -:~:e~ár1o. ·;:;t~~~:-.~·q~u-e-.s~a-U----A~q~· u~:~.~.~m~'ll~r-e='fu·~ "~:OOidoa c::Uo"'=- B.'l;:~~=C"'D.l'Y"""aI"'ho=';"-~,!!ik"S_ •. '!'. --tilq>~. -~e$ nela" a~ntad~ ':~~~:~em' ,--
-wrtttades, encarregadas do pL'Ohle1l16 uma das vooes qtle de!endtrun o Dr. Jefferson de AguiAr dtun8.slt. lneapllcáTel na definiçãQ pre .. ~ 
Ub :-<!.áfé e de sua. colheita t.abelem Jlliicel1no KUbitscbek de Oliveil'l1. AS~ Eurico .Rezende tendkla pelo I ao do art. 29: e até, 
-tr:eçog rawàvelmente justos, a fün (i.e sim é que, ontem. quando tOi )ida a :A.artio Steinbruch ~reoo trat9.l".se de mero ~rro dat.iJ:o_ j 
q'.1-'a <>s cafei.cultores se s}ntam rc· comun:caçàD de que ellce.i.'ram .!llínha va.sconcenoo TÔl'res <,rMico,.. _ Eugénio Barros. 
compensf:.tios pelo seu ~r6.balho. 11n~ licenp, do s preclaros e l1ustres rc~ Gilberto Marinho 
qlle llÚO ~e P~'Oyoque nova cornCl1 na prcsel1tantcs de Estados ne<$t·a casa, Lino de Mattos .\ N'1 3 
'P~üntaçú.Q. üo cJ.tl!, Q <l\\e ~ó t~anü m~m e!l\ll1ente:s am~2'o., f:' cDlegas, logo Jose Feliciano Incluanl~se no t.exto do § 80 do ar-
~ú1tados negatl\os para OS próprIo., f zel~m. um3- '" Rprec;.açã.o .. acêrca 40 Filinto Müller tigo 29, depois do vocábulo nomín(ilti~ 
cEl.fe-ic\utote" e pala a Nc.cão indu· mCmCl1l0~o 3-sunto; e ç-1sseratIl: - (18) vaso as expressões i4com o pl'azo de 
slve, provocando Llma. baIXa de prc·l "Ent8..o., !lio "tem ~-,!ma~ palavra SOOl'e O SR. PRESIDENTE: vencimento de 5 '(cinco) anos". 
qcs .00 me:-caGO m~e:nacú;.nal. o JU.cocdmo? • EVh .. fnlcment-e. que a 

EspltraIn{.\S, po!.:, qu:: as allto:r[ó'l.d~"" tenbo, e é e-<;pe,ciah1"'~l1te dir'.gl<ia &0 (Nogueira da. Gama) Sdbre a Justificaçélo 
ccmpetem€.s, o IfI..st.t utQ B:'aSllcllo d,,: Jn.):;.~O . ~x.i":. ~ .Gente; \0'0 ex~SenadQr mesa. requer:mento dQ n.obre Sena.... Inadm1S' slvo! que n. -"rl'~aço'es 'd-' 

... 01' G()'US a' v"'n Q(' ter os seus di dor Argemi.ro de Figueiredo, qUe vai «= .... v :; o-
C:rle, a Junt.a que se rcun.e e- o P"U"'I ... -",·t __ . 1"';1: ... ,.;. TA",":" ~ ser lido pe10 S.r. l' sece.rtââo. quiridas nos têrmos do art. 29 n.:i.o 1->:10 pre:'K;ente da R::púb!ic:t _ que X"d c.~ pD .~!c" ... ca .., .... "' ... ~. 
cs~t.al1tcH;te dirá U:aa pJ.l:l vra de (IJCJ E. lido () seguinte: tenham vencimento certo e deteymi~ 

nado, tal qual se vê do parágrafo &0 
(lr~entew·() - 1,.:.';).hz.TIl e::n mente es... ·'DT'. Juscelino Kubitschek ora em-exe.me, • 
.. , u",:,s co;nc:r",00, o. OJson-o-1 .' ~ . _ . flequeril11ento nQ 157, de 1964 d 'I ,. f'- à I 
Ç€O,S t.";:t:aaas e.i·ü iPlurr.aaçoes colhl-. V .. c.ra .... v .. ~o R10 - GB. A emen fi. o..., e~lva oon eru· que 'eS' 

I Nos têrmos do artigo 34!)~A. alfnea titulos o prazo de 'rencilnento, para. I 
a;::.~ ~jntCl o., cll.~e.(.u~tQr€t.. acs pro~ t C0ntJ.r .. G Jo pe~a tio .. Orv~1>. noti~ "e" do Rrg'ime::lto. requeiro a Pl'or- garantia dos tomadores e resp.Jn.sabl. 
d",,:Ol:l e acs cr;adcr":8. • cia q..;.~ a':<lUQ úe c~c,;,JQr 011 cJ.s· rO~H:."O por w..ais q'l:nze dw.s. do ll'dade do er"rI'o pu'blI'"" num pr"zo 

E" "'1"[('1.-0 que .~e estnbcl;::ça Um I '",O lu da .!:,:;). c:.~!l..Ja:.-O d2 $e.la- -.. .... VV ,",. 
If ,- prazo !ixa{'l.o Data a COn1~ssão de Fi- bnstante razoáveL AttiUo FOrl 1 ~e".;) cQ:.!~.I.):.O para que pG.sr,nw~ dç:.· c \\..1 p~·':-:.ct".ç.:(} ele ::,~u" d r~l c -..., nançní emitIr pareçer sônre o Pro. tana 

a.~,:.'.;,~";;"~~' .: F-'~j 1':1.0 ~e g~:l~~?S .. ~l1: tos p"'.l,d.;::" v ... nl .. o [; .. u.er ao cmi~ Jcfo do DrCl"fto LegI!:Iativ.o n Q 18. de' Mil 4 
n1,,;H .. <.!;l·. L j.L.O qu ... o ca.c.(' ... , Q. llf'n:e :~.Jt .:.J e 3,':mic homem pu- l~G!, Q:1e aproroJ. os textos d03 atos 
re.C:;0:~ m,! .. ~ r.f I:. mr:t';ão C0n1V'71,rt-\ bllco lmWldto a mmüJ. Bollo.~- firmados no XIV Congresso da Unilo Dê~se à letra "a" do § 89 d') u~tt~' 
ctN;: (.'.1.' o !n~:~'.j';J a prcd;'zil" c.:::;::I, r e'::'..:ê.e nc.:;.,. hora d:d.l1.a~lC.1 p:lra Post-ol Univcrs.al. real!zndo em Ot:1wa go 29 a seguinte redação: 
"'C'..: Ui:!.; o cdé d~ q..:-e nc.::-.:,s.t::lm ... ''::' nós peS"e

U
Li:3S p.~~J rude golpe _ Can.:d.a _ em 3 de ~utubro de /CCa) para reembôlso d!l lmporlàn.::;l. 

PU[';). €'4,{~.:J.·:2Ç':...\J. que o at i.!-J.U. O:. v':lCladeiw;'. de .. 125'7, 
L'.:":.\.::"s Q.\1e e.\i:'::, mu1to caró C'!l' mocra:as tksi.e .i:~L~."i jarnd..::. €.s- Sa.la da'l Se<-5ões, em 12 de Ju correspondente à metade d;;:.s despe .. 

t~(:<,) r"\~ zc.r;·..tS Le P;OS'lÇ'J.o, ti~ w~ q..:.!c.::r.~:-.. é.:,;-e n~~n:<.ldo aos "eus de 1954, Senador Argemi:to de Fl{J1Jéi~ sas relatiV"<!& a. rccc~sõ~s de contrato, 
f1'·;':',; ,'.lH.;-iOlT.s. A:é,.":!. C<..n a S ~':r4 a:l'~it~s v:Jl1!.;co,~ ati;lg:ndo um re<"...o, PreF".iden~e da Comissão de"Fi- efetiVamente paóns a partir da vi ... 
Qé:te aLe> ir'.l,;m: ~(, 1,lt ."J3 po~,iiJJ· C\: .... aC1~'J c.~.;...,.:. iD'l:;UêS mc;:cc m:n- nanças, [ gencia desta lei". 
IidaQes tie c:po .. <:>.çJ.o, var.10S diml~. to..> já ul:r.!-p,~6 .1i"dl1 J.S fron .. ,:,ras Justificação 
nulr ~r.l ;,J:JU~~ o e.sto::}l1i?, que hã de nQi!2a P.1~rid.. Nós os nordes.- O ~n. P:tESIDE"S"TE: 
anz:~ Sj vem ru::L':,lU."Ulc.O cem a $'1- tinos. e· V~~ ç;n:.tl ..... ;;- 06 paraíba· (Nogve:la da Gama) _ O reque-
P~,;P,L 1J .... a'o. ll':t.J- hever'" n.~nh'Im, ne.') que t.lle [.CJmos .{ dever um 

" .... ~ 11 • r!mento lido será di.c;cutido e vot:l~ 
'p:'(J"'l~::-b .., .... 0 cor:.;.; t t. O, o COi-"C, ün, aCt.'f·vo lntLIl. (J ue ben~fICJC'; nto d f' 
que L~:;'l t'~""':~:1=i..'J !Tl .• hóes d~ W~J.~ pGc:;'.;r1o.mD~ -~J.leü{;,;·~r o:> sent m(\n~ agól~doo ~~~ o ~e.::f~~~~ ~te~~: fi!: 
de cJ..IJ, pc.'::c:.í c;.,:p{.:-~&r uma p.:'l"te tvs ue Ci.~·rna l5r<i.t;Qi!o a quem. Está esgotada a Ho:.-a do Expedien. 
e faze :d~':_'~s _ 111",';, do qUe istv. :;emprc VO:~dUO p;..:,·u o bem públl- t 

co, llJ..:;Ltu.<u a, SUiJL",'E. aH1:>S.ma e. 
faz~r C, p.Gl)rl0s C,uá!l"c3 ri~ q"J.:: E.3"p~t~:nçr. d~ (.:c..Cll,;w do n"raes. Present'CS 37 Srs. Senadores. 
tan:o I1:C~.J...!.rt3 o B:uStl prtra cqu~ll· te, S,Ú,'Cil d\) tcr.t:vt:.i t:'.lJelo «as Passa-se à 
brf.t" a tu.:.t Q.1:':l1Ç1 de p~.[::r.l.::ntos no • .scca~ em 1:1j3. as çc.~'-t.ar;ôes po. ORDEll DO DIA 
cxte1"lD'~i e ral",lCrm pa;:). ditnlnUll" o I bres do Cc' ia, 1: .. 0 OrJ.lJde do 
àc/ie:t p:;:u;.1Elltá:'lo. NorLt>, P:l(.:.Í<..J. c Pe.-nJ~ll~uco. DLeu3st"lo em turno sU1'lemen~ 

I e~n~t;U'tl ... C·, .. ço;:. d:; abl%~dm?n.. tar, elo Substitutivo aprovado na 
Eram cst~_o; rrs con..-,deraçô(':i que de· to d',igu:l em \'.:r:8-':' cOmunas 1)..).. sessão de 11 do miJs em -cursa, ao 

se~,:.\'a l: .. ~:r né'::it:t OCU.'3![lO, Sr. Pre-' ralban~,", a~.Jr lC,:l:Qo:,se .o ele Ca ... n- projeto de Lei da CâmarC<! n9 55 
sidcnte .. N:to t'oJ ct!1tra nln'!uem. plr..l Gt[rll-ac Que .r~a .. rrLU da mor' de 1$.;64 (nO 1.959~C ... 64 na Casa 
Ap'êfil~s \.' to~l ",ü?2 ~a, com o. ml- te pt'la sdd2. v p.JV(J dc.l{"!.:.e:a gCG-tl,. de oriaem) que autofi:-e:a a emis~ 
nha c:~~·_c 'vl'.ua, ÜS Cb.Wl·V3C;Ó2s e ,)S de metl·ó.'7D.C n;';cdce la do nor. são de obrigacões do Tesouro Na~ 
€$t~:'·<.J:, í.[le cempre procuro fazer, tra- de"t~, CON'I!li'1 ,J,:llT!!gens, oo~fl. ciQ1W7, (IUera 'a legislarão do im-
2er m:1R. pal:lvra de onentac.1o q~.: CO:t aruur, 1". t:ovia..s ferrC'lllS pôsto de renda. e dá O1itras prot:t-
cc!w·.bu:a p:un QU~ os 110l.11~n:- r{!s~ i!ktalcu sc:.· ..... i':'':>.ule e~,é;·~ia eletri-' dênc!os l:m regime de urgência 
P01"";,'.'..y.ci.:; p-:':O<1 rl-' ~lr~os do r?j~ en- cu, en;im crlOU UmEl. infra.e.::tru... nos têrmos do corto 326, n 9 ó.b, 
CO!!l".·[fi "r;."~l(' cilm.:nho que o to'- tul'a eCollÓmJCll., b"'~'2 indis;>en~à~ do RerJimcnto Interno, em virtv-
nará. m:"\., , p·ó'P?l"o. m1.is {eUz e. 'il~'O- I, vel para o progH:::-t:O dl. no:,~~ de do Requerimento n9 155. de 
grC.7 . .s::.1.'. (Zft:lto bem.') !C3f.ãO .. bua o:.).U de govêrno o Hl64, teildo Parecer da Comi.'s;;ão 

lmor:allzcu e t..:-lo o eterno cretio:, de Rc.daç(to, com a redfl/'ão' do 
O SI:. ~:;!ESrOEX'1'E: do recDnhccin1t'U o dos l1ordest:_ vencIdo. . 
lG:,:(!4 J:I01l'hO _ T.:-m a pllavra nos e do.::; pa:·:l'').'110S. SentJmo'3 E..l~a rC:.l.:('âo já constou do éxne_ 

o Sr. Stu<."":.t"',or Ruy Cal"neho. profun:.lun}:·nte O qUe lhe aconte. diente 'Ii<io e eõtft pub~icáda em av·ul~ 
ce 110 pl'ueüLe momemo. Receba.- 50. 

(SeiJ7, rcv'sdo cIo a;'(_!cr) _ Sr. 
'p :.Õ".~d~'l1te, ausente ~\;) Senado p-vr 
e:,,:'J.l" ii~tnciaG{}, deix~·i dz prOllUnC!ar. 
me, dê3t'l tr.buna.. acêrca da cas:{l~ 
ção do tl.anc.at-o do nos.'O em~;jent.e 
COlTI!Jac1f.;c.ro d2" parH10, Sem.Gol' JUS" 
crl!~1o ~'::l,lb't$ch{'k de Oliveira. Ft1.-1o-ia 
na CP~)l ~1l.lidJ.de na q~e ú tr.::'u cOm~ 
~nt0ir:1 '"'-2' reprc..-,.;'ntaç ... o ela PaIol!
ba, 3~n"t~1: /l,.t'l;..:!mir'J de !!·~gu~.retlo, 
leu fl ~'\1) m~a;:);f:n din.-:-id.l àqu~;e 
Pl"€~~H':-O :-: il:'il1 pua;:ro, ãc;:.tcle bfa
sil'1!::!) ct't\:! \,: ... a ]:; ..... :1.(10 t"e'lS dlr2:ios 
po'C cJS e "'I: rn'!J;l,>~~ cf..::- cl:l"'cur 
pelO -g!o!'ltPo \'5~ 'G~ ~:l Go::1s A~ .. o
veIta.1·j{1. ~, o:'.:!&. '.0 P!fc. .\!r td!i:..t .. ,n 
mer·'::''a5;f:·rn {IU~ d;rl~i lO cole;ta ilus
tre Qu~'n~'-;:;:el'a ~eu ·:.t~·r ne"f . ..;. Cl"a. 

f'azer.d(l n1'::U :JTon lDciQT,"'nto n:~t'l 
hora. àr:vo ;'z"'1' QU::' nó,>, nOl"d.?'";.~jeos, 
"G!110S r("qonhc·c dos "'e~z <;O!l1a de fa~ 
'1:>res qui( rer,"'b:-mos do f:"r2.tlàe ex, 
Pr{'f'.ic~Iltt -.,a~aj.s !)Oo€'ríamos omitir 
Mse reconhecimento, porqu~ cultua~ 
tnns a ~rr.L:d,;o. Nós do Nordeste, _ 
acredito qu€: todos ot bra-silehos. mas 
faço questão de situar nossa poSição 
.:..... ~m(ls gL"ltO.s àqUele em;.ncnte bra
s lelro. 

g.ste PlenáriO, que acOlheu o tele
grama da Senador Argemlro de Fi· 
gue1redo, .l·"; de permitir que eu ln~ 
sirI. n05 Anai,T de~ta Casa também a 
minha Olall:festação, 

qUC .. ddo aln~óo o mC"J comoVido Forr:.m ap!"esentad:1.s d .. versas e01en~ 
abr.J~Q tle :"o~loariedu.de com a d!!S e s!'rJ.o lid.:!s pe;o Sr. 1.9 Be·~re· 

tario. e~p::n~nJ;.'a e a cOllflança de que 
a. ~uiJt\l;a e a vcrúoloe nuo faltal'oio 
no jul6"umemo ÔO povo bm.:,llc.iro 
tüo logo po,:::,a o preclaro aml30 
retúm::.r à.::. ativ'{\u.(le, politlcaS e 
n':S".:-R OPOl"uu!uade tenho c.rceza, 
o Norui:'üe e â Paraíba nflo es
quc~(,Jã;} .seu \?;l·J.nOe b~lliHt()r. 
AàrJÇQ1. - Ruy Garllciro". 

E".~3 o qu~ tin!w. a dize~. UíIu1lo 
b':'flL) 

O S.l. 

(ütôdo l\Iondh) - Tem a pa~'1vr~ 
o nobre Senr,(ic. aCbe!"to Marinho. 
O SR. SEX ...... DOR GILBJ".RTO 1'lA. 

RUa:...) PHU .. WRCIA DlbCuR30 
QUE EH·fli..i'GUE A ilE;\1ISAO Do 
ORADOR. '8 E R A PUBLWADO 
POb'1. FRIOLt1l1t:1'ITB. 

r-e:I?4I~ECr:;1 r.:.;"IS OS 
REIJ S:':XAD()~lES 

J ooé GUiOill{l rd 
Zacharhl.s de As::;:umpção 
Cattete Pinlteiro 
Moura Palha. 
Sebastião Archer 
JoaqUim Parente 
Dinartel:\l:ar~z 
Ruy Carneiro 
João Agripino 

São lidas as se-3uintes 
E:'t!:::::-:DAS 

N° 1 

Ao p..'"lr~::-rpfo G"~ do arL!go 1", acres_ 
cente-se :~t 111'. a seJa.n~..: c;':plC"s~II' 

"das P~'S50::S !fs:c • .s Da ]tu;jlcas". 
Justijfcatira 

A emC'"1d~ p=cLC'nu.~ ·a~·[o.."t3r quais
quer dúv-ir!J ~ p;.-'q:':si~o da n:"o tri 
butabilidü.G.e dn.s dife\.:nç':J apon~a 
das peta r..J,·rrr; 1 a ma!J<I~,;ri::: dn.::; o':)r i 
gaGues do Te~')uro ~;l"·on!1l. cuja 
emíssJo fica autoriz::'õ~ p'Jla nevn le', 
prevendo ex')r("·s:,1;1~nte :l.S hi{Jótp<";;'.5 
d3. sua N!"(""t)t:':o pelas pe:3'"C'['Q f!.!)L 
cas ou jnrídlc..13, conforme o ca.so. -
Attílfo Fontana, 

N' 2 
Cancelrnl,SC aB expre<;sõ;'<:, conshn

te;,; do § 39 do art. 2°: 
a) "LEGAL" 
b) "ccmo contraprestação de s.er

viço executado pua u eJJ1pre:rador". 

Justificativa 

A emenda apresenta se como de 
simples ordelll redacional, pois as 

A redaç:ro torna O texto da lct:a. 
I'a." do § 8° do art. 29 D13ís exptci .. 
00 e afasta, por eonse:1uinte, int:,·pre ... 
taQÕes que não se afinem com o fS,. 
pIríto da propositura. que no para. ... 
grafo 20 dêSte artigo declara que IH 
inlportãncins pagas por dL"pensa da 
empregados -cozr.lnl ohrig .. tôr;:lm::-n., 
por conb, elo fundo, e11tando_se de:.t1. 
forma a. dupla dedução do lucro bruta 
de wna mesma des:pesa.; por pag:t .. 
mento e por CCl1S~1tul:;,ão de fundo, 

O têrmo indenização pro;losto no 
projeto tem um sentido rc,-:;+,rit-o. QU3 
não indut mais pos"Sibilidac.es de des .. 
pesns a êste titulo. 

Não se pOde negar que as rCE.cl.qões 
de contrnto de trab'llho. homclo~'u ... 
d~s pelo poder judicisl, pela autorj .. 
dade administ.rativa ou pelo sll1jic;,·o 
repres~nh!.tivo de catr-;torJa praf's<::io ... 
nal. tenha. amp·la ef:cr.cfa jurldlt':t, 
tnetmo quand) se h'ate de l1"j.~,..t., 
por mütu'l. vont.3de d!lR p~rte:J C!1,1 
litígio. ,~ Attilio FcnWl!a. ~ 

J< , 
AcrCScfntar no art. 2Y o s.:~'J.inte 

parágrafo: 

P::migr.\fo 11D 
- No cu.co c!e a.tlYi ... 

dades. CUjus prooutos C;lt\'J~l.tn s~lJet. 
tos a tabt.!ament:J. os ó"'t'(':c.'i ,,,-, p~;"1 ... 
s:iveis pera re.pectiva f.x:!t.:'o to~ 
ffi!lrão a~ medidos itn€diatas e r.'::c .. 
qU:H:':S p:tr;l rev;:;r as ba~:g (1:) r,·Q;?-.. 
.i!L'ten*":J, incl~rn1J '1":,, C1..~tC3 o c"':'L 
cu10 do. tI:-)~A"l e~::~·u.·t t!:m.·,f:.',e 
do P-"n~do tle rn~~,:"'11t.:>~~'::'- Trn~J:!11"~, 
tas, ne" tt:, to::J..:) d': .~e r •. ~: .... o 

Ju~t:ncC'''''-'? 

O pre~o dos pro1It~Q:; t;.': : U ... :" p:! ... 
lo Poder pú::;l.co t::'n ct:r.~o !J{l e o 
cw;to dr'. re~!n:tlva prc.";i.,n'o. D.:'..;. 
de que sa ('c.-cscc ê..:;.~e C;,_!J C..::.l o 
r(801hÜt.('~to c..:.mpu;.sú;io c!~ LU .. :.a p:r ... 
cr-nt!1'"em CJlcul-:.d:J sóL .. c o Vr.!Jl1 cl.os 
~t:Úl"!os pa~;os, é ina.<'!",:·.~-,á.'/~l r-.1 ... 
Justar o prer.:J doo P·"Ji·l',:. {!~ :1.1;':'0 
a oo':))1r o amnrnb d~ c'·sto. 

N;;.) se objE'te que ~~E2 rc:"'.:l1!mf:'n_ 
to consttlu! um fU!ldo in~"""l":>'1te do 
ativo da emp:-êsa. A verd:>.de é QU'3 
o carfÍtE'l:' comnu!::6rio do r(C~~hj~l,"n .. 
to e .:l !Sua parcial indL<;po'1ib'1j("'rl~. 
provoc'! U~l9.. trem .. .mda rt.?u\:1o n50 
só no capita.l de giro d'ls err.vn":"3s, 
ccmo em a!l,uma.<> delas, rr."trlnge, 0.3 
lucros a 1fmites InCOmportáv€'ts cOm 
a::i nece..'"..<;ldades imperiosas de relu .. 
vP.<;timento, quando não elimina to .. · 
ta1mell~ êsse-.s lucros. "5' o cas-o dril4 



'; .,'; 2 Sibado 13 

c:npr(.õ~s em que 9. mão de obra en· 
t·,} e-m pr:'C''20lagem rlevf',da no cust'o 
41a 'prcduç[~O. - Attílio Fontana. 

1'<<:> 6 

Ao art 2° acre-scen~e"se ~ seguinte 
s: - ,';:'10 

··.:.:rt"jrRf-o: O Fundo de- Indenlza~ 
(!r'é.; l'rabnlb:st.ns ic:'á por limlte o 
\1~ ',r ccrre..'O}::cnü<'ntc a média mensal 

. c a reP1uneraç~,o paga no trimestre 
a~l er{or", 

Justificatira 

No r,o]:'o' ito de sanar uma 1:J.cun';i 
C pro,7C10 de lei oriundo da Câmara 
<.:s U::putados. a emenda estabelece 
1'", limite máximo par na const-itui
do da rese:'~a der.ominada "(undo 
CP [nden;2a~õ2s 'trabalhistas", qlft; se. 
r:5, u'.:mrado em funcão d':l média mcn
.s~.1 da remuneracãó paga no trime.<::tre 
r :l~:rior. como único critério compa, 
t'"!?l com a f'na!ído.de prevista no pa~ 
ir -~~to 211 do mesmo artigo. 

:"'rt:o fixar quai.::quer limites à oons-
1:j'tüeE'o do "fu,.'1do de indenizações 
1"1::,,",lhi<;t2S" corresponderia a um ato 
df' impreVidência do legislador f;US· 
c:~~i .... el de ge-rar situacões futuras ver~ 
da.deiramente absurdas, como, por 
f~::"mpl{), a de qUe o monta.nte dê..<:'se~ 
.~ flWdo" exceda até mesmo o tot'lI 
<:'!'13 ocrigações trabalhistas 110r" 
:il que êJe objetiva a.'iSeg-ufar· p' no 
i~umprimento, - Attilio Fontana 

N'(I 7 -

Acrescmtar ao - art, 2° o seguinte 
rr:,rágrafc: : 

Parágr.a;fo 12°. Será suspensa a 

I
' 'Obrigação mensal de recolhimento ao 

Fundo de Indenizações Trabalhü5tas 
a que se refere o parágrafo 3° supra. 
'r~ o saldo do mei3mo atingir ao 

rncn~nte de 20% s.'bre o total das 
'_ n~spcn'abilidades c.o :mtribuinte por 

: inden:zações trabalhistas. 

Justif~cação 

E' indispensável estabelecer um li .. 
m:te à constituição ào Fundo de ln. 
den:z:l~ões Tra,balhistas que, segun. 
do o disposto roo art. 3° e seu pará
grafo "30 será devido mensal e ind.efi
nidamente, 

Quando a lei de sociedades por 
,t\Cõ!;:s (Decreto-lei n q 2,627, de 26 de 
setembro de 1940 I exigiu. no seu ar
tjgo 130, que dos lucros líqUidos ve_. 
rificados far .se_á a dedução de 5 
)lor cento anuais para a consttiuição 
de um fundo de reserVa destinado a 
a.~segurar e integridade do capital, 
em seguida. no rnesm'O texto, dllipõe 

,que "eS$a dedução deixará de ser 
obrigatória logo que o fundo de re
serva atinja 20% do c,apital socíal. 
que será reitegrado quando .sofrer di
minuição", 

Do mesmo modo. deve se,! pôsto um 
limite aO Fundo de Indenizações Tra~ 
balhistas, porque, do contrário, oo~ 
brado" indefinidamente da emprêsa, 
'~le será um impôsto disfarçado. O 
objetivo do legislador é assegurar ao 
trabalhador uma garantia à indeni
zação por dispensa. O montante de 
20% sõbre o total das responsabilida_ 
des do contribuinte por indenizações 
trabalhistas, sabido que não chega, 
normalmente, a 5%, o total das dis. 
pensas no período a~ -cada ano, é 
mais do que suficiente para constituir 
I;tquela garantia, . 

\ Se o legisl&dor comercial considf'~ 
TOU como garantia válida o fundo Ge 
20% para gara:1tir a integridade do 
'capital social e essa disposição já é 
velha de 24 anos sem qualquer nlte~ 

:raçã.-O, o mesmo critér:o pode .ser 
~apUcado -ao FUndo de Indenizações 
t.Trabalhistas. pois, na verdade. bem 
'mais grave é a garantia do caplt.oll 
~,ocial - vale dizer, da própria exis. 
~-b\neia da emprka - do que fi. !!ta
:ti\i"ltla da. indenizar:ão, que s6 pode 
~~ DOm a ernprêsa sobreyive.. 

Junho de 1964 

De ~a sorte, l?e ~ de Fundo que! cia correspondent.e a correções mo. gem de aumtnto é exce~siva, o que, 
se cogita, e não de lU1pôstO, há que I nt>túriaf; ce- um ou mais exel'cício,o,,! além de conduzir a dividendOS per
lhe estabebcel' um limite, e êste de de pn>."taçües mensais wperiores a :.: I centua:s muito baix0.3, desvalol~iz3:do--
20% ja eneontra precedente legislati. por cento da média mensal da rect'!- Ires das ,ações, também acarreta um. 
vo abonad{) pel af:.>xperiência de dois' ta bruta da pe~soa jurídica. indicada elevado vaior para o irnpÔ3t.a de rén ... 
decênios, -- José ET1IWio de lUorais, 110 seu úJtimb balanço, POderá, teeu-11da, capa~ de prejudicar ,as emprê..;.a~. 

Nll 8 lher o tributo em tantas prestacOe,j O Q2soobramento da reaval1açao 
mensa!!;; qUé\nhlS neces.sárias a ~que em mai'3 de um exercíCio, cOJ;jd.(',O

O artigo 3(1 _ capul p~s~a a ter acuda Um:l não exceda o limite refe~! nado à manutenção do impôsto den-
.seguinte redação: Indo". Itro de limites percentuais do resu~ta-

"Art. 3°, Nos balanços de encer_ mula. j+.1.'3ta e adequada para cbv:ar I 
Ju.stificu.tiv(,? do do b-alanço, consWui u.ma for-

ramento do exercic:o ~oci3.1 ou peso A emf'nda visa fi fixar. de fO~'mh ambo~ o~ incOven:ehtes. 
s?a~ j~rídic3s, precedid.Q3 fi P3! t r d9.! clura, o objetivQ da propos:tura qUl" Aardo" Sleinbrllck. 
VlgenCla desta lei, será ol)l'lf:atórih a é ('V:tar sob: eC'1l"gR financeira à em. \ 
correç!t0 monetáTía tübl elo aO\'o pl·é.sa, incomp.'ltivel com o 111vel dI" 
imobiLíY'. mediahfe a aplic.:tção dos sua receita brut~. 
coefich'n'l; em v:gor e:sbbelecidos A modific8ç§.O sugerida para a p;:t~ , 
pe:ü "C01~sElho NacIonal de gconomia te final do ~ 40;0 do art. 3Q

, evltarJ I 
re.:peitadO. 0. disposto no artigo 67 dalseja ultrapassada a imprJrtânc:"9. de :2 
Lei nO 3,~7ú, de 28 de novembro de pOr cento da média mensal da reeei· 
1953", ta bruta. no~ casos em que as pres.; 

JustijicaUva . ta~ões mep.snis uIt.ra-pa~sem a 1:.! l' 
por is~o venham se acumulai, t:Hl 

A l!resent.e eme)1da vIsa dar ,uma certos meses. por reavaliacões prove
red,açao maiS adeqmlda. ~os objetivos didas pHrn ("xcrcícios consêcutivo.s, _ 
COlll~ados ]:leIa propcSlçao do arti~ Attilio Fonlanu, 
~3, Wll 

N° 13 
Acrescentar ao ~ 13Q do arti:: o 3!1 

do projeto a expres.:'.ào: 
Ou ncs Têrmcs do artigo 17 da. 

L~i nl;> 4,239.' de 27 de junho de 
1963, regulamentado pelo Dzcre
to n9 52, 7'i9, de 29 de óutubro 
de 1953, 

Justijicath.:a 

A lei n9 4, Z39, de 29 de ju,'nho dó. 
1963. que aprovou () Il Plano Dtrel.or 
da SUD,ENE, em .seu artigo 19, ta
cultes às empresa.', indu.striais e agrIASsim, elo declara expressamente ' 

'I'" colas, localizadas na área de atuação . I da SUDENE, promoverem a _ recva ... 
! l:ação de seus ativos, mediante crt .. 

Que a correrão monetária dos valo- ACf(''sCf'nte -se ao § 91) do art. 
res do ativo' imobilizado das pessoas dQ Projeto a expressão: 
jurídicas será reaUZE\da Qhrigatàlia.. 
nlelJte no balanço de encerramento 
do exercício social, afastando de.ssa 
forma, quaisquer dúvidas tl1tu~'ns de
correntes da. redação oferecida pela: 

l'OU nos têrmos do art. 17 da LCl tétios que não têm por base Os ín
nO' 4.239, de 27 de junho de ]963. dke-s estabelecióos, em relaça,o à ma
re-gula.mentado pelo Deereto número teria, pelo Conselho Nacional de Ec-Q.oo 
52.779, de 29 de outubro de 1963", nomia-. O citado artig'o 17 fOi regu-

Câmara dos Deputados. Essa redu, 
çAo anterior possibilita o entendi. 
mento de que n mencionada correçafJ 
será feita sempre que fàr levantado o 
bIiIan~o, a partir da dfl.ta da vigên_ 
da da nova lei, alcan~andQ Inclusive, 
OS balanços semestrais ou trimestrais, 
o que.' em verdade. não se ajusta à 
nova .'3istemática da norma em ·ela· 
b~ração. 

A emenda afigura-se, por tESO, me. 
ramente redacional. - Altilio Fon
talla. 

Justificativa 

A Lei n() 4.239, de 27 de junho de 
1963, que aprovoU o I1 Plano Dire. 
tal' da SUDENE, em seu art. 1'7. !a~ 
cultou às emprêsas industriais e agrL 
colas, localizadas na área de atua·· 
ção da SUDENE, promoverem a rea. 
valiação de seus ativos, mediante Cl't
t.erios que não têm por base os tu~ 
dices estabelecidos, em relação à ma. 
téria, pelo Conselho Nacional de Eco_ 
nomia. O citado art. 17 foi reguhl_ 
mentado 'pelo Decreto nO 52.779, de 

N n 9 29 de outubro de 19h3. 

Dê se O parág! aio 99 do art. 3Q do Pro-
ao § 4(l, do art. 3n, a sc-gu!hte .... t" f It 'I I d rcda"ão' Jet~) COmp!l. ?l,Q acu a o ca cu o e 

". . dC"prrciaçõ<:3 -com base nos ativos COl'o 

lamentado pelo Decreto 'uQ 52',779, ae 
29 de O'ltubro de 1963. 

O paráz;rafo !Y' do artigo 3" do 
projeto comentado faculta o cálculo 
de depreciações com base nos ativos 
corrigidos de acórdo com os índices 
fixado!" pelo Conselho Nacional de 
Economia. Uãofaz ,referência ex
pressa às reavaliações procedidas do 
acôrdocom o artigo 1'7 da 'Lei nú
mero 4, 239~63 eseu regulamento. 

A&im. as empresas indutrtals e 
agricclas do Nordeste, que reavalia
ram seus at:vo.s na forma- permi t.da. 
pelo artigo 17, ficariam impleaidas de 
calcular -.suas depl'eciações a partir 
do valor real do.ss eus ativos, como o 
projeto faculta às emprêsaS' que ti
verem feito cOLTeções monet~ri.as ba
se€Ldas; nos índices do ConselhO' Na .. 
cional de Economia. 

§ 49 • O imposto sôbrr a renoa RI rigidos de Jlcôrdo com. os ind:ces fi
que se refere o art.. 57 da LeI nO 3,470 xadoo pelo Conselho Nacional de Eco
de 28 de novembro de 195-8, fica 1C., llomiu. Não faz referência expressa. 
duzido para 5% (cipco lxn' cento). l às reavaliaç6es procedidas de ncôrdo Em têrmos práticos, perderia todo 
Quando o pagamento na torma e1 C{,lU o art. 17 da Lei n'? 4.239,63 e sentido o artigo 17 da Lei n\' 4.239, 
cündicões l:O refendo ~rt!g() e seu~1 seu f!!gulanH:nto. com a agravante de queas emprês.aa 
IJaragrafos importel em em exigência. Assim, fi':; emptêsas industdials e qUle ~e baseal'am ne&5e dlSpOSltlVO le .. 
corre.::pondente a. correções' manetA. agr!colas do Nordeste, que reaval1a.: gal. tenam agora de promover B; anu .. 
rias de um ou mais exercícios. de rüm seus at,·"os na forma permitida laca() dos aumenws de capItal Já fel-

I toi e, posterIormente, de promover a. prest.ações mensais superiores a 2% pelo at:t. 17. ficaraim impedidas de 
(dois por cento) da média mensal I calcular suas depreciações a partir reavaliação Óle seus ativos COm base 
d nos índices do cons'elho Nacional dI' 

a teceita bruta da pessoa jurldlca. do valor real dos seus ativo;,:;, como E<:onomia, medidas de efeitos bur~ 
lnd~~da no_ seu último balanço, po~ o p1'Cjet~ faculta i;s empl'êsQ-,? .que U_ Cl'áticos do que reai.s. 
dera ela re<;,olher o tributo em tan- verem feIto COT'1'eçoes monernJ'las ba- Attilio Fontana 
tas prestações mensais quantas ne- seadas nos índices do conselho Na.. 
cessárias a que cada uma não ex. ci<;.nal de E<:onomi.a. ' 
ceda o limite referido. Em têrl!1D.S' práticos, peràeria iodo S"lprima-.se o § 24 do art. 30 

sentido o art. 17 da Let n\' 4.239-, 
,,~ustiflcaçt!o cóm a agravante de que as emprê.sas 

O art. 57 e seus §§ da Lei nO 3.4'iU que::;e basearam nesse dispositivo le
de 28 de novembro de 1958, jà esta~ gal teriam ag'ora de promover a anu
belecehl o prazo de parcelammto do laçáo dos alilllentos de ca.pltal já fel. 
ill1põsto sóbre a renda, no sist~n13 da tos e, posteriormente, de promover a 
reavaliação do ativo imobilizado das reavaliação de seus ativos 00 mba.se 
pessoas jurídieas, bem assim as con- nos Ú1dices do Conselho Nacional de 
d.ições, a que o processo respecUvo Economia, medidas de efeit-os mais 
fica. :i:ubmetido. bur~áticos do que reais, _ Aarão 
w. Stembrnch. 

Nao há neces~ildade de Dova rere_ 
rê:hcia () prazo e condições pois ê
óbvio que o mencionado srÍJgo oo-n ... 
tinue em vigor, em tudo quanto nAo 
con~raria os disposit,ivos constantes 

Acrescent-e-se. ao art. 3~, o seguin
te § 13, altera,nda a numeração dos 
que se lhe .sesguil'a-m: 

do projeto. § 13,' A primeira reavaliação do 
A f ~el não deve conter palavras ou 

expreSsões desnecessárIas, sob pena 
de serem elas depois interpretadas de 
modo equívoco e até lllesmo dlver ... 
samente do pensamento dQ le~Lsla. 
d()r, - Att1lio Fontana, 

~" 10 

. Dê-!re à parte final do § 4t1>, do aI ~ 
tlgO 3° a seguinte redação' . 

:'Qllando o pagamento·.ú farru~ 
acmu\ referida importar &lt1. ex!:"Gn -

ativo realizada a})ÓS a vigência da 
presente lei poderá. ser de!dobracta 
em dua.s ou maIs, em diferentes exer
cicios, limitada cada Urna ao mon
tante que corr€sponda 9. um valor 
do impôsto de q"le trata o I 4Q, equi
valente a 15% (quinze por cento) 
no resultado do balanço imediata
mente anterior. 

Just!/lcaçlfo 

N-a primejra rea.vali$lção ao a.t.1vo 
<t,\!:e se .Mguir à lei em 8.pl'~, & mar .. 

b 
// 

Justijicação 

O impedimento de que a' reavalla
ção do ativo se reflita na, amplia. .. 
çâo do limite de reme.ssa de lucros 
para o exterior, é medida mais vjo.
lenta. qwe a& contidas na atual 'le! 
que rege o assunto, justamente COll
siderada um fator impeditivo de in .. 
vestimentos estrangleiros, acelerad()
res do nC\S3() desenvolvimento eco .. 
nômico. 

Assim, seria desacon!elhâvel con
servar êsse dispositIvo, tanto maJ8 
quando nos encontramoo em UlIlao 
fa~e em que se cogita de réver a re
!f'-rlda lei, no sentido de estimular {) 
ingres5<) de capital alitm:'gene no 
Pa~. ' 

Aarão Steinb7;m.:k , 
N9 HS 

O a.rtigo 31;1 fica acrescido do .se .. 
gUinte parágra!(). 

parágrafo: Nos casos previstos pN3. 
.';;êgunda parte do parágrafo 49 de&
t~ art,igo, aos prestações men.saJs não 
serão acumulad-as com as decorren .. 

j.te.-; de correções monetárias postJerio
re'l. Tel'ificadas por fôrça do disp05l-
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to ne,:,.te alL;fTo vcnC'endo-se sempre \real~l.âvel". sujeita ao ,impõsto do.§ 29 'ta1.dekrm1nad~ pela. lei. levaria o 
a$ n:.va~ p~eô<hçô~.:) n03 me~es sub.~e- II e ql,':: ",\~fá conv~r~::lJ, pro;resslVa .. capltal, em :MUItos casos, a um mOl1-
q·"J~nt.::'s ao pa;>,amento da ul[,n~a: m;41~~ .~m c.ep.t.a.l, ~.;>U n' qual~ue1' l~nte :;up~lor ~. ~erva.s teCnlca~ 
I>r~s~3.("ào rel'rr~n~c no reaju~te ante- ou;,;5. tLtlUtár.o, serv:njo, < __ nda, para cU"cuI1?tã.ncIRS estranhas e qU:.Jepre 
,- . jncy..1.:i áe,ciuçôes (.nqU3dladrs no re- .:entana vantagem para'os au-tunIStas 

1.0. Justificativa Ie~iC10 .t::uá;Fafo, a cl'i:~r~o da. pe.s- em detrimento dos mutuários; pa-ra-
~{.a jU1' • ..;.;ca. Ll~1.!l1:~nte. o imposto cresceria. até 

,A em~ncl..! C'~j('~.i\'a imp:':ir o 
t1.QL.ffiU:O G:J pJ]àlUfnto das presl.t.
Çe~s mtn.a~~ u2vldas nes c..t.':os de 
mtc. '.:,':a'; CJ.·!'C;,L.-, mcn~t::'r::!.s, a 1 n1 
d~ que o Jim:t::> mC!1~:ll dz 2't~ da r::
caua. bruta (Ia p3 ',<;01 juriQ;ea n:",Q 
se~a u!trapJ.s::.a:;'o em tais h'pó''.:_t·s 
Ie, a~i..-n, a rC6~'a pl'EY~sta no § 4Ç! 
dQ :1: ~'go 3) ~e t.,;,n.sic-rme e;n let;a 
mo:·la. 

~ 2J. ~~s cJmp.mh:2s d:- srZuros at~nl1r percentageIl;S aprec~ve1s ao 
e do c..:p ..... :.l.!izaç.1o, b:.n C..::<n quais- capItal, mesmo malS. <j.e. cmquenta. 

I quer p ... ~.3j]as juríd.c.ls qUê, p:Jr. fôr.. por c~nto, ~ ,9l!-e cor..stItuma um ônus 
ça. de l~i, po.:;_ ui_,:e~n re..: :.\I.1s ~Clll- excess:vO, diI1cll de atender. Por ou .. 

,l,:::"i p;::: a c,.:iSE:nn::",;,n o çum~;.i.m:n- tzo lado, deStlnandl?-se a receita Qa.!J 
! to de contro.:cs cO.a mut.uado.>, fica- rcrer1d.:t,s compr.nhi'a,s,. em grande 
'r ... o SU\<::l!~S f!s. !,CJu~nt.:s a"';:;p:.tções, parte, à constituição de reservas tê~ .. 
,n::. ap::c:,r;.':'_J dJ v'':_-l'TJte urL,Zo: nics', be a p~rcenta3en: ~de .recolhi ... 

(lJ ao l~;.:.\;...~.a;:_~ ao a~.vo deter- n;en:,:> men.:.:l-l do lmp:.'svo lnc.QJ.s~e 
Im.n..ldn., no "CD-pJL" uJ an~,;o terá r::ol.Le n. receIta bl'uta global, ha:verm 

Eug2nio Barros I:.:~u t.h.:n.wte, após as dCQU(.'Ó;::s p~e- I uma saída men.sa~ exc~s>va, cnando 
N9 16 v!.S~a~ no § 23, li:n.tado, prtporclO- p.ob:emas de l1qu.dcz. 

,nai.men.e, à, peL"ceIr.:'3"crn r~'presenta- § 29 
,n.Ltt::,..:t:IlLe·se la arL 3\1 o H:;:U:ll~ I' da p .... o c,l;Jl~al e resE'rva.s lIvres no 

te 'Pa:-á:;ra:fo: total de sua ,som.! com as reservas As empre.5as consideradas, posswn ... 
"~uando o eOlüri~u!nte optar pelo I :ünicas; d-o, por .torça de lei, títulos de o-ltra! 

paz.ln1 ;;nt-o do unpc:o:o, na fOlma b) a. receita b:uta a c~n~idcrar compauhias, ficariam, ern virtude da 
plt:~i.'5~a nes:J art.~o. o tr~buto sClá para a lllc~dancia do l:m~L<! de 2'70 reavaliação geral de ativo determina
con-.derado como despesa da pe~soa lClOi.s por ~el1tO), de re::o':'himento da. en"l todos 00 setores, com lucros 
jut:-:Eca e dtdn,ti'~::'l dQ lu-~r J brulo'l mcns...1:, es~aJ.H::lecido no Lnal do § apreciáveIs em títulos, ao p.~ que 
detC:2' que reco.h'da n03 prazos 1e- 21 será a soma O..1S rcceJt'3.s espec!- teriam de pagar lucros e dlvldendoa 
gall'l . _ . ll~al1lente dc.stinades às de P~3a.s ae em dinheiro. Não há dúvida que tais 

Jusi!f1cac;uo o;Jeraçào, ce.u a parcela das receitas titulos podenaJn, etn grande parte, 
A cOlTecão monet-ária do ativo imo· rem!>!1e.'Jc;lltes. que corresponda, pro-/ permitir a realização, de d~e1rQ. 

bU:l9.d.l cG. emp~'csa corre,~}londe uni- 'I po-'-C1GUa.1l1enle, à ,percentagem re- ~as afpr8:: a eventuaLdade de titulo", 
can1cn~ a 'lma nova tradução dos p.esentada pelo capItal e reservas ll- m~endaveLS, sua venda _em ma.s.sa, 
valeres <:ontábe!.s, sem qualquer I vres no toral, de sua soma com as I alem de ser capa~ de nao encontrar 
aerésc.mo real ao seu patrimônio, Jreserras téclllcas, , compradores suflc1entas, levar~a a 

O !mpô!,lo a tler pago obrigaJória- I §:W, ,,-\.5, cc~npanhlas de SEgUros_ e I q~e~a geral ,na b?lsa, nada desejável 
mente pela empresa sôbre essa 'corrt:- ) d .. e caplt'3.11zaç~o, ~em como qua:s.- te~n:.ca. e PSl~lb;,lcamen,te. PaI lSStp. 
çã{] monetária, é um trnhuto com,o o Jquer, pe~oas J'~r{dlca::; que, por 101- p:eVIu-se, palro êsses, caws, a apma_ 
próprio impô.'3to de renda ,e por isso Iça ae leI, ~OSSUlrem e~ seu atIvo tl- ç~o do luc!,? em moals de/)' um exerci
de1J1e ser iguaLnente dedutIveI do lu- r.~los, d~ oJtras ~mplesas, pO<1~r~o CIO, de aC,01do com o re.ou1amento a 
cro bruto. dl.S~lbUlr por mal.? d-e um exerclclO, ser expedIdo. 

na torma esta,beleClda em reJulamen~ § 30 
Ainda com maior razã-o quando I t.o, 05 lucros decorrentes dos aumen- Ao mesmo tempo que favorece b 

ésse novo impõ.sto é ~óbre o capital tooS de capital realizadcs através da fornecimento ao Govêrno de rec.u-sos 
e não sôbre o re.'>ultarlo das upe"a- reavaliação do ativo detel1n:naáa em dôbro, impede a redução de dis-

d neste artigo. , 
çõeti a empresa. i § 30. No caso de banco5, as obrlga- pcnibilidade,s dos bs.ncos. que serIa 

Sebasttão Archer gaç6es do Tesouro Nac,onal aaqul1'1- nociva, na ocasião em que êles pre .. 
Nr,> 17 Idas na forma fidos ~J 30 e 70 déste cisam estimular a produçãO no pais. 

1 ry g a artigo, podelao Ser utilIzaaas em § 31 
Inc un.-se no Artloo 3. o &eou.n- I substItuição de depóslto~ compu so-

te parágrafo: I "d d S <> t dê • <l Tem pCr objetivo buscar uma nova. 
Pará.rrafo: Não são obrigadas a. !lOS a OI em ~,,upyl1n en ynCla a fonte de receita, tolhid::t. pela IegiSla-

eoueção monetárlA de que trata este Moeda e do Cledrto, ção vigente, sem que haja vantagem 
ArUgo as pessoas JUtldlCaS cUJo ca~ ~ 31, As filials de .so:lerlades es- compensadora nessa prolb:ção, 
pital não exceda de 50 (cinquentaJ tlangell'RS autorlzadas a funcionar I 32 
vêz~ o salário minimo local. no ErMil ficam também obl'lgadas a § 

JUStijlCXlcão 1 COl'!igir, na ~orma dêste artigo, o Vr.sa.a. re3ularl2lar lI:na situa.ç.ão 
~ J re;pstro cont'l;\bil dos bens do ativo j que se ?em prolonD'ando de há mui-

O Projeto omltiu as peq-lenas fir- imobilizado que possuem no pais, I to e paralelamente forne-e,er um 
m~, de redUZIdo capltaI, lnclu~lve atingindo o corl espondente aumento \ aCtés~imQ n'\} lln\}Ôêto ue yeno.a ::)Ô. 

a.té J11e.<;mo opequenD artezanat-O. que apenas a parcela de capital de"tin.ada bre OS lucros. 
não devem ficar sujeitos a correção , ao Brasil. 
mcnetária e ao ôônus decorre.1te,! § 32, Ser:1 facultad,e ás pe':.soa.s 
Nem seria ju.sto que se Ímpusesse j"lridicas corrigir para maIs o valor 
e!'sa. correção e o pagamenlio do im- de SEUS estoques, regiEtràdGs no últ1-
põsto a pessoas juridicas de muito': mo balanço anterior à presente leI, 
pouca ou quase nenhama significa- independentemente de comprovação, 
ção eccnômica, tais como Alfaiates, de~dc que a var1a-Ç'ão l'ewltante seja 
Of ctn:l$ de Costura, Lavanderi.g do incorpo;ada a.o lucro tnbutavel ao 
Ves:aário, pequenas oflcinas de re- 'ex.:"rclcic. subsequenve, 
para,ção e várias o·lt.ras atividades, ! Justlfzcaçllo 
inclusíve do oequeno comércio. 

Sebastião Archer 1 11' 26 

Aarescentem-se, no art. 
guintes parágrafos: 

39, os se ... : Colima evitar que as pzssoas jurí
dica.:; usUfruam todo o l'esultaQo aa. 

'I'eavalizaçao cio ativo sob forma de 
§ 26 - As pessoas jurídica.s deV'e- capital, sem que anUlam p:~vlamell. 

rão, contemporàneamente e atrav~s te os prejuizog exIstentes, pois, do 
da reavaliação do ativo determinada !contrtá.l'io, haverIa um benencto sem 
no IIcaput" deste a.rtigo, anular em o ôn-ls e o balanço não traduzIrIa 
sua escrituração: . fielmente a situação da emprêsa, 

a) Os excessos, sóbre o valor atual I § 27 
dQ \laJor eontahl.li:z:il.Q.O no ati'vo, tie . . " 
investimentos mobiliários e imobi- T~m em mll'a, pr,nc.palm€'nte, lm-
Hários' I pedIr que um I!ument,o de cap:tal, 

, \ em uma proporçao m UI to malO'r que 
b) os debItes incobráveis, Os pre- a capacidade da empresa de proau

JulzO$ nâo recuperáveis e outras con .. J úr lucros, conduza a diVIdendos tào 
tas do ativo que tenham perdido va- baixes. qUe sejam capazes de a(:ar~ 
lor; 11'etar a desvalorização das !'lçOes. 

C) Os resultados negativos de exer- II § 28 
dcio. 

Na_", companhias menclona.d.as, e 
ativo cobre tanto o capItal e reserva.! 
livres, quanto a.s reservas t~cnicaa, 
de maior proporção, ae mooo que 
não seria lógiCo que sua reavallaçnO 
beneficiasse a.oenas ~ parcela do ca
pital. Além disso, a -reavaliação to-

§ 27. Uma parcela, do re,:nltado 
da. réa-vaUação do ativo, após a.b de
duções prevista~ no parágrâfo 9,l1te
rior, pod~rá constituir, transitoria
mente. uma res-erya, denominada 
-"reEel'va de C~l.Oital imediQtamente 

Aarão Ste:nbruck 

N" 19 

Ao Art. 3", inclua-se O seguinte pa
J'ágrafo: 

Parágrafo .•.• Para -' as COrreções 
monetárias procedidas ne.<;se exercício 
anterior, anteriores a vigência desta 
Lei, nos têrmos do Art. 101, e se~ 
parágrafos, do Regulamento do Im .. 
pôsto de Renda: (DC<lreto n° 51.900 
de 10 de abril de 1963). apI ca-se o 
disposto no parágrafo 59 do Art, 39, 
considerando-se as pessoas Juridica.s, 
que hajam procedidO -àquelas oorre· 
ções em Valor Nominal coresponden
te ao tributo pago. 

Justificação 

Tendo em vista Resolução nQ 1-64. 
do Conselho Nacional de Economia, 
que fixou novos coeficientes para 
reaval:ação do ativo imobilizado, vá~ 
lido até 31 de dezembro de 1964, mui
tas pesoas jurídica.s procederam às 
c~rreçõe.s monetárias ,desde ja~eiro 
deste ano não se afIgurando JUsto 
que agora recebam tratament.o , fiscal 
diferente daquela que o projeto prevê 
para. todos os demais. 

Por isso, justifica~se a presente 
emenda, no sentido de que aquelM 
pessoas jurfdica,c; sejam, pelo menos, 
consideradas adqu'rentes de Obriga
ções do Tesouro Nacional. na forma 
prevista pelo ,parágrafO 59 do Al't, 30 

,para o-s que venham a preferir a to-

, 
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mada de obrigações ao inverso do pa-
gamento do tributo. I 

Desde que as pesoas jurfdfcru; re .. 
feridas ficaram obrigadas a o.rcar 
com o ônus de 10% (dez pDr ct:n!oJ. 
pelo fato de .se haverem antecip..l.C:o ao 
vigência da Lei que deVem or eír.ar_ 
se do projeto, manda S Nuidade tijle 
a elas se dê o mesmo trat.l:1lcn'.Q (lHe: 
o menc!onado parágrafo 51, do t\n. 
39 dispensará. aos que p~efE'rlre!Jj t\ 

modalidade nêle con.si;nad.l.. Attllo 
Fontana. 

NQ 2Q 

Art, 4Q
, OS benefícios d::.- na !_ur(·r.~ 

fiscal estab'eleciõ'ós nO arli:::o 57 u'. 
Le: 3.470, de 28 de novambro de 1[';;3. 
e os direitos e obrisaçõeg. C,)n..<;~f!ll<.t
dos no al'tigo 3~ e seus a 'da p:-e<'.~nte 
lei, se apUoom à incorporação e ~u
são de sociedades, na parte em C"ue 
se verificar valorIzação do Mil'o JDLOw 

bitzado das sociedades incorp')tl'(1ii4 
ou das que se unirem para a Io!m.a_ 
ção da nove. sociedade. 

Parágrafo único. O impôsto 1. qu.! 
.se-,efere êste artJgo sei'á .:ievidu Q 
pago pela sociedade sucesosra, dr\oen ... j 
do a primeira prestaçãO ser c~J,hia.a. 
dentro de 30 dias, a contar da ele ti ... ! 
'VaçlJ.o da incorpomção ou di!. fp:;.~. 
e, as demais dentro do praz~ ,:'st31)('le--

J c:do no § 14 do art. 101 do d~~, . ~ 
51.900 de 10.4.63. (. 

Justificação 

1. Em vários prQ.:lUncia.mr'!!l/'$ O 
Conselho de contribufi'Ites vem en~en .. 1 
dendo, quando examina hipóte~c do 
incorPOração ou de fusão de wc' e<i·\, .. 
des, que incide, no impõsto de lenutt. 
nonnal, a valorização do ativo ..ia í r-; 
ma ou socIedade in<:úrporada, ou da.s 
que se uniram para a formação ~& 
nova sociedade. 'I 

2, Todos os pronunciamentos d~." 
Qutorida.des adminjstrativas estão ba.-I 
sea, '3 na letra "h" do § 1') do artl"O 
43 do RegUlamento do lmpôsto de' 
!tenda, que manda adicionar ao lu .. ' 
cro real "as quantias corresponae-nttS 
aO aumento do valor do at:vo em \'ir .. 
tude de novas avaliações, ou R Venda 
de parte do mesmo, de~de que ni'~ 
representem rest.ituições de capital"., 

Como se observa, o disposit\'o lll .. 
VOCMo, par.a efeHo de tributacão n:'.!) 
tra!a especifi~adame:1te de incorpo_1 
ràçao, ou fusao, ma,c; de va!ol'jzaf,'~.o 
do ativo dentro de uma emprê3a' en-' 
tl'~tanto. a jurisprudénc:a apontr>da.' 
t~lbuta a operllcão, suj:-:tando a .cc .. 
c,ledade su~essom aos ônus tl'ibutâ .. 
rIOS nO,rmaIS, com se dentro dela ti ... · 
veSSe s:do efetivada a valorização, I 

3 ltsse. entend mente, além de ap!!_
cal' an'J ;-icamente dispositvo d~ 't 
fi..~l, sujeita a tributos muPo nL'5 
o~erosos aJ operações de incO! ,)0. ~i ~ 
ça,o ou fusao de sociedade, visto .:!,'.í,!) 
quando a valorização do ativo lmob'
lizado é proredid-a dentro de wna e~l1~ 
prêsa, goza de favores especiaiS, eMa. 
sujeita a uma tributação mu:to me ... 
nor, reduzida agora a 5 por I!ento Só
bre o valor da valorização, porl~nd{) 
o 1mpõsto ser pago em 12 presta .. 
ções mensais e Sucessivas, ,'1eventlo 1. 
pr:meira ser recolhida 30 dias .?p5s 
a realização do aumento do capital. 

Ora, na prática, tôda incorporacão 
ou fusão Importa em valorização· do 
ativo, p01'quanto não é posslv~l, ;>rin
cipalmente em virtude da !nflaça", 
considerar-se como patrimóniO liqui_ J 

do, das f,nhas qUe irão desapal'ecer.~' 
on,ndo se realiza uma dc~as opera-' 
cões, o valor constante de seus regl<:,.' 
trai> contábeis. ~ 

Aliás, em se tratando de uma trY
butação normal, previst.a., como ja .íi~ 
dist', na; letra "h" do § 1°, do artigo 
43 do Regulamento, conforme tem 
sidO entendid0 pelas autoridades .1\11-
g;adoras, 8S aç:õe,<:, bonificadas, resuT .. 
tnntes da valorização do.c; bens obJe-j 
to da incorporação ou da fllSão. a s,,~ I 
rem distribuídas pela. fil'ma sucesSQ- , 
l'a aos antigos acionistas das sxie,~a
des que desapa.receram, sofrem, em) 
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f1l1l.Seqüê:!c~a, os ônUs tributários c1São da a.utoridade adminis!l'arUva de s~tIr de mterpor e~ta ou aquela ll1e_' vigência desta lei, o pagamentc do se12 
t!untém no:'mais. estabelecidos na le~ 11} instância-; penalizando.· pois, os dlda, as qUaIS serão praticamente, debito fIscal, gozará.{) de uma reCluç~ 
ada"§Q do impôsto de renda. contnbulnte!;, que hajam ~ercido o Inócuas, patenteant1o~se um _verdacte1_1 de 50~;', no valDr das multas apllcadatl 

I ~ E. verd~de que, na p!át:ca, talS legitimo direIto de defesa e recurSo a, ro cerceamento de defesa, nao Só pe- . 
Ób eec; p::dC:R::l ser rer.lovldc.5, de:;:de tôdas as inSlânC1RS prev1Stas em leI. los rrsult2dOS refcric!o3, como tambem I' JUStljlCaÇao 
qlL' f.3 'ioe c~:.rdes que d~ejam ser in.. 'l'ambeID, cornge a inJuntllCldacte da P:!la. sufocaoÇ.'!o dos elevado5 depósl~cS O pn,zo de 30 dIas estabelecido nO 
c~:pGp.das a outras ou unirem-se regra fmada pela rec.açao ao § 39 do I que os impejl!"ão f:n:U1ce.r:uncnte. - tex;o emendado torna o beneticio 
J:::':1 eíei~o LS form-3.ção de tnna nova m&mo a:-tlgo 5°, jã. anteric-~'mrnre as~ Attllo Fordana. I.ll .. x.:qu."ei diante das condlçõ~ 
IScc1ed[;~. en'es de2S&S providências, sjmüada em d!Scursos 'e na sCJ~ntt l .... Q 24 I á.'t.9.~ ao País especlalmen(e em 1i3.oo 

'pIf.:·t-1v,,;'am um &UJnento no seu pró~ just111ca:iva cU! e.nellda à Camata dm, O ~ 3J '0 a' t'ga 5~ pl s:;uá a t21' a d.l,s restrIções de credIto, qu~ sll{! cono. 
pr;o cap.iw.l zocis.l, m=--d!~nte va:orl~ DeP1:1tc.dos, cujo t~or ,5e transcreve a seO'UJ~te ?xt~;t..~: I C.lI';'r.o da. 1l.'ecuperaçà1o das Un;.ança.5 
z:'.c:.o do seu ativo imobilizado.-Nwa se:::Ulr: I "" I nJ:cl-::na:s, bcmo mcrudas antl.olnfla.. 
ih!I.ótMe. a velor;ação havida goz.a.. A nova l'ee::~ã.o v~..>a ~D.cel8.l' ~s I "No ça.~o dO paragrsío anterior, a cionarlas. A empr2sa que foi ob~1sad.:l. 
ra. d·os benefícios do artigo 57 da Lei graves e OdW .. RS dlrposlçõ~3 ao 1"EXlO 1mpo.i.l.!ncia do depósIto qUe tIver ct; a s~ atra!Rr já por deticiêacia ~!! c:.. 
S.~,'iO, de 28.11.53, e, posteriormente, contido no pro~eb ..10 Pod~í.· E:r..2:ut .. L fi~r u::.volv!da, p~r ter sr.dü jUlS8C.0 pital de girQ ou ctenciênCla de c::edit~ 
Se efetuará fi; 'Operação de incorpora.. YO, qual seja; a da correç;y; m:;n~t8~ prc::é'dcnte o rcc:mso, TeClRlllaç<iO oe. por meses e anos llâo, tem. onde 11' 

'Ç&{) ou de fu.são, sem qualquer llOva ria. do débLo fisctü deoortenle .de medida. jujicial. se::a IÜu3.l1zada. mo_ buscar, no curt·o 'prazo de 30 dias, 
\"a_orização do ativo, não ficando a' "qualquer" tributo nto pago ou, am- netàriamente ,nos termos dê-C';te artL o montante necessário pa:-a .sat~sfa .. 
Ec(::ejade suc~sora onera<h com ne.. da, das importâncias obJ{;to de prOC':;5_ go e seus parágrafos, e poderá ser zer o seu debIto v.encido. 
nhum nOvo impõsto de renda. sos aoministratlvoS QU )udtclarlO, saL utilizada pelo contribuinte, como com.. Seis meses é um prazo razoável pa ... 

f,. Se aprovada, a emenda ora pro- vo quando o coutrfbumt.e tJ,aja efe_ pensaçao, no pagamento de lmpostos ra o esfôrço de mobtlizar eveÍltuaiS 
'po"ta, a incorporação ou fusão .de so... tuado depós:to do respectlvo va~or em federaiS. dentro de trinta ruas co~lta- meios de crédito e gozar do beneficio. 
ciedades poderá ser realizada em uma moeda nacional. . dos da data em que a decisão faYo~·á.. ~ue não d-eve ser estabeleoido comO 

'única etapa, facilitando inteiramente A aplicaçfi? do dis~to nos aludi.. vel, admInIstrativa ou jUdlc.a!, se tor~ expr.::~.::ao meramente slmbOl.!ca at,ra .. 
: llS opemções de.s.sa. llatureza, de gran.. dos parágraíos ~bjet1Va, sJ.n;113leS~enH nar irrecorrível." vé,5 do curto e insuperável prazo 4a 
I de interêsse para as classes empresa .. te a. total negaçao da J~tlça. edlfiSC&1 Justi/tcaçao 30 dias. - José Ermírio de Moraes. I I'iais, não ocorrendo, por outro lado administra.tiva oU judICiârIa, m a,n_ . 
, ne ::lhum prejuízo paTa o fisco. 'te a penalização daq,ueles-- contribuin.. Prevê o projeto a correção moneta_ N9 28 
;' Devemos ressaltar, isualmente, que tes que tenham submetido as pretenH ria da. Importância que o cClntributn- Suprima-se o pa,;agrafo 9°, do ar .. 
"o próprio Poder Público tem interês- sões tributá:rias à apreclaçê.o das au- te tiver d2posltado para garantia de t1go Sfl. 
; !Se no fortalecimento das emprêsas, torid9.des competentes, no exerclClo d() instância. 'r::ata..se de medIda de 
i pr:.ncipalmente no setor bancário e legitimo direito de defes.a, g~'ande prudência, 'lue eliminara a 
: !por jsso, col1io é sablào, a Superinten~ Além do injurid1co efeIto retroatl.. possibilidade de um tratamento desi. 
1 dência da Moeda e do Crédito vem vo da norma em ela:boraçao apliCável gual para o oo~t.ribUi~te VltorIOso .na 

sempre criando facilidades para as aos casos anteriormente suscitado!l discussão, aodmllllstratlva ou judlClal. 
1 operações de incorporação de estaJe- pela ação fiscal, o que é proibidO por â,e uma pretensão fiscal do Govêrno. 
I lecimentos bancários a outros, ou sua mandamento constitucional e afronta Ent.retanto. a só atualizaçao do valOI 
~ ftu;âo. Atílio Fontana. 05 principi~; do direito pâtrlO, as d1s_ do depósito não resolver o proble?la. 

posições em causa implicam necessà- O que importa. regular é a reE.tIt~l. 
1\:" N9 21 riam ente na inutillzação comPleta do!, ção de importân.::ia depositada, pcns 

SubsUtua...se no § 69 do art9 49 a atuais procesEOs adminIStratIVOs pen- a correção monetária do dep091to pro-

I
I percentagem ali referida de 50% por dentes de julgamento dos órgaos 1n_ teg.e o contribuinte, mas não assegu. 
, 75%. tegrantes dE. superior instância adroI.. ra um meio eficaz para ter de novo 
!," Justlficação nistrativa, em paiTtic111ar dos Con.se- o dinheiro depositado. A experiência 
r lhos de ContTlbUlllDeS. Têm, portanto, dos contlibuintes em geral, em mate. r A percentagem que o parágrato pre- enderêço certo. . ria de restituição de lmpôE:to pago 1n_ 
'Vê não é justa porque, abSolutamen.. asSim, penalizam ~ contrIbuintes d'evidamente, está. a. exigir um trata-
te, não re1'lete a realidade, . que exerceram o legítImo dlTelto de menta di:'erente .. aIO prOblema da re 

:~ã.o se pOd:e afirmar qUe 50% d'O defesa às autorida.des competentes, petiçãO, A compensação constitUi. me. 
valOr da alíenação~ do Imóvel' repre~ \ responsabili~andQ-os absurj8;me~te pe- dida de grande alcance, que dara aO 
se::lte o seu custo ou haja qualquer la eventual mércia ou omls~ao dos contribumte um tratamento de ,1uStl, 
parte de lucro na Itransruçao lmo- órgãOS julgadores. ça, s-em prejUdiCar o Tesouro Naclo-
bUárla. Mas, principalmente, as dlSposiçMS nal. _ José Ennrioi. 

Ainda que se admita que a pal'ce~ em referência constItuem a;t:tsurda 
Ia dos 50% resta.ntes represente o p..."€tensão de frontal destespeIt~ .. às N9 25 
lucro, o contribuinte teria d'e aq.ian~ ordens emanadas do Pod-er Judlmâ_ 00 § 59 do art, 59, a-Crescente~~(\, 
tar 3/5 partes do custo recebldo, p&- 11.0, mclusi,,€. em proce,ssos de mr:n~ In fineI a seguinte expressão: 
ra. satisfazer, por antecipaçao, um trL dado de segurança, mandO, ass~. "Wb pena de permanente corre~á<) 
buto que assím se escalon'\: 15% dE' ilidil" uma das maiores garamtl8s monetáría até a data da "'lua efetIva 
impOsto, mais o adicional restituível constitucionais. restituiçà.o" • 
do 15% Sôbre o t,ributo, maj!'). o adi- A nova redaçãO, como se aflrmou, dá JustificatiVa 
ci:mal (não :res:tituivel) de 2fJ% sõmre o adequado tratamento ~ essa rele_ 
o impOsto, mais o empréSt:mo com_I vante que5t.ão. - Eugemo Barros. 
pu!sório de 1{1%, num total de 30,25%.. N0 23 

11: mais justa. e também maIS con_ .. - , 
E{ntânea com a tealida'de o índice' Suprlma~se o p8ãàgrafo 39 dD art. 59, 
p::oposto de 75%, - Afilio Fontana. Justificatlva 

A emenda objetiVa ~ta~lfC€l' uma 
sançã.o de ordem matena.~ para Os ca. 
sos de desrespeito da norma. legal; 
atende, pois, a uma omissã,.o do Pro
jeto da Câmara aos Deputaç.os. -0/ 

AttUio Fontana, 

JUStljtCaçtto 

De inicio cumpre salientar a fhc:pre.t... 
são aqu,i. contida: "desde que nâo se ... 
jam pagos" - traduz & intcn~co da 
enriquecimento do F1sco, poiS geriam 
abrangidos não sO os crédttJOs ObjetQ 
de simples lançamentos listaIS, comO 
ta..'llbém decorrentes de real apl1raçao, 
quer administrativa, quer judiç:lal, ti 
que se afigura verdad-eiro absourdo. 
carente de melhor critério, De outra. 
parte, a referência genérica. "qua.J.8.. 
quer tributos" vai além da legiSlaçãO 
do Impôsto de Renda, dando nJ.arg-em 
à aplicação aos dema1s tributos fe .. 
derais, como sêlo, consumo, fjtc., o 
para os quais já há legislação especi
fica., própria e autônoma. 

Aínda, no final do pal'ágrafq, pre" 
tende~se a correção pal'a os etsOS pen_ 
dentes de d-ecisão final, q,uando não 
haja depóSito em dinheiro. 

Outro absurdo que nã.o pOde yingar, 
pois, uma. vez gara.ntida. a 11l5tãncla.. 
quer administrativa, quer judielaJ~ 
s-eja através de f~ança ou qualquer 
outro me,to em lei permitido, se equL. 
para ao depóSito ,em dinh-eiro, dOnde a 
necessidade de supressão ao dlSpOS1~ 
tivo. . 

As letras na" e ub" contêm uma 
decorrência do parágrafo, que uma. 
vez suprimido não podem subSistir 
também. - AtWo Fontana. 

N' 29 

,I' 
NQ 22 Em face da disp03içao l'egimental 

da Càmara. dos Deput9.d~OS .Q.ue! por 
força. do regime de urge.n~ul.,,, llllpe_ 
diu a apl'eew.ç:1o da matena Latada 
nesta emenda; oterêca-se, a:.;or.9., aO 
f;enacto ~zjer8.1, .:m sua aH.l S::::'b;ed?
ria, 8, pCsr,ibilidadz do coru:ecImen:;o 
c .d.eciÚO (a r:.1~~nte questao expos_ 
ta a tr:;ui:r. 

NY 26 Suprima-se o § 99 do art. 59. 
SubEtitUa.-se as §§ 29 e 31.' do a,rtigo 

I i'" Pçl0 seguinte parágrafo: 
1'2..::-t1.:,3.10. A cor:~.:;'D IT.cnet6/ia 

pr:::-'iista neste a!"tigo ap.!!C.ll'-,se-!t r.os 
t:'ibutcs epura d0.3 em r.:-3~eftos dzf1-
nL~ivJ.mente ju12;a:::o,s n3. 1n~.th110j':l 

~ aCtn~n.:.etrat!v3, E::>1'.:o ~e O contributn_ 
, tl~ tl-vzx dep:.sitaÇ.!) a ..Jmprttntia 

<:u;':~.·on~(.::r., em mceda nr:-mo:r.o.l cu 
e. t~u:,cs r::-pl'e:enbt:'.os da divl:l'l 
p;:::!:ca przv1:~o9 no ar~1io 19 desta 
l~:l. 

Jp.st:j.ç::l: ;va 

A 'Em:mja ofe1':Cc 1:0":). r2:'~\':O p:l_ 
ra t,.; fj Z-l e ::;g do a tl r

,') ::"', rcnn n
(J.::; e11 um U;!:C;) P:!'~1 .. ':;f I, no r:-o. 
l;~ ,~J dz CtC'QUü:-_lo-;' ctn., i"l:?ic~ d: 
illJa~·.-c~(;c.de 2j:':;nt~.dos no:,. c':bates 
trc.y.:-C' em P:~·lé.CO da Corr.ara dos 
lJtTmau.1os. 

A~slm, es~ab::!!ece a ret,:,q de qUe a 
uludida co-rr;::ç::!o do cre:)ito fiScal se
J'j, efetuada apos o jutgs.mel1to Cf..ejz_ 
n~uv-o da in3!~cIa ad!'1'l1!strativa, 
:"ess:J.lvados 01 ca!:os de dqlósito em 
dinheiro ou em títulOf er~"'::1os pela 
:[10V3. lei, Dessa fo.mil- dá ;) trat"',l'Illen.. 
";0 jurdioo adequado ao a3:sunto cor~ 
:~i«indo o êrro da redaçf:.o aprovadr. 
:iJeln. Oã-mara elos Deputa,co,> que, 
aberu.rdB.meRte, autOllza !l. M!.'nc1onada 
cer'~ tão leOt> .seja ~b,yida a de-

A ext~nst: ') da medida. pn:-coniza.da, 
atm"'.r.,cto mclu.;lVC Os crédItos c~lja 
ccb -pu"a .seja .!'u;.~e;i.sa. por merl.l~a 
Il(l.n'n:~:,;.·:'tr-".:l. oa JudiCial, tere i,ron.. 
tl!m::.ntc o § 4', do arti:so 141, da 
Con' tt;"u1çlo Fo::Je:,al, eivando. po~tan~ 
to, ê:te fPA~:tgr:.t.~o de incansl.tucLona_ 
l"r;:u~e, 

A cobl·an::;n. embOra. sustnda por 
m::..n:d". o,ctmllllstrauva ou mesmo or
d:;m judicial, se efeevu':i9.,. àcsnatu.. 
ratl::, niio só o ó. g'D.O pUblIco adml
ni:trativo -emanadol' da ordem, corq.0 
em especial e maib grave, ~ca~·.et .. a~la 
a desmoralização do própno JUdICIá_ 
rio, trduzido pelo d~sresl?eito à .. ordEm 
jmEcial, qUe em últulla m.stâncI~ cor~ 
resp:mde ao po-d,er de Soberaroe. do 
EEtado efetivado atra,vés de um poou 
ccnstittlidO, que é o judiciá.rio. 

Finalizando· d.e nada adtantar4 AO 
contrH)Utn~ (, direito de tt~. eiS 
a.ue as me,~Hilas previstas ,ne.rse ~*
goráfo o le"l';eQ.-o evidct::\'tlOmeneo CI ~-

Substitua-se, no art. 59, I 6Q
, o tre. 

cho "em q,ue deveria ter sidC' prego", 
pelo s-eguinte: 

"'em qUe houver sid.o apuradO" 
Justttlcaçtw 

l\'l1!.o raTO, a fisca,l1Zt:ÇaO apura. dite. 
renças nOS imçostos 19.nçad'Js qU::lnao 
em vias de concll,;,ir-Se o pu.zo' de 
prc,::::::iç.lO. ou f::'Jo. no de:oner do 
~Ul.llto e.no apO.s a ap:-escnn:::çco da 
de.Cll."li çao d3 r;;n:l1m~ntos. 

DJCc;,rido ~e.l p~r:íoj,o. meSIne que S~ 
admitisse uma iriflaçao Co.ecrescente, 
caindo de 7070 eu lS61 a 5% em IS39, 
tzr..se-ia. e mn12Iados' dêste úlamo 
ano wn aumento d~ 3,5 a 4 vezes da 
diferença inicial. 

Desse nlad:>, se tosse mantlds, a r.e., 
dação primitiva, have~ia .. um Onus ex~ 
cessivo para o contl'lbulDte, nt.o 50 
injusto, no caso de estar em bõa fé! 
mas também indesejável, quando ut1~ 
lizado para exploração por flECaJ.s me. 
nos escrupulosos. - Aarão Stc'lnbruck. 

N' 21 

Dãse ao parágra!o 89 do art.· 59 9. 

sC3uinte redação SUbstitutivb.; 
PlU"t.-!Jraí"O 89 Os contribumtes tlU6 

efet\lare:n, no prazo ee ll!O dill;S da 

Justificação 

O parágrafo 99 do ru:t. 59 do '~roje
to de lei em discussão agasalhe. ma .. 
t-ãl'ia. que é frontal!mente cont.árw. 
aos principias da Carta W" gll.l, 
qual seja o da. retroatividrule dtt nor·· 
ma, que, se aprov.a.da~ .. alcanç:-,l t! sI
tuações definitivamente ("(Institui '~C5. 

Não SÓ, POr defeit,J de o deIrt jU .. l~ 
diGO-constitucional qua~tQ pelh u
cance da natu~ez.a. so:::üu. E' gue ';'l 
contl'ibuint~s, estribados na V"gC71tJ 
legislação, estã{) a di<;Jllt1r a ,eg 1. ... 
nlid,ade ou não do déb!t.o fk.~al e D<í") 
é razoável que fiquem a o Q,iTqf.1 
de um nôvo rotatpto, que agbza os 
alcança injustificadamente 

Ante o expost.o, é de ser a40al d(.l. 
a presente emenda. - Att!~1Ó Fcn~ 
tana, 

N9 3D 
No § lO do a.rtigo 5Q, subsj;;tr:a-.se a 

expressão "nos casos previsrosi ne!:ta. 
lei", pela seguinte: "Em wt10s os 
casos" . 

Justificativa 

A salutar disposição do § 10. i!o ar
tigO 59 não dev efc:a.r restr.!.!\. flCS ca. 
BOiS da noVa lei; ao contré:dc. por 
seus efeitos profundamente benéfi. 
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.aR. ". ela deva ..ser a.plicada o:m todos CII presente emenda. Sebastião, A1:.s!m. po:s, , injustável a hlpótr:se N9 39 
CQ,$OS previst06 na legiSla,ç40 !iilCal. A.rcher.. i da. fIgura que U flrcigo 168 d0 Cód.,;;o ! 
E" O que pretende esta rmendll. _11 N9 34 ,penal prevê. _ Attilio Fontana j Sub.sL.tu3-se o ~ 1~ do artigo lQ pelo., 
Eugênio Barros. Acr""""'ute-se o'" ar", 6' Q '.""l'u'e " N' 37 . seg~,nl~e: . ....,.",... ...... ""-'6"' "§ . O fato deIxa de ser punível 

~j N9 31 'l,parágrafO; ! Sub.stitua-se a !etra b do art:,:o 10 se o contribuinte OU fonte reteatol'll. 
, Ao artigo 59, acrescente-se o 6e- Pa-rã.grafo único. As contrbuiçÕ€:s pelQ seguinte: !ecolhe o impô:to e multa cab~veJ3 
gutI\.te parágrefQ: ' I devidas àS Instituições de Pl'evidên- bL dO vo.,or do impôsto de consllll1o antes da início da açãc fi~cal Ou de .. 

Parágrafo; A13 disposições dê5te ar- c:,a, e de Assistt..s.ncia Social referidas indevidamente crediLado nos livros de po,sita as respectivas imp:lftância" ,_u_ 
tigo, não .!la aplicam aos crMitds llt._jneste artigo lá. exiEtentes na data da. registro de matér:as prImas (modêlos tf:'s da. dec'i'ão 2.dmin:strat;va de ;l;'i.
ea,is õecor~entes de atos jru;t:u!ueu ... pUblicaçãO dest:1. lei poderão ser li- 21 e 21~A do regu1ament{) do impósto meira instânca", 
tos ,negÓc"lOS ou 'Operações .ver,flC6> quidados em 24 prestações mensa.ü5 de consumo) e deduzLdo de recolhi- Jus~i!~c!Jtiva 
do.s anterlDfmente à vlgênc.J, de:,ta, s'J.c.'~·ssiva.s, vencendo-sc a primeira mentos quinzenais, referente à aO:-.. ls 
Leh '. . t[ dentro de 60 dias da data da vlg-êZlt!'ÍI.l fiscais -que não corres;lCnd\lm a um!l 

JustlfzcatlVa desta Lei ficando, porém, os saldos efetiva Operação da compra e ~'enúa 
Támbém esta emenda. !).nte"!Cl'6 devedores SUjeitos à correção monetá- ou que tenham sido emitir,).'; em no-

mente apresentada à câmara tos ria nos têrmos dêste artigo. me de firma ou sccicda.:!e in[!x!.~,ten-
Deputados, não pode ser ap:eciada Justificação I ';oe Ou f!cticlA"" . 
por motivo de ordem regimer,tal (re- I Ju.slij.r.:allta 
gime de urgência>; por tsso, nesta O Decreto n\> 1.2&J já hlVla COW,.:e-
oportunidade renova-se a sua apre- dldo,' em data de 25 de junho de 1962, O projeto, ~m seu art1~:-o LU, C1.=!_ 
l5en1;j:lr:ão ao Senado para o dev,ao lessa opção aos devedores à PrevIdên_ tém elevados pr:lpésii");.> cou" VIJo .. .., 
exame da questão expJSw, em tua, da Social, con.side~·ando. naquela contra contribuintes que aousam dn 
lustificativa. ~léPoca, as dificulda.des de capital de faculdade de serem relapsC's em s:ms 

A emenda exclue a aplicaç~o re- giro e 4e crédit:> das emprêsas deve. obIigações financeiras pe.ra com o 
para. a fiel observâncla dos pre.:'e~to3 1 doras. , erário· federal, Mas esqueceu, :t nosso 
Juri4icos que veda~ a jmp~.sição C!e Avultam hoje aque:a razões por- ver, de relaconar, para punção na 
penas maIS drástIcas às mfrJções " '. d" S 'dA' forma do art, 16a do Códgo Pe::J.:ll, 
cometidas na vgência de leis cl.nterto .. que, malO;es o m Ice e a me. enc'a os· conGrbuntes qlle a<7em realment.e 
res '

de lnflaça'O. <:> 
com dolo e mã fé evidente, e.quirin .. 

Asrlm a emenda COloc.l !li Q.'.lestito E' inr.b:pensável que o leg1slr.dor do, por 3% ou 4% do va!Or total da.s 
nfl-5 ~eus devido& têrmos, antI'! o C'lTà.. ofereça essa opção ao devedor, como faturas, documentos fiscais l'alsC's, 
ter penal da estatuiçã-o precor.1zacC'l um incentivo à arrecadação. 1)0 ::on- emitidos por ent:dades lanf"a~mo. ... 
06"_ aludido artigo 59, Ell;./lnio trál'io. muitas emprésas vão preferir com o puro objetivo de falsear des-
\JarrDs. submeter .. se às indefinidas e sucessi- pesas e de se locup:etar de créditus 

N9 32 vas multas e correções monetárias, de impôsto de consumO :-elativo a 
FIca cancelado o artIgo 6q. 

Justijicaçtlo 

eté atingir~m à. bancarrota, pela 1m- operações que não correspondem a 
ipOssibilidade de satisfazer os seus dé- uma compra eletiva de mercadorias 
bitos. - José Ermírio de Morais. Demais a mais, de acôrdo corr: a nova 

W 35 conceituação legal de co.t1tr:buinte jo 
Nã(> tem cabimento a aplic3ç~,O da rmpô.<:to de consumo, em razão da [~ei 

regra. atinente aos tributos [f'deral3 O artigo 69 fica acrescido d.o s.e6 n>;! 3. 520-5B e defintda no art:go j9 
605 cases :1e débitos de cont,:'uúiçbe·~ guinte parágrafo único: do Decreto nll 45.422-59, o im'lôsto 1e 
devidas às InstituIções de Pr~vlLen6 "Parágrafo único, k multas d~_ consumo é encargo f:sçal e firumceiro 
era e ASSistência Social. ~orrentes do disposto nêste artigo não do próprio fabricante d,] meTCüc'orin 

Essns rontribujções não t~m a mes~ ;,e ,a.pllcam às infrações Of?orrl~as n· De;ssa forma, cem rf"ucão aos cnnrti
ma Qatm<:!za jurídica dos t"ibutos e terIO~e~eI1te à data de VIgênCIa de.s- bumtes do impôstn de c:O~'mmo a v~r_ 
OS !eus beneficiários não têm & mes .. ' ta lel. • dadeira caracteri7ação da aDronri.l-
ma poSição atribuída ao r~Y,'..'ro N..:- J Ju:stificativa ção indébita cabe é fies q'1i~ f'Jlse'am 
clonal. I Perante o Senado Federnl reaova-,~e a sU,a escrita fiscr,l.com dOr":lmr::lt.o.s 

a questão da retroat:vidaue da norm8 e!1litIdos por ~~tl~a1e.'3 com<'i'r1:lJ~ 
A matéria é regida por n), mlS es~ I"em elaboraçãO, eis qUe a presente SImplesmente ~OJnl!lflIS J't m:,,~'n'J 

pecífiças constantes de leis próp::ia.~, (menda anteriorment eapresentacl à ompl~ta:nf'nte meXls::-tn:eF. Nm o t>:.t
que 4isclplina adequadamente o ~!s'" Câmara dos Deputados não pode .;,er 1'0 obJettvo de r"?l1dar ,o::!o all'.llento 
tema de cobranca, lncl,u:áve as pe- objeto de apreciação 1>or moüvos de' ?e..,.de~e~,as e ?ela à:minu'~ã~ rias 
nalidaões aplicadas aos lllfrat~)res". lordem regimental. Demo.n.strandO a lmport~nc:a\ devlà-;s 'l~S rf>I"'O h:m::n-

ACr'e8ce notar que essru; J.nst tu! .. :nteira procedência desta emenda tos qllrn7ena,~ ~') ;mDo~t() rf- ('''mu
ções são administradas por é.gãos Ül- aponta.:se um estudo jurídlco do Prol. mo,.con"Jo r1~f'mdos nesta emenca. -
tegrados por representantes de em-! RUy Barbosa. Nogueira, da Facn.!dade Deslre GuarlIny, 
pregados e empregadores, sem que_I de Direito da Universidade de São N<;I 28 
haja semelhança com os r)"~antsmos PaulO, publicadO pelO "Correio Brasi-
fnzen4ários formados unicl1m p nte de I liensc" de 19-5~64 sob o títu~o de "A Acrescentem-se ao arti~o lU a <;e:;-
1unclç-llé.rlos públicos. na t~ual1r!ade \ correção monetÁria dos tI':butos e guinte letra: 
de agrntes do E5tado. -:- At'{to Fú11 .. multas já lançados não pode ser re. d) do valol' do impôsb de consllmo 
tana. troativa" (recorte em anexo). corres.pondente a vendas de mercaj()-

NQ 33 rias não registradas U('-3 efe:tos ls-
Objetiva a presente emenda a 1n. cais ou comerc'-ais, em vlrtude de ~·i-b-

Dê-f;f' ao art, 69 a seg'l fIte reda- ~erç.o de um mrá"'rafo nê.'lte arU,'!~) f t t d 
" '" l"""' ~ -, a uramen o Ou e op<,ração sem 

çf o: que assegure o t»'tncíplo da trrctro'J.- emiSSão dos copetent,es Cocumentos 
A:-:, 6\> ·'0 disposto neste artIgo tiv:dade, o que. senão fô: resciuunt.l- fiscais". 

anli~,'a .. se às contribuições devidas, e do, redundará cm ofensa do artigo 69 Ju;,tificativa 
partir da vigência desta lei. ~r em- da Lei de Iutrod'.lção ao Cóigo Civ\ e, 
preççados e empregadores às ins~'tu~ .. mas grave, da própra Costtução Fe- O combate à sone~ação fisca.J no 
ções de- previdência social e de as- dera!. (artgo 141 - parágrafO 3'}). Pa~s é, sem dúvida, uma das ta'.'ef:t~ 
slstêneia social". - Eugênio Barros. mais árdcas da administração fa:t_~"j_ 

Pal'~grafo llntco, O Poder Execut!- N9 36 dár:a, tais são as fOrmas e ss sutL~-
vo expedirá drcrf'to regulando opa.. Z&S de que :::e valem os contribuin~'!~ 
gamento p!l.rr.f':'1':o das contribu'çó"'s Suprima-se a letra b do artigo 1\1 e que pretendem operar na base de dé-
devid$ às !n<:tituições de previdên. a referência à letra b do § 19 do mes. bito permanent~ para com o erãrio 
00 e llss1stêncla social, anteriores à. I mo ar~zo. pública. O su;:,faturamento das opera-
vigênc!~ desta lei. I JI':;tificaçQo ções de venda, principalmente ros· 

grandes centros. em que a salda de 
Justiftcaçt!o A inclusão da letra b como fa.r,o mercadoria da fábrica antec ~de de 

~ ""Jnstitutivo da figura delituosa de.. ....... u a h à ê H A 
Nao se pode admitir que as corre-I ,wminada l/apropriação indébita." é jo'"OJ C·s Oras e s v zes a~ I.oe meros 

çõ~ alcancem 05 etrazados. Quando é de todQ desarrazoada.. minutos a entrega do produto em 
sabldo que. na atua1.. conJunt,u~1l" tO- O impôSto de cO:lsmno. dentro da mãos do comprador, o qual à,,,! vêzes é 
das as empresas estão el!l dlfIC~ ,da- ,a.tua.l sistemática é pago em decor- o próprio transporta.dor, o que fa.ciU~ 
de, a, ponto. de o próprIo Govêmo, rência de verdadeira conta. corrente ta o. conluio para Q não emil'.<:ão- de 
em dlferenLs ensejos, haver conce- estg.belecida entre .o fisco e o con- documentOs f'scais, exigem formas de 
cldo llarcelamenoo dos déb1tns dos . . d d combate fnsistente, pois poucas sãO as 
im;tltutos de preVidência. socia.l. t~~humte. Ore. pOd,e acusar sal () o vêzes em Que o agente do fisco con. 

Há alnde que ponderar o caráter fISCO, ora, do cantl1buinte. A parcela ;segue caractelizar, pela docump'1t~
de ret.roatlvIdade nos têrmos em que a. recolher é sempre Q dIferença. entre ção par.alela por acaso RD1'eencHlia o 
se!'á. 1/Mado o dispositivo ce)Dshnte () montante do lmpôsfA? já pago r~ul .. subfaturamento oU a venda sem nota 
do pTo~eto. E a Constitu:ção Fe-:te~al tante, das matérias p!lmaS ou ar, 15 fiscal. Por tais razões e uma vez q'le 
Inadmite (lHe se dê nplica~ão a Qual- adqUIridos e a parte IncIdente sôbre O 'a. sonegação em virtude de subfatura
qupr prrceH.o legal de forma a abrnn- valor ~o produto finfll. Apenas sObre mento Ou de cenda sem note f1,scaJ 
Rei' situações definitivamente ccns~ e~sa rhff'>rença é deV1do o ,Impósto, con.stitui realmente uma r(\S fOrm'l5 
tit"lfdflB, e n~n sõbre o t,otal do tnbuto que o maio:; 1nsid!cs~c: df' fr~lltip fiFCfll p que 

DaL face às rnões aqui ofe"(>c'''I"'''' vendedor! rec:''1e
A 

do a~QtlIrente da pleitps.mos fi act"~tar:ho d a pre.~l"nte 
torna-se imperioso a acolhida da merc.adol'.a, ou a ele debIta.. ...m.Jmfl-'ll_ _ Oesiré Guaral~y. 

O .§ 19 do artigo 10 do prÚJ~LO ren .. 
tém tratamentcs d!ferentc.s p'': ra ,lo 
mesma 1nfr\3.\,.1o cO!"üinada no l<.'i;, dO
ar11g·o, e':tabelecendo um cr~tér () p_.:\ 
o jul]amento c.cs contribu,nk, u) 
impõ.i:b C~ renc.a, e out,ra vai., 3 
drs tmpcs.t<}'; de consumo e l)êlo ">!1 .. 
do pnra tc':os ê~es a m:;>sma c : ~_' .. 
tuação da apreprktçãD mdeb,tJ., '·ri .. 
tério, por uma questão de jU! ç~, 
da punlbiladade deve ser, a no.3-~) v.?r. 
o meime para Oq" trê~ ca~os, ';O') o 
risco de o projeto já conter. qu '~d 11 
tais ca~ os, em seu bojo, um rr:"}' ,) 
de "nju'Uça. Além d:~.so, fOb I" ") n O 
de vista da proces~ualística adm nis ... 
tratlva dos !eit01 fl.~cais. não p dedo 
ao contribu'nte, d2,de qUe já in cada. 
a adio fiscal proceder ao recolh"rnen .. 
te da importância antes do tul'?;\lme-n ... 
to do proce....<:so fiscal pela autor"d'aje 
de primeira instânc·a. senda-lhe no 
entanto permitido· se fi. tanto e~t"\'er 
d'sposto nUra o encerramento imed ({
te do feito fiscal, proces.sar o de~6 ~ito 
das 'mpt'rtância.o; apuradoas como dé
bito à Fazenda Nacional e do valor 
C'l multa capitulada no i~vantamento 
da infraç§o, Para eVitar a referida. 
dí··cr'minação de t,atamento ~iscal e 
3t\'st'\r a redação des~o1 p'lrtt" do prr .. 
ie'o à nomencla.tura no<: reito~ f'lSC:'l S 

{> Que submetemcs à douta ilr'pc a"áo 
de~ n COP"li<:",:,i.o a pre~pnte emenda, 

1_ Desfré Guarany. 

N~ 40 

S:lb<;:t t1.:'a-se a p<J.rte final ào S 29 
do art-E!O 11 pele ~e~u:nte: 

" o seu c,édito e:<t'ver em :!t~a .. 
so de recebimento pJr perirdo .,u .. 
P"~' Or DC'> novf'nta (QO) d·a.s re .. 
ferido,> nt'ste ar~ígo", 

Jllst:ficalit'a 

O Proj~:o permite o prr:ZQ de T'O
ven:a (SOl dias de atrJ.,"o de rec .... rJ .. 
mento dos impo'i.tos dev:dr s pon a 
c.lraeter.7arão de a to punível na fOr ... 
ma do Cód'~o Penal. Par:\ unifol'mi ... 
dade de trat03mf'nto ê que Sl1ger:mos, 
pela prrsente rmenda. que o m2~mo 
praze de 90 d as límite o peric,do 
pt'lo qual o atr;lso co"re'pondente do 
GO"ê:-no Federal em c::aldar débitr, ~J .. 
mf:'rc!'11 pi1ra C'Jm () me-ô>n1f) rO!',t:-i" 
buinte (' exonere C,1. C3r-"lCter'?'H'ão 
punh·~J "OTllQ n·1rcpr~!l\ào Indébita. 
Desiré Guuiuny. 

N9 41 

Suprima-se o § 39 do ort. 10. 

Justificaft'a 
A estatuição do § 3\> do art, 10 

não pode prevalecer no bOj( desta nQ .. 
va lei, e~ que a dFCipliwl da me'l'ria 
atinente ao riu:, processual, incJ'lsive 
o administrativo, nos casos de aÇao 
pÚblica encontp.-se expressamente 
p"ev1sta no C6di~(' do Processo Penal 
e leis complementares, 

A defin'c:ão do cr:me de apropr;ação 
indébitoa nos casos previstas pelas alf .. 
neas A, B e C do artigo 10, impl:oo, 
ló~jca e neces.sàriamente na sl1b0rdi":, 
nacão da matéria à disc'pItna legal 
aplicável g, questão, nctadamente as 
re~ras e"'wbelecldas pelo aludido CÓ
d~p"o do Procesm Pep.al. 

Redundante, e, p<Jis desnecessária, 
por inúW, ou até mesmo suscetível 
de "'erar dúvidas de e-nt.f'ndimento a 
rl'<''''''''~'cão dr c!tedo $ 'W do arUp,'1) 10 
d"'v'> t:er canc?lada, rom!) pretende e 
emenda. - AtWlo Fontana. 
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N9 42 e.U nome de entidades fantasmas, com b!íco. Ora, já haven<io leis que c::ms- tivl3.mente em~'eend:~entos de Ü"utrgA 
t li j f Is "'tucm os <mpl'eendimenlos ecr'nv:u"-I a','eas, ,_ Aarã.:J Stembruch. I endereÇD.s lC c OS ou a "OS, que em- _ ... 

Substitua.~e o § &</ do art!go 10 pelo baraçam a ação fiscal no sentido de ' c:., que o Poder públcio oonsidera de 1I W' 47 
I:eguinte: responsabIlizar ou até mesmo de in· I interuse p:lra o SOtdeste e p8ra a , e. 

"§ 5" Nos cnws previstos ne~te ar.. d·vidualizar o infl'ator, vez que a ·in· : P.mu~ê.r:;~, nada ma,i~ justo do q:le Dê.se ao ~rt, 23 do 'ProJem, a s 
1;igoe. em que /haja aplicação du pC,na fração cominada na lE'g :",l:lç'âo atu~i, perm:Lr as p~SSDa.s flS1CSS a deduçao guinte redaçao: 
do artIgo 168 do Código l'enoll, fIca. é apc~Hls p!lra o Stlpot:tz, emitente dos ' cl~' su. 1 rcncoJ bruta, com as l~m,ta- "Art 23, As isençees f:.scais pre-
pro,b:da a paC't'cíp.ação dos Ilg~:mtes docurne-nto3 comerc:.a::-. 1.11-0'::, vU:3"ar- ~ü:-::. lO~~c"t·s pe~o § 21 d~ art,go 12 'stas nOS art~. 13 a 16 da Lei n(,l .• 

'j'..so:lis no produto das multas apliCo.. mente con~ecidos pOt not.:~ f;.ia:> (,,0 ~:'O;;~to, da~~ ImportâncIas que s€ r~239, de 27 de junho de 1Q63! não 
d8S por infrac;ã-D .. da-t' rcspectl\'as leis E'nquanto 1~0, nenhuma pJUlçaO d1stJ,1:lm a rlPl.::caçao J?-0s. empreen- podem exceder, em cada exerciclo, ~ 
1;rioutál·iM.. computandc-se . int.e~raI. pre"ê a lei para Q supa.sto oomp2'a· d men:Ds QUe Irao ..constituir, 1?elo seu ãO% (cinQuentu por cebto.) do im~ 
mente e;<:sa parce!a. como receIta pú- uor das mercadOfla" descritas ~a5 vOlum.,,: re~~çao,>~~ eCO~Ôl~~.l~a -da to de renda, do im.p~to .ad cjonal ~~ 
'Jl'ca extraord!nâria", notas frias, que p~SUl l1esta. falha '~ >: <h .. ord __ ~e blasLClfO, renda e demais adICIonais nao resti 

da lei a melhor. Sf:'ll:.W mais l'endo;;a, DCSzrc Ouarany. tuíveis devidOS 'Jella pessoa jurtdica 
Justificativa 'maneira de sonegar o llnpôsto de NQ 46 bene.ficiária, ressalvado o d sposto aJ'~O 

Com bast>:1ute acêrto, o Pl'.CtU <:"0- renda pelo fa~o aumento da.s despe- parágrafo único dêste artiao e
j 
~ do 

:n;na a p~rticlpação do o.gantt' do ns.. sas e o próprio imposto de consumo SUÇl<r:l'r..-s~ o art. 22 Qu r ""Jc~o, 17 da Lei n9 4.239, de 27 e II 
1;0 em multas das infrações punív!âs p2'IOS crédit-a.s indevido" que efetua Justificativa 1S53.. . 's ões totaiS 
na fonna do. Código Penal. Ma,,; o no:; registros fiscais para abatlmento ; .... 0:' , • ~. p~rágrafo unlCO. AS 1. enç ará T!llo 
::neSfio Projeto prevê os câ'os em q!le futuro dos recolhúnentas quinzenais. .' Ç> d,s,,; !lnO ex('lu~ as pe ~O:l<; J.u- pr~V1stas nO,.Rl't. 13 e !eu Pã.t> '~nhO 
{) f:lfo de;Xa de ser punivel com e. per- N'o pretendemos adiant,),r "'O'\lhões lldlcas s~dladas n'J. area de JULHll- úUlCO da LeI nQ 4.239, o .... 2'7 ,J .. I: 

a <" • Y ç-o d STTT"'!ENE d b f" d I ó t podem ser conce\.U" da da fberdade, Umitando-o ap<,oa., m"'s podemos afi.rmar que a aceita· a :l V'-' {) ene 1C o e I de 1963, s men e . I 
às cominações de multa.:: fl.::cai&. I çr..~ da presente emenda irá permith "efe:llJl'. ~epó.~it;os de impõ~to .ge rcn-' das a ,er.npreenriim::nto;; 'lgnco a! ~ 
Ajustando o Pl'cjeto, por essa rcnna, 30 fisco um dos mais f'ficazf's lns- da e R;dlC cna~' para apllcaçoe.s na- i indt\..<;tnOls _ que atenderem ts seou 
a' Infroço'es pro"lsto no ·sm 10 I' to d b t), .-r ~ qu>?-la ar~a, !OeJa scb a forma de par- tes cond çoes:,' ~ . ~""" s ". ... .. .:; Uh o t S tJ ume~l s e com a e ~ soneoaçao ticipação em projetos industriais a) ~,,';'E'm in' dado S119.1 <)'1''' .!.. '} :a 

tXlS'OS comuns de apuração na forrnn J no P:.lS. ~ . ap~'oYUdOs pela SUD'E:NE, õeja .sob a tre 15 df' d~zembro de 1959. data dtlo 
da legi.s:·3,ção anterior, nada mai.~ JU.s- I. Sala das S~oes, em 3" de Junho de froma de aq'j:slcão de obr 2"CO'o,:;. cri.e"'po, da SUDEN'E. e 15 dE) dezrm .. to qUe tôdas as conseqllênclas dE'sSQ Ul61 DCStre Guaran ,,"- _ '\' 
normI! cCntinuem gozando do me'mu ,' .. - . ~mitidas para ampliar os recUT~"'<:. do bro de 1963; d' to<> novos, 
t t t j' b 'd NIJ 44 !<ID~E (rat, 3<) da. Lei n~ 4,233-.(3), b) serem empreen !men ... ""_ ra amen o a esta clecI o para .os i . _ ; sem Lim lar no Nordes"e. à. ",pOca ma. 
.e.uto'l.'cs de oon:petentes Pfoced:ment?: I Dê-.5e à letra "b', do urt. 1::: a se- ,(\. e~Cl1,12a~ repr~ntariB: nc~ar à, entrada Em openl.ções; 
{scai~, per.!l11tmcto.-lhe" a part.c:IJ?Çuo gUlnte redação: lfilcmhva prlVada do própno !\).d"::S-j Ci, serem considerados, pelO, Con."6-
a. qUe, ja. _tem direito ?OS c~sos. õe re~; "bl "15% (quil.1Ze por cento) da,s te o <t~reíto de co~tribuir _ no_" t,~"- iho Deliberativo da SUDENE. de r"}" 
guHlr~zaçao _drs déblto~ f~s~nls d~n, quantias aplicadas, na sU'Jscrição, em mos do. art. 18. CItado - p.J.éa ') ~I('_ levante interêsse para ~ o del"et;l,volV1-
COlltrl~UlDtes pouco rlgoro"o~ tio i dinheiro ou por utílíza-ção de crédito S~~l'OlVlménw econômiCo ele sua Te- menta econômico do Norde~~e. -
c:?mpnr:nento de su3,,3 exações e Q,11é I em conta-corrente, do aumento de gIM. Teríamos, por e.'Ssa forma, Que '1: tit

1
a 

tO depo:s da I.3.Yratura êo proc,:,sso fl,. cap~tt11 de sociedades anôn:mus. ca.so, uma indúst"--ia pertencente a emprba --.JustI .ca 
cal é Que demrn1tr.am 'n~_er~.se .em 'tais ações sejam nominativas". Sediada no Nordeste n:o podel'ia, r;"'3 Dispõe o art, 23 do pTOjet~ sob c()o 
recolher aos cafres da Umu.o as lm~ r seus Planos d~ ampliação Ou moder~ mentário: 
po"tânc!as Que lhe tão devidas, ( Justificação nização, beneficiar-se do im,ôsto tle .' h ótese 
~ Com o cbjetlvo de limitar a exc!u-! A enlend. obJeti:" pesE,'b,'!it'r • toenda que a própr;a Emp.l·c:"ra depmi- "A1't, 23. E.'1l ne~uma., p 

d I t d t d t • t ~e 'ti' t I d ' poderão Os incentivos l~Scal$ de quo f;~O a quo a-par. ~ . os a:2:f'n es o til''' á de crédito em cCl.1ta-cor. as~, ""n re anto, DO ena benefi- tratam os artigos anterIores, exceder 
flsce aos ('asos 'J)umve's, na forma do )' U lZ<:t.Ç o bSc' - de aumento de cjar-s[> de depó'>1to feito por emprêsas de 50% (.c nquenta por cento) do 1m .. 
Prcjeto, como apropri.ação indéo"ta é rellte na Sl' nçao I de. outras. (lrea~ e a, estas s~riol fa~ . d da dic:onais não re.:; .. 
que nos propomoo~ à nova ndacão cap.tal, 0. q~d é norm~a , , o c~ t3do. al~lda, beneflciar-s-e de cep6- P?tst~. e ~t~ldose :m cada fxercic1o. 
tu<Yer'r'a para o § 5? de a.rtigo 10 pê1a A refêrencm à cotaçao efel1~a c ~~ ?Ito~ ql!-e fzes"em para-instslar no~'as tI Ul\I~ d e d."I'V\~to no aIt. 17 da 
p!'e~ente emenda - Desiré Gua7ony. I tante do projeto, também .nao uldus~rIas no NOl'deste. re~sa ,.;a

4 
20".fI0 de-2'7'de junho de 1S33." 

, razão de ser. Basta. que seja ~tação Ln n , ... -;l, t aI 
N9 43 feita em BOlsas. _ Desirê Guaran1/. P.:>r outro lado, há empl'ê.~.l;;<; C9:n I O dj:>p~itivf? ~r2I'l§Cn o- P!31~eCr ~ 

sede fora do Nordeste e indlLtr~ns cançar do's ObJ~.\'osprlnclp:}. , a ~9. 
Acrescente·se 80 art~go 109 o se- N9 45> na Região, A estas. o di.<3pcstlvo ton. ber' \ 

gumte parágrafo: f i 11 ' • 
Acrescente ~e ao arLigo 12 a .se.. ere o pC' \' rg'o de de~frutar de um ) ev't.ar a oncessão de i.,er:~õtJ 

"61 - Incorrerá na multa de cem guinte letra: favel' que é ne:J;do às, EmiJrêsas que totais de impôSto de renda ~, ad'c:o-
pJ.~ c.mto <lQO'r[) .só/1re o fe!pectivo "C) as quantias aplicadas em em- - mant.endo es.abe,leClmentos. e sede nais a quaisquer empreentilmmtos. 
rnontante, a firma ou socie",noe que preendimEIltos industriais ou aJT~C:}- na Rcz·ao - cont~lbu~m In.alOrmen- p~lo simples fato de screrr. 00\'0"; 
aceitar ou registrar nos 11,:ro.3 fiscais las c:lr..si:':~r:1do3 CCUl.O de inter.sse te, d.) ponto de vJ.Sta relr::.:vo. para _. 
ou comerCIs.IS, espE.cialme •. :te no re. para o desenvoh'ID~ento econômica da Inamer a oferta ge empre.-rcs l'c- I b) evittlr que iser.çoes tO;>:11.:: can
g.stro de compra cu no registro de Amazênia ou do Nord-este, n,: forma ;:ion:dl1, ., I cedidas a empr,:end n~nt1h nb~O<lp~~~': 
lü. ,,;tiaS-p:llm:s, QUpl!Ca~a, futura. tir.s Leis us. 4.216-(;3 oU 3.9G<>:-61, ou O projü'), no int;,tito lçuvável de tribuam p3fa :)umen r- es,. d-rne~ 
no~a fiscal ou recibo que tenha. sido depositadas no Banco de CrédIto da. evitar n acumulação de favorei f;scais, de con~orrênc:a cOM emp;e:,n 1" . 

confunde coisas ess~nci.l·.l,ente d,'Q- tos simIlates porventura eXISLIlle. no emItIdo em nome de firma ou socie- Amazôn:a S, A. ou no Banco do N()r- _ 
dad:? lnextstente ou fictíc4l. com o ob- de.~"te do Brasil S. A. para: ap'icação tinats, a sab~r: Nordeste. 
jetlvo de simular operação de compra nos !'eferidos empreendimentu". - a) DEPÓSITO DE L\[PóSTO DE São anamente louváveis ~'i.."~ obje .. 
e vend'l de mercadorias Ou desoeE;M Justffica.tiva R,ENDA PARA APLICAÇAO NO tivos, mas merec::m os segUlIltes re?a-
de prestação de serviços." NORDESTE, SOB A FORMA DE IN- 1'OS; 

Justijicati1;a ! N).o há n( ~ar que as Leis VESTL\1ENTOS INDUSTRIAlS OU a) o d:::posit vo, pelas r:lzõ?<; an-
'flS. 3,üBS-61 e 4,216-63 representam QUI~·"r'O DE OB:tlG .. ~.r:o::-S DO teriormente explicad<ls. confunde "de-

pela presente emenda se pn:~t'lld.e ponderável ajuda econômica para. o FIDENr:, (ar~, 34 da Lei n? 3,995-61, pósít(lS para investimentos" c(>m "~!"en
Anar uma lacul.1a realmente muito dm,envolvimento do Nor~l~ste e da. re SU3-STII'U1D:O PELO ART. 18 DA ções fiscais"; 
sér;'J, do sistema rcpte.ss·\'O à::; lnfra~ glão amaz,ôn:ca, o que é ,.!omp,·cy~<io LEI W' 4.2-39, DfE 27-6-63), ltsse fa- . 't - 1'0 ic1a a em. 
ções fiscais e que tem permit:do aos pelos diver:50s proje~ nesse s~lltldo vor somente se concretiza se um vo- b) o dlSpcsl VO nao P p. i 
wnegadol'€.s costumez.es as mais es· já, apresentados à SUDENE e à lume equivalente de poupanças pri- ~r:e}1dimentos P.o'.d;~e~~o~~l~~~! ~~ 
candalosas falcatruas fisca1.s, A nos- S'·PVEA para. .., estabelecimen~~ de no- l!adns, ,no Mso de )nvest~ento.s jn- J'õ=e P~;~a~ento superior ao d'.s .. 
sa legislação prevê pene:: inclusive de V6S industrias ::.aquelM reg1oes. No dustri9lS! f.ô~ tambem ap.hca.d.o pela. ensa.do 'a empreendimentos cotrrnt~ 
pr...sáo cemlru', para os casos de emis~ entanto, os citados diplomas legais ~e.ssoa JundlCa qu~ ef~tuou ~ depó- gu comuns, o que diminui (\ cap3cl
s:\.o das chamadas "notas frias", mas restringiram a uti:ização do b.e~elf- SI.oo ou p~J:a. empresa mdustrIal que dade de atração dE' cap·tais crl<làa 
apenas para a pe.ssoa que . emitir fi, c:o fisCal apenas às pessoas jur~cilC~s, dele beneflclar-se. ~, assim, um me~ 1 rts 13 a 16 do II Plano Di .. 
re.~pectiva duplicata (artigo 32 da Lei • que constitui uma gratJ.de litn~ta~ao can!smo de ~timulal' a apli'cação d·e pe~: %a SUDENE, 
U!) 137. de 15 de janeiro de 1935. e ar~ no incentivo para a. c.pUcaçáo de ca- pouparwas prIvadas no Nordeste; re 
ti.gO 172 do CÓdigo PCl.lal) o nue.se pita-is nas dJ.1.llS regiões mais I?Dbres e b) IS='ÇAO DE ô A redação proposta parece conc:liJr-

, de mais redr;.zidOS recursos fInar..cel.. '.cu~ !MP STO DE se com os objetIVOS essenCiais dr· G-().. 
justifica, po:.s a punição prevista na RENDA A EMPREENDlJ\rfENTOS ve"rno. l"esO',_uardRndo, por outro 11100. 
L~i de Contas Ass:n'J.uas foi estatele- ros do Pais. AGRíCOLAS E INDUS=IAIS DO' d 

- , • ',U" a pO.:oslbilidade de fomentar, mai~ e .. 
lecida com o Objetivo de evItar que A procura. de esclarecimen~os 9uC SP NORDESTE Olrt, 19 da Lei nQ 3,6n, c~ivamf'llr€', grandes empree~d mento3 
as nutas promissórias e letras de câm· tem o~servado junto às agencl!iS do de 15 de dezembro de 1959, SUBSTI- agrícolas e industriais no Norde.o<te, 
bio f&sem substituídas inctlScrinlina~ Banco ele 0l'édito da. AmaZOID!l no 'l'Umo ep'()s arts. 13 a 16 da Lei Aarão Stcinbruch. 
damente por duplicatas. então .suJei~ Rio de Janeiro, em São, paulo e em :n9 4,239-63). Por êste favor, o Go-
tas a um \trP:mto relativamente- sua.. p'ôrro Alegre comprova o real lnte- vêrno Federal pretendeu' reduzir a N? 48 
ve. AconteCe! porém, que' o cresci. J.'êsse de inúmeros Cidadães em, se bc w tributação ~ôbre tais empreendimen
m-€. to do impósto de vendas mel'can. neftciarem de incentivos fiseals para tos, de modo a compensar desyanta~ 
tl<; vedou a. em1.ssão de duplicata de "plicaç§o de parte de seus r€n1"iedn~ gero regionai" para atrair e manter 
ta \lor em lugar de notf!s promiSsó_ tos em firmas ou ~leda-des COtl~ e· capitais privados (defíGiênci<lS de 
r.~s. para efeit{) de d~conto bancá_ rarlas de interezse para o dsqenvOlvi- transporte. neergia, serviços bá-
rio, mas. em contrapRrtida, o tlesen· m;nto da Amazônia. 'Muito ~àbl:l.-o sioos etc.). I 
volvirnento do imp-Osto de renda e de men<..e o projete em. causa. permite o Um e outro fal'ores s6 têm caráter 
outroc: tributos diretos açulou Os 050- abatimento da renda. bruta. d'lS 'pes- a-clU11ulativõ no caso de etnpreendi
ncgado:i'es à prât'ca de criação de &Oas fúncas. de imporl~ncias ap.ica~ lUenot<; industriais e agrícolas do 
dC'..spe.',a.s camufladas por -fatura!). no- d<3.s em setor-e,<; eoonchnÍco~ ou tinc.n- Nordeste e não poderiam. "em ..lle
tas fiG.cais ou recibos emitidos por ou cetros c()nsideradoo de lnter&3e pll-l nhuma htpptese, beneficiar cllm.ulfl,-

suprima-se o art, 25 
Jüsttjicattva 

TeIído sido demonstrado que OS fa.. 
vores cuja. acumulação se pretende 
evitar com o d'spo~itivo têm .funda
mentos eebjetivos totalmentE: dlVf'f'<:''!S. 
não sendo assimiláveis nO conc~lt() d~ 
isençã.o fiscal, o diE'po"itivo (art, 2':1 
do projeto) C2rf'ce de sentidn 
Aarão SteinbTllch 
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Acrescente-se ao Art. 26, um perá
erMo assim redigido: 

~m montant.e atft 50% (c~nquen{.a por rar, a.lI, a continuidade. mansa e }'4.-1 A nliúde, ouvem....se ClamOIes- t1W':-' 
cento) dessas unport:nc1as. cUica, da presença do Bl'asH t'ga contnbjJ.intes e de suas entidades _xe .. , 

I .2° . A deso?ediência ao e.sttpuladO Omne3. \ ~resentat~vas contra o a:buso da ação' 
a.rágrato único "O encargQ flnan .. 

edro a que se refere êste artigo não 
poderá ser exigido cumulativamente 
com a ob,',gat.oriooade de subscrição 
de letras vincubdas. com a importa. 
fã-O 

Justíficaçli.o 

A subscrição obrigatória tle letras 
(je import3j.:ão já constitui pe<>ado ônus 
para as' e-mpresas iUlIJortado!'a,s .so~ 
llretudo de matérias-pl',me.s. 

O artigo 26 do projeto vl.$,a a ele
var Q encargo financeiro de que t.rata 
<Q jirt. 29 da Lei 4.131 de 3 de set.e1'l1~ 
bro de 1002, até 30% (trinta por cen· 
to) do valor dos produtüS :m'piJrtado~, 
quando atualmente êsse en;::argo é fi· 
lIl'tado a 1070 (dez por centQ). 
~ 0 que a emenda bueca é evitar que 
.QCo!'\'a cumUlativamente 90 obr;gaçáo 
da subscrição de letras rh importação 
com o referi-do encargo até 3Q% (trin· 
ta por cento) > ll<lis l~S.{) representaria 
insuportáv-el elevs.çáo nos custos de 
matérias-primas lnd·5p~n.sâveis à pro_ 
dur.ão nncional. - AlUio Fontana, 

~9 50 

Acrescente·se, onde coube}', o pre
liente artigo: 

"Art. São dfdutiveis do lucro bru· 
to, para efeito do impôs to de renda, 
.as quantias depGsitlcbs pe1ras pes~oas 
ju.:ridicas no Banco do Nordeste Bra· 
~ __ leiro S. A. oU no Banco de Créd!t.o 
da, A.tuozônia S. A. para efeit.o 00 
dUiposto ~as Leis nOS 3.995~61 e •••• 
4,216,63". 

Justificativa 

no inCISO lI! Importará: S S ~ fI! 9 d 'n'J.. ,f1..~al. prUlclpalmente ~~e do em-
tt) para. as pessOàs de direito prl... .. em .. ras a,., e jt,U.uO te i prêo-o dos seus meios vexatóriOs 01.1. 

vado faltosas em multa até 20('/' (vtn_j,1&84. - Edmundo Levt - .'Oj~ Fetl- 1lYY'a.voso.s desautoriza.do.s. pela. lei e pe 
t 

.Ab I . . o ct!lno -. Goldlvasser Santos _ uscar t:>~, ..... 
te por ce~ O) ..v re o va Ol aa t,ran~ 1_ Passos _ Desiré Guarani _ Cattece L la moral, em provelto propno ou de 
ca.ção, reaJustáveI na forma do art. 1°; P' h 'r ~A G ' terceiros. 

b) para os servidol'es da.s entida~ zn et o - Jo,<;:; utomant -- HeZ5r~ Embora pareça inútil repetir a apl1-.. 
d~ participantes das tr3n.sações, que ra. Neto - Eugenia Barrot!. cação da salutar n<mna do Códl~o pe,._ 
tiverem respo.sabllioa·de na reS'pecti~ }lo 53 nal, ao-.s caso.s previstos nos artigos 5° 
y& efetivação _ em pe!lalidades lJre~ _ . e lOQ d,~5te projeto d>e lei, a verdade 
vistas na legi.$lação especitica sób.re Inclua-se, onde cOube!, o seguInte. é que a sua inclusão do 'oôjO do pre .. 
,otel'V:d-o-l'€S fedcl'a:s, Oca,'). ent1dades au~ .A~'t. As ; m\)re.. a,:;, qU,e tennam Cl'e~ sente dipl.oma. legiSlativo repr'~sema 
rárQl:lcafi e paraestatais e das sode. ~llO:.a. ,receu,er dI! ~rg~I11ZaçOe5 de t:'JJo um brado de alerta ac.~ menos avtsa ... 
da.cte.s de economia mista, sem -preiUi· ~p:l.-aJ ~oc:D.l palt.lclpe ~ntf<iad'õ Ce 160S e uma advertência aos incautos 
zO de ação p:!1al no taso de dolo. dll'el~O lJuoI:co,,,,que seja tltul~r de f1- para que, no império da lei e dn mo: 

§ 3 .... Excetuam-se óas prolblções de na~c;amen,"?. <:"!fer!~l? por e"t~_oe),ecl- \ ral, se ej(e~utem adequadamente, to ... 
transação com ó:'gãO governamentaIs, tn--;l!to de CI e~hto o~1C~al da UUlao, po- ,dOfi os a tOs da adnünistraç-.ão pUbllca. 
e.~.tabeleCid-as no incit"..Q IrI, 0.'" -emprés- ! delao .q~~t.ar QS. de

r
bl,Q':;;,. de ,~ue .tr~t,a : _ Atiho Fontana.-

tlmos cou.traió'os por pessoas juridicas \ éste ar tloO medlan,e CU, ta ,e ('t~.t\J I 
e flfiic::t.s fa·tosas tendo em vista, es- 'DU our.ro do~ul1l~nto h-' bll '}'Je l't'pre~ N° St. 
pecJn;menre, o pagarnento de su.as dl~ . sente ~ olmgaçao do p:l-'~amenot por 1 Inclua-sç-, onde couber, 

Ivl.~.ias f~SC'.ais e pl'evidenciário...<;. 1~~~i"ot'.lQ"o! no prazo àv fJ·:_:1';!,'U0 Ii!l~ i "A:[._ Nào q'rã c;ür:.cedjáa a U1p,·dl.:..,_ 

Justificação ' -, JtISl:I{WQilCU da I1uuna-1' de mandados de f-.e',Nran .
I Ça unpet-rados contra a Feznd-a Nac:o~ 

A sonegnr~o de iInpo.-tos é grande O crescente volume de invel'sõe.s pll~ nai nE'n: com relação nbs procedlmrn~ 
em no~o PaIS. 'bUcas nos setores inft'a-estrutura·l:O ali. to~ (.l ·minais de que trata esta Lei". I E.r.:t!'etanto, f\l&m dos arU!lc:os t1es~ econom:a. bem como em atlvictal1t:b Justifica'tiva 
finados à sonegação tribut.aria e pre- índustriais plone1ras OU comp,ementn-· 
vlQ.a-m5átlos. há Inúmeros c.a.sos em íes da 1niciatl.'a prIvada. levoU grall-, 11a12rado 95 e!·'::vRa"'C.<:: objet:vos -do 
qHe o jmpÔSto OU o recolhimento c!e de número de emprêsrlS bl'as!lcu'O$, no~ . InS.ltLlto da liminar nos nla!1~ia~ios de 
prevl<l~ncia é reconhecido, mas, slm- aWmos anos, a ti'edicar plll'te SUD:- . .s.egurança. não há negar que o m&-

I t . !8ncial de seus estorç'os prOdutlvos e mo. COm re:o.çào aas Pl'oct'd~ll1-entos 
p esmen e, de:xa de ser pago. ~ empreendirnento." ond~ partIcipam e11- : de nature7a fisc~l, tem servido "'nl sua 

A correção nl.on~tê\ria daa dividas t,idaç.'es de direito público. O .icelera~ ,cjl.:a,i. to_altàade. apena$ para p~I!fii", 
resultante, tal como estabelece o Pro- mento do pr()cesso inflacionárIo c aI- : 1.1' a liberação pura e s;mp,E's dás 
jeto de Lei nQ 1.969. já é um fator consequentes ·ctdiculdades ~e calxa dH31 mercador,fls apreendid&.s e o :::ouse
im.portante para forçar os pagamen- entidades em -vários nivele; provocou, qL:et,te embJraço ao p~·o5~e~',/.lnellto 

tos em susp::'nso. . I mUitas vêzes. a impontu~1!dade Jc {:a- \ 'la aç~-o. fn~al. inelu~h'e n,o,' C.1.:;(}~ de. 
, ~,.. . gamento de faturas e-llliudas por com- ! ;nf'J,;çoes apurada.') por s.mp:c.<, levan .. 

I 
~odavia, O,h. as m~dlaJS Po-0d:tla:n panh:as privadrts. Daí decorreu a di- ta'1i1 n:o~ contâ-be!s. 

fie! apre.se~tadas. paI,:,," obn".a.l t:ll~ ficulda.~le CI:'; serem por e::.t8s 5alCa~ I P..l,a mr:Uwf dJfe.:'a das Jn l:'rê.::-:ies 

" 

pagamento." àl!sta~ando-se, entre ~ e.as, dos, .Jencrc dos prazos lega.is. lJS dé- {kl, }-\--.ze:1da NRciorwl na ':0;,), d:lç.i dos 
o~ ben('ficios fiscais criados para o las que suprImem .\ant!gens ImJD~taIJ-1 oitoo re:!--itivos ao reco;hlm.:-nto C!:.;S' tnlmt.0l'- q\le lhe são dev;óos e qle al~ 

~t$en\'o1v menta do NordeSte e da tes .enquanto pelll:.3.n:ce~ 3: ",~t~~~o eontl'ibu1çÕes de, previdência, SoC;J,l, 16,m, .!:(,!l:?-;PdorE's CD:ltulU3.zes l"i.'CHICi
Amazônia ficaram nstringiàO;3 pela !rreg~ls:r; como sejam. ~ d1StrIbu!t,:~O uma vez que mUltas vêzes nao rece- t~'ilm ~,ll n'co~her aos cotre.· ptl0Hcos 
pos.sibilidade de Que a.s pal'ceJa$ aba- d'e dlVlo.e?d~~ e quMsqu~r. bon1[.ca- i !liam e~as companhias os numeJ·flr103 'é Cfce, ap! E'sen~nmos es~a emen,l'a. _ 
tic4t.s do impôsto de renda a ser re- ções a aClom"tas; as partIclpações ~de I 'utlciente para ,Pflg-amen~o do 3eU p~- I De,H/C Guarany. 
coUlido <500/0 do total) passem a ser lucro, be~ c.orno os ~a~aI11en~os, \!t;m soaI. A transferência dos dIversos crfl- \ 
considerados como nõvo lucro da em~ !te certo llmIte, n. sÓcj.(),',,,", qu().ttstas, d~- dJto..<;. em contrapartida ~ quitarã.o dN-1 N° 56 
;présa e camo tal a ser tributado no ~etore tI' m n o.: dlL-- a.d . " .. 
exltrcíc o seguinte 80 de destaque pa:;<t '. s e ou os el or ... m.- tes débitos específicos é portanto llle- Inc1l'a-se onde coube'" 
a aplicação em empreendünento con. ~~v~:~:~e\~f~1~ t~nSt~i~so com ~~;g~ <lida que se impõe, c~mo reconhecl- .. Art'. :'\s' l'~partlções' arrecadado-ras___.. 
<6idcrado de jntcl'êSSe para aquelas re~ SteillbruCh. a , - Il~~nto das caUsaS - est.ranhas.,ao co:}~ 'pt'ov:d-<,r:c:a~·ão imedial:llllentc ao le ... · ~ 
giões . ESUl em~nda cor.sidera a vin~ tlore das emprêsas - que cnaram O vantamen.o das. ::U-3S llect'::s~dad-2s . 
bilU:iade de corrigir eHi\ falha, a qual j endividãmento, A emenód. oferecia.a, quanto n pe.::oal para que o Poder lIxe .. 
tellt evitado, por si só, majores apli- I ~o :52 como fica exp:ícito, refere-. ..'"e ex','JSl~ cutivo possa, dentro do p~a20 de se.s ... 
eações de capItal em funr'á'" das Leis I \lamente à parte relativa aos débItos renta (60) dia.::, encflm1Uhar ao oon ... 
n?s 3.995~61 e 4.216-63. Destré I InClua-s,e. onde couber, o segtulnte decorrentes da ímpontualldade de pc~ 'gresso Nacional a respectiva m~:l.sJ.-
'G-u(Jl'any. A!'t. Fica prorroga,d? ~elo prazo ganlento por parte de entidade$- pu... gem". 

JustificatiVa ' I 
de do(s anos, com ex~en5ao- " área bUcas, mantendo-.<;e o saldo devedor. 

X Q 51 do Plano ~e Valprlz~çáo EconômJca se existente, dentro do regime estahe· 
da Amazôlll;l, o dISposto nQ <trtlglJ 17 lecido :pelo art. 60. Sabemos perfeitamente quão remoto 

IQ.cluil'. onde convier, o "cgUlnt-e ar- da Lei n~ 4.239, de 27 de j'Jnh{) de. é o alcance dj. medida de que t.ra;a, 
tigo: 19 3. ~L S B de Junho de 1964. - Joa- I esta emenda. Ma.s sabemos, como f~n .. 

Art. A..<; peSSOafi jurídicas de dn'eito qU1m Parente. cionário fiscal Que somos, com que di4 
privado, enquanto estiverem em dê~ I Jllstfjtcaçao ~o 54 ficuldades lutam o.s responsáve,~ pelas 
bito para com a União e ."ens InSt;l. Deternllna o artigo 17 da Lei nume- repartições arrecad'adol'a.- da Un.ão. 
tuí~" de Aposentadoria e Pensões, ro 4.239-63, qUe a.prova o Plano Dl· Ac!'e.scente-se onde coUber; em vIrtude do exíguo e semp:'C me .. 
a.través de dividas fiSi::aÍ5 e previden~ retor do Desenvol\"ime-nto 00 NorQe::.- nor númerO de set'vidofí's bUl'cc:'áti~ 
ciários já. vencidas, não pOderão: te pMa 0..'" anos de 1963 a 1965. que .>\..rtigo. Aos casos previstos nOs ar· cos de- que d!spõem, pal'a dar C'lUl"\ 

"O aumento I:!e cap1:::;l.1 l'~.':Ul- ligos 5~ e 100 dest·a lei aplica-fe o diS· primento às tal'efas c:lpita:s d~~ S1..\aa. 
I - Distribuir: tm{e nE! í.ncorporaç;1,) ~ t'eserv~ ... !. posto- no artigo 316 e pnágl'a.fos do repartições. E no entanto são c JUS· 
Oi dlvidendos e quai.Squer bonifica-, uu Oe reavaliação je ativ\, de em- Código Penal, independenmente da tantemente cr1ados novos (.c~re.oS 

çôes a seus ac:onistas; jJrêsas :.nd1l.striais e a:g!"\r.c!a, loca.. responsabilidade civil de."tinada à N~ para, as repartiçõt'o' arrecada, O~-lS, 
\)!,~.dns n':>. área d.e ltua.ç!i.o da paração de pCl'dns e danos, OCaSl\lna- s~m que para as mesmas sejam no~ 

o) participação de lucros" stWli só... SUDENE é i-sent-o de quklçuer 1m. da pelo excesso de exação. . meaóus ou tra!1sfeddos Os fun,:.ün!l. ... 
cios e qUOtiSt2.":' OU a seus diretores e postQS e 'I:!..xa.s fede. ais, de.;;o'e Q.'·,P pará&rafo único Ao cont.ribJ.lnte .1'1,05 que possam dar execlIção à'i :a-
Óêtnais mem.brQs da ao.minl.shação fiU· realIzo.' .'.é u-. ""O '''a"s a ,.~,.~ '" . . ,'rlfas nov<>s de que a' me'n1" \ 'fi perfO!'. 'U'V ,u .... ~ ".t-> ...... prejudicado fiCa as.<;egurado o direito" ' '" "'. .", ~.., t-

U _ Ent.reg-ar mais de lO (dez.) • bllc.ação lIesta le!". de re-presentaçào ao Ministério públi- eno.o l11 .... unlbld9-S. 
Mlarios rr:lll:mos. c}0,s proventos mell- Ta! dispos:ção, como. se eVH!.lm".a co, para o exercício da ação penal, Agora mesmo, pelo presente p:'o;e't'~ 
sais rle s:eus á"ü'et.ore.s e demais mem- ,8Imple.'mente da sua s1mp!es le-.tura, Com a ooserv:ncia das dbposições eJ~ a.s repartiçõe.s arrecad<adol'as t21'.iO'W1e 
bro" da admmistra.-Cão 'superior, I va';c uomo uma me-d1fu\ de ~r'l.n~ iil- tabelecidas para, os crimes de ação providenciar à co1'reçâo ID':m:>:n:--:3 '-e .~" 

IH _ fran.sac:onar com entidades cance para o norde:;;te. POlS estlmu~ Pública, no Código de Processo PmaJ. todos- OS débitos n;:-ca1.,> a'lui.~ , !:.:-
e;.'L:H"3.t..<;, autá:quicas OU paraestatats ,ará .nve.i>~unentos na zona )Ul~C:~IJ- JustificaçãO turos (ar1igo 59! :;e!'Vi<;,o e t]('v.q'i, ',,-' 
fed,~~a.s, bem como com soc:edad'e~ ia! da SUDE:NE. pon.sab:l:ó'rJde fuJlClonal. q.ze tx !,' : .... -

d.-~ ,.~cor.omiJ. mista com maioria da r:-mt() quant--o a â:'e-a noraes;1!'1a. 1'1 Enl!:m-ra aprcsenta<i9. à C:mara dos d,jcaçãç e pl'.:-steza dos fli:1C'.c:C."::"ns 
UniÜ~~ .~.. <!;nu,:ônia está '~àTcn'...e de lnves",;..ol::!n .. Oeputarto.s et>ta emenda não po<ie ser aos qual." ficnrá areo, .sai; rbco de 
. ~ .1~, A des:;b~lenC1a ao d'lSP0.3t.0

1tos 
DOi..<!. se .,à im2!M3.", as '}J.::,"i'..blll- apreciada pela COOllis::.â.{'I especlt i c8. ti. se ter anulada, pê"~a de-mora. Il f:n..l v 

no.3 ih:l:-0~ I e II Importara em u:.ul- d6.':'e.~ d~qUela o e-xt,raotdtnán:l re.zlão de Corut1!uição e Ju.stlça, por motIVO I Hdade objetivada ·no P!Oj.:':o, Cj'1"j ~c .. 
ta e 'Ju~ta\'et na fOl'm d arl 'o e - d.o re':!Íme àe ur~ência conc.::dído à ria o de apr('ssamento Ga l'r11l~(b" o 
I

r:" ,"' .fi O . >J :110·ort',~ "11.0, illDQ3, as suas ne"E"~,:aaa~ ~ ~, mpo.'ta t::amitaçlío da m:aterl<l. Agora, e:a re aus debj:o.~ tlfi::a1S E pnr.l. 3. pxu.I!·.Q 
a, à..<.' pesoas juridicas que dls~l'1- 1 ~es, as ~u~s ~):n.~c:..0:s ",~·f'm s.'b aS renova plua exame do Senado, eIll sua dzst'1 nova t<uefa, nenhum •• :'~'p_l ; .. 

ball'':ID ou entre;;;arem quant:as i~de- I .~l.~J; qP'.lee~t~~;2-;)~~d'~~ial~r~~~l~:~ e. elevada s,abedoria. sua justlfic'ação ção at'1'BCaUi1ó.oT.e, d·o Min':! te;·;(, ,,!l ~ 
vidamente, em tl1~Jlltal1te até ,)U~·~ <U f' " , é a. segulUte: . • Fazenda dL'>põe de sen·:dOrt'.:: q~l:' p' ~ .. 
(clnQl1Cnta por ::entOJ des-s.a.s qll.an~ A emi'nd:t V!S::l :l cha.mar a :..teuçnol [Jm dOS. a.spectos.tn:i'" ~rave a~ re~ '8am ~er ÕeSc.:lClH'lo'l pJ~"l f':~I.',' ,\:'.0 
tias; )dO capital re3.nzador para uma zuua' a.adace h.~ca1 ~l'n1l21.:.l crfere-!'e aO de tal." --enCufgo'> sel1l p-r;,;Juc'!C,1; us 

b) aos sócios, quotista.<::, diretor~<; e .:tnQP poo,?:à. c~~endc .1u,:;'o ren\l!'!'O.~~ l e~CeH(' de ~x:-,ç~o j~Q-<. ~..;.l'l~e!l. 1I1C~- dp qLH" iá f'.<:Ui.o "C')tp-f'1:TL'~D.d0~. 
d'em..'1ts membr()." da admincstraç'ão que r:; prOPlciar bem~e"tar' a uma gran· l b~l1'?S da flscaILZ~~Q da.s lCLS ~nbu- Tra'a-s{'-, ~oi~, d!, p:·o·\·:d~l'(;-l C]~e 
recebérem imporl neia indevidam'<'nt.e, de ma-":-·a de seres hum,anOõ e ~.::egu tana..s. "equer so:uçâo imed:ata e p:tra ~u1.1 
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~ 4e.sejan::o,s ,chama.r ~ten.çáo. dos. atu~'l N' 60' >. ,rue;- de acul~atividade que têm,. ho- 1 4.~· sabido q';le o impôsto de .ren .. 
,te~nsHreLS pela cousa pllblie.a. la..o1 nt' "rt 3 o d ftN\ j!; as reavallações ou cerreçõ,es de I ctP~ não pode gravar a parte do Poder 
cend.tr1$l.. - Destro Guara.tH. I t·cresce :e-se; aq ,.'" '". () l'.~"': at~vo. . l}úblk-ó nã,S sodedades de economia. 

\ 
I '/ ' elO de ,lei ~.alS dois parág18fos. as Não;se jtj.st,iflca êsse, ,tratamento. mista, e. assim. a redução das al1quo':' 
I _ • N 6~. ~ redl?jd~. . _ contudo. em rEgirtÜ~ de compUlsor.ie- tas à metade viria at€:n<1er, desde 

FIe'"'. ahisliadas ,t6das as liluJ\as ' I O.unpôsl<) de reMa devido na. dade das, correções monelários que o iogo, a êsse cuidado qUe tem matr!!: 
"decorrentes do tllio pagamimto de 1tn_llncorp~)la.Çoes (te, valores resultantes projeto de lei agasalha. Não hã ra.. constitucional. AS oemals Sociedades 
po.stos, taxàl: ~ selOs federais, lana.. .~e. reavaliaq~e~ Cle _ a:~!vo. ~u~ .exce-- z.5es (tue abonem a _ JnadmlssíbHidade - as mencionàdas no § l~ do a.:rt. Ia 
das, atl! a. data em que a p_résênre ~bm, os t,"Oe~_cleI?-tes ,estlJ.lJe.ec~do$ ,na de deduzlr~se o _mont.ante da ImpO,to da Lei nl? 4.154-- também elas pro 
lei :ent:.-ar em vigor~.Os ttiButO$ de- forma desta lei .. pelo Cou;selho NaClO" pago, nos prozos, como detpesas da ruotiv.os considerados óbvios. têm 
vjC:OS deverão ser pUgos em cinco I nal de Ewnomla e ,realIzadas ainda peSSQs jurídica. também tratra.mento especial no te· 
pre~taç5e~ 19uâw e meruàis. vencen- no corrente e~erC!ClO"~ s~l'á de 10% Ass-lm, é de ser Ilcolhld~ a p,re""E;.h- ,gul~mento do im'põsto de renda, isto 
do-se a pririlelra trinta dias após a ll'ag*,vel em seIS. presl>açoe~ mensaib te emenda. face às legtt:mno; razoes é, como reza o dtSpos:tivo .citado, PlJ:"' 
pUUlicaçáO desta iei,' \ e ~ns~cut1~a, sJ CO~, ~s ~~neficl~, ora aduzidas. - Attílio.; Fontana. gam o impâsto sob alíquota reduzi~ 

. . ... _ cons.an :':l ...... :M. prrre~:rarr~ lI} e 19 RI) 63 da, E' j~to, pOlS. que quand.o se lhe.$ 
JustiJzcaçao .,§ Na -h1p6tese_ <:lo p~l:'agrafo note- dá Q direito de t·a.mbém promoverem 

E', notaria a ex:stêncla de grande r,10r, a res.vuliaçat? deve"!,á se~ .B.pro- Acrescente-se 1\0 § 15 dó ari. 3/',1, o a correr;.uo monetária do seu ativo, ~ 
Ii'ltÚhera de proce...o:..sos tre!tlitnlltio nos v:da ,nela Delegae1a Regwnal do Im· seguinte: lh~ "{l·s:egUl·e também;. a reduçã? dO$ 
Órjã,oO,s de jtllgalll~nto incluslve na' pm:to de Re~de! em que esteja se~ « • .l\s incorpoNções: de 'bens mõveIs e..'1C, argos !.t:cat.~, com~ sequênCla. dP. 

Ju,,~.iça Comum. . dlada a ~QntrIb\;~n~e. antes de se pro- ao ativo, realizadas e Um excf:-icio l~h~ ~e, conduta ja eXIstente. -
O espírito desta emenda visa esti. ced~r à mc.orpo~.~ça~ do~, novos valo- em ünportflncia. excedente ao Fundo Antomo Carlos. 

lll"j,hr a que o contribuinte prefira res no capItal d fuma. de Deprecinç:ão ou Amortizaçã.o cons.. N9 66 
an~ec!pap..se ao 'juigamento dos refe. Justijrcaçãv tituido no mesmo exercício, pOderão 
:rlt~O,<; )roce.!,sos, pagando os respec- C.~ " ter G. cobertur.a, dê:se cXCeÓ"!lt? r')m 
t~t ós impostos. 'O texto que a am ... ra dos Depu Funãos de Depreciação ou Amortlza-

Q paga-ffiet.t() do..: tributos, o?jetó tad<ls aprovou. so'j 119 1969-64. contl.. çáo formados em até 3 exercidos 
rlr.Jta .?emenda, irá. pCssibUitar de ma. ! nha as preceltuat;õcs aqu.i mandadas subsequentes". 
n€jr~ .subStancial e imed:ata o au- 1I..c~e.>;centar. o qu~ mAis amdn. se jus.. Justificação 
nql.1~o da arrecadação e contribuir bfl~a a reiuclm3.3o dos mesmos nG 
pata ma·ior fortalecimento da Caixa "fÓJ-Eto em tramIte na senado Fe- A, constituição do Fundo de Dq)!'e .. 
do. Te'ouro. . dera1. dação ou Amorti:w.çáa destina-se à 

J . Na verdade. as: parcelas que exce· repo.si~ão de bens móveis. 
MenI dó mais, '0 Conselho de Con- ! dam .aos coeficientes estabelecidos Ju!w, po:Js, que e...t:.sa rep0.'5!çâo 

tr:'b111Ilt, es e. a J~tita Comum ,serúo pelo COnselho Nacional de Economia ~unndo feita por antecipação em V3,
aü .... rtcos tio cOllgt'stíomUUC1.1to dos pa:ra as it.1corporações de valores re- lor superior em um exe::-cc1o. a{\ 
%.!~to.s dessa natureza. sulto.nt.e.s de renvali:lção de ativo no fundo formado nesse exercí~fo. utiJiZf 

.;\ t 'b ' t I c.JITente exercíc:o, devem fiear sujei- aqueles fundos que se ccn<:titunm, 
~ vS '~n Tl ~Uln es,. por sUa. vez, &e. t" a tr"Ulmento que não destõe pelo menos, nos 3 eX"rcfc;os subse· 

!"uÇl b,meflctados cem a amstia. das :1S um "". i te d I t nd ta quentes, - Eugenio Barres. 
mUltas, que atinal, mia constituem da.Q,uele que o s.s ma a e O .. ' t'f' uto e sim l'cce;ta eventual do Te- All~. a cautrla de .submeter-se .a op~- Nq 64 ......... , ! taçao ao "placnt" da DelegaCIa Re- -, 
Lii,J ."ro.· 11'10na1 do rmllôsto de Renda dá ao lndua-se onde coune!': 

b i I Art. Permanecem Cm vigor, p:1ra 
~u:.í.:~do se pretende conceder o fisco a maior segurança poss -rc • os empreendimentos industl'bi!! e 

p1rc:.! .. :1mcnto em c:l1CO prest~u;õ.::s, I tê i d C' já ha. agrfc6la da Me d a p v E A 
:r,J~1ra liqujdB.~:âo COO débHo fiZcal, vi-- . A ~la r ~ - ~on ~fe-~~~ -ar dO! inc:mtiv~ fiss.st: cc~t.~ntes' d'3S 1,~~~ 
l:iJ~::;e a atem:::r o imp2Cto fjnance1ro \'1: :~ldO ;)prOva 'J.l~ a ~,ãoa elo- Ilúmeros 4.~69-B, de 12 de jUlho de 
p~ra lS con.tnJ~:nte.$. cl'1an-do-.se d~s· D ... p-utad(ls. nUIDa e~o~ rr~coniza. 1962 e 4,216, de 6 de maio de 1953. 
fia forma,"- cornu!.'GSS fuvcnáveis para que.ote de que as r-e d! P 15 é 
t:tue ele preLram 11 UQuida"çúo do: da.':: de todo p~'oceaem, ~Slln. po. • Justfiicativa 
1fhpo:;to s devidO independentemente I d,~ fel' acolhida. a eme,nda ora ofere- A elaboração ,de um dizpos'tivo 
ci~s (ecisões judiciais . (a favor ou c.da. - Euge11.t o o BaT1 OS. distinto se impõe para maior cla!'ez.l. 

,c~lltJ'a) llne mmtas vêzes s~ !i!'""!'US· 1 A t se Nao' .6;t 3\1 do nroJ'eto do texto em aprecin·ção, no que t.a:;]. .. , I d"'~ "-.o J '. 10 -r.' .n.ct"csccn e- a· ~ di t ri L. H~ I!., n,," Ol:QQ.S nos; - ~ rav'j de lei mais um p.a.rt.~rafo, at:S1ID re ... ge aos empreen men os og ('01as e 
tJ ,e.nr.JTdCn.. . digido: Índustl'Í,«fs na ~~rea anlfl7ônic& 

N9 5B ·"Pgrágl'.9Ío .. F:ca revogndo o § 15 Sala das Sessoes, e~ 1~ de juilh') 
do artigo 57 da tei n9 3.470, de 28 de de 19"-54. - Catete Pinhetro, 

)Acrescente ao art. P o sEgU!nte novembro de 1958". I 1'iI9 65 
p:t.rá3rafo~ I,' .~. , 

'''§ As obrig3çõ~ terão poder libs .rusttJicaçá.c ~ubst1tUlr o § 22 do art. 3Q pelo se· 
rqtol':o p~lo seu valor atualizado de Atua!mente não admite a leglsln.- gUlnte: 
cçô:do com o pgrágrafo lI?, para pa- ç1i.o seja. O montante ·do impôsto de· "§ 1-8. Ficam dispensadas dn. obrl
rr" :"-u .r? r;";- ~"::'i' t::1Jl.! .. o fedt."l'al, duz:do pela pessca jm':d<:::l como gatoriadade da corr{!ção monetária de 
tlPés decorrido 30 dias do .seu praztJ despesa. ~ evidente que o nrincÍpio que trata éste nrtigo, as sociedades de 
d~ l·EE3"ateJJ

• prevltlcce .em razã-o dp cm-,uter~ ~d~' economia mista., nas quais, pelo me. 
Justitfeacao . 1acultatividade que tem, hoje, .as. nos 51 % (cinqüenta e um por c~nt(}) 

reavaliações OU correçÔ>l-..s do ativo. dp,s ações 'COm direito a voto perten ... 
.As falhas burocráticas nos tel'v!<;'03 

':lp re '~at,:) de tituioa '<io GovêruQ têm 
c/JarI"ibu1do pJ.ra a desmorallzar1i·:.\ 
du'3 m%-rnos, A emenda visa oferecêr 
1'0,; remadores das .obrigações uma ga
r~ultla. leal e lneqll','oca de SUa li .. 
c.Ji'Uidm>;,. - Attilio Fontana. 

Não se justifica. êsse tratamento, çain à Unãlo, aos Estados ou a-os Mu
contudoJ em regime de comnulsorfe- nicfpios, e as pe..>:SOB.S jurídicas com
da-de das correções I"!1.CItl.etárjas que o preend:das no § 19 do art. 18 da. Lei 
projeto de 1ei pgasnlha. Não, hk ra... 9 4 1ü4 d .. ~ 
"0'03 'que a.bonEm n. inadmh.sibiHdade n . , e;!;8 '-Ie novembro de HI'Ô3. - mus se o. fizerem terão reduzidos à 
de decduzir-~e -o montante do ,impôsto metade Os encargos fIxados nos 
t-:tgo. nos p).·El.ZOS, como qe.spcsa:; da. §g 61) e '19, dêste artigo. 

N' 5g 
pessoa jurídica ~ 

Assim. é de -ser acolh\da a pre,;en-
U § 12 dó ate. 39 pa...(',Sa a ter a s~.. te emenda face às le~1t!mns razões 

(f\l!nte l'cd~çãO: <ora aduzidas. :L José 'Ermfrío. 
•• ,. • .' .'.j de canHal reali.zB.dos r.;tr ~ 

ôbli ,;utóriamente nos têrmos do pará· 
:F:l:'8 411 bem como os resultantes ü.. O § lQ do art. 13 p.:~a a t.(l.r a se· 
rE''''~t.., mcnto de ações novas ou quo- guinte redat,.fm: 
tas d~'"'tnh'.lld30 e!ll dceor;ência da.-. "As correções lnonetárias de que 
f{': H'('O~S monetáml& prev!s~s ne.sta I traia êste a.rtigo tl:p1icnm-se as nór
J. t!Í flc"m !sentas do impõsto dD mas estab~ledQ.9S noo; p3rá~ra.fos da 
elo". . arl. 57 da Lei 3.470, de 28 de novem, 

Ju.~f,i": bro de 1950, exce'!.o as ~5po~içõ~s de 
No presente projeto que torna obr!o $"':::us parág,:afos 11, 12, !1, 16 e 17

01
• 

:Z::tt~ria a correção monetária, isen ( 'Justf/fcação 
!tam-~,,(? dó jmpõ"tó -do .c;;ê~o. os au~ A nora redação propDsta acr1?s~en .. 
I,ome 1~OS de capitais d~corre!'!.tes dn ta. O pal'"á~afo 115 do o.rt. 5'7 da Lei 
ttp:'e::."U;'â0 da- lel. Just-o. hmbém, é 3.470 ao lado dOs pa-:.'ágl'afos 11, 12, 
1~:1!~1r-Se 0,<; ::Ptcnoo.tcs.de cgpita1s de 14 e 17. . 
,:em ?:"êf;.HS acion'.st~<; re31lltante,s do --e- Isto porque atualmen~ TI§.o adml ... 
C·"1.: '11"' "nfo 6e !.\rÕes noves ou quota:s te a. leg"'.s!açãa sela o monhnte do 
dt.~t":~'lfrla." por. e,ff'it-o d1'!s'- mesn1~s! impôsto dNil.lzic1ó pf:'h To['''".';'"'a jUl'lrU .. 
co, "f'"""),~5 obnG'!'tW.i.'l?S. - EUflemO' Ci'!. como desp~{l.. E' oII.t,;ir'l('1""t::! <"lU'" () 
Barros. ~. -'--- '--' ...... ...:...,j pri.ncipio pre1,'11Íf:te em razão d-o C:"l." 

Justificação 

1. A substituição é proposta, em 
têrmos integrais mas:, na. verdade, o 
que pretende a. emenda é o acréscimo 
da exprsesi'io linnl, a partlr de limes 
se o fizerem". etc'. 

2. Não é razoá ve1. que as sOCIedades 
mCl1clonadn.s no dispositivo diexem 
d~ da.r .sua contrjbnjção, exigida às 
demais sociedades, RO me,gno proble
ma da. E:olm}3.o <la difícil situação em. 
que se encontra o erário. No su"bsti· 
tutlvo da. C~mal'a, tais sociéd.a.des 
(§ un for2U1 dec!arada~ Obriga.dR,g: a 
também fazer e. eon-eção monetlt1'le. 
porém, com as aUquotas fiscais redu-
2!das à metade. 

a. O substitutIvo da ComIsHlo de 
Projetos do E'xecutivo restabeleceu a 
fa.cult~tividade do projeto orl~dnal, 
mas 'tIã.o (!0t"...si~n110 a.Qu~le. r€duç~o 
da. fllíquotas ?lo Met.ade. e é eCf~1. omi5-
sã.o que a ~mcnc!a. pret.cnde r~a!Uf. 

,Acrescentar, entre os §§.22 e 23:.· 
"I 23, A al1quota do jmpôsto de 

renda prevista no § 69 dêste arti!l0 
será reduzida à metade se se tratu
de emprêsa de movimento financeiro 
anual igualou Inferior a .......... r' 
cra l.CiJ:l,OOO,(){I0,OO (Um bilhão de 
cruzeuos) 11 •• 

Justificação 
o impõsfo de renda exigível reltttl

vamente ~ correção nlonetária Qua.l1-
d-o facultntiva a providê-ncla, era su
portã:vel l)or qülaquer empl'êsa, pqr
que corr1a B. cada uma o cUidado de 
calCUlar Os ônus e m riscos da medi ... 
da.. Tornada. óbrlgatór1a pela Lei que 
ora .se elabora, mesIDo reduzida de 
10% para 5%, ela é, ainda, insupdr
tável para numerosas empl'êsas m~
dias. Tornou-se comum, em face .da. 
V"ertl.g:inos3. desvalorização da. moed.a, 
o movimento até U!n bilhão de clju" 
zelros. Nfio se pode a..firmar, a -rigor, 
que uma emprêsa. .com êsse móv11nan .. 
to - outrora invejável - seja. uma 
emprêsa poderosa. Exigir da3 médbs 
enlprêsãs um lmpõsto Mbre o llatza, 
atra,;és de uma aUqnota pesada; 
exigir dessas pessoas jurídicas. o pa
gamento de Um 1111tlôstO que náo ci>r
.responde R um lucro efetivo. .s~rA, 
talvez, ex-pô":las a Um infmtünlo e~o
nôn:dco, com ev1dentes e im~vi.táve!~ 
prejuIzo,:;. para a. coletividade e para 
o próprio Fisco. - AntonIo carlo8~ 

Ng 67
1 

Acrescentar onde convier: 
Mt. O conselho Federru de Edu9a. 

910 incluirã, como disciplinas óbriga.
tórias, no "curricwum" dOS colé~los 
comerc1aIs, o ensino da. legislação tri .. 
butária. e fiscaJ., abrangendo aS nor
mas gerais e as peculiaridades ·dos 
trIbutos federais, e.ste.dua1s e m~el .. 
pais, aSSim como (). en.c;ino do dircitb 
do tra.balho e pl'ev1d~nc1a social; e a 
reE-pectiva. jurisprudência das <luas 
matérias. 

Parlrgrafo único. O ensino das du," 
disciplines será min1st.radQ. em capei .. 
ras Q.utônomas, texã. a duração mini
ma. de um ano letivo, e O númeró de 
.aulas deverá. guardar "pl.'oporção bom 
o das dema.is matérias. 

Ju,tiflcaç/fó 

1. O ensino da legisl.~áo fiscal" niio 
escolas técnicas. de comércio, Jf\ foi 
obrigatório. Eliminado, há. maiS de 
2n- anos, ê-sse ensin.o preciSa ser' res .. 

elecido, como propõe a. emtmda. 
como c:ld-eira. a.utônoma~ de modo a 
que os técnicos em C'J"nmbiUdan.e "'POS" 
8r>.m, realmente, incluir entre OS co-. 
11hecimentos adquiridos quando. de 
Sua passagem pe10 curso técnicO do 
cmnércio o;:. que se relacIonem com 
as leis, tributárias e fiscals, 

2. pe igual modo; -é necess.áriQ que 
aos fUtl1'.'O.5 c.('utabilist!:lS seje-m minis .. 
tradC's ccn..'c·cdmento"" ~f.1"'e o d!:reH.o 
do t:raoolho e .a. previdência $ocial. 

, 
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Sábado 13 _== rtr d -
. •. .\!Odp-at. atol, l'el'gtIDtor """" , 

. _Inl ,.<!miti,-o. ' .. -diplÓltui"G.o· d. 
Uc,llic<>s e111 C9ntabilldadà, dó ptofls' 
.1op.a.is Que terão a. seu oatio a dire .. 
çãO de escritórlos de elllprêsaa ~omQr
dais e inuust1'1ais, ,em que se lhes 
tnU1Istrem conhecimento,s. $óbre ma.
térla fiScal. traoolh1sta e da previ
dêllcia social - Que c'Onstitui tuna le
crislação complexa e altamente atuan
te tlos negócios das emprésas comer-

- cia,ls e industriais, 

~ Quando se a.llUllc!nm medld.a,s de 
l'ep.ressJo e. soneo.Jação, e. entre elns, 
as qu~ C01lstam uêste 1lleSmO projeto 
(crime de apropnação indébita). ~ 
itleC'e,'.;.Sário qUe se reflita sôbre a im
po,ssiblÍIdade do exato cumprimento 
da Intrincada le~isl:).ção fiscal po}" 
)lurtc das pcssc~ jurídic~s se elas nã.o 
fore-m S;JIvidas p')r elementos re,,,:~ 
me:nie eonhccedol-es dos di.<;.pcsiti\"o~ 
legais pertincntfs à tribub~ão, 
Leia~::'e o regulam.:!uto do impõst.,J de 
oonwrr.O. por exerpp:O, e ver~.se .. á ° 
toritl.'nto que deverá lól"turar o desa
vk"tl_::Jo industrtal. E. no tocante ao 
im]'lõsto de rer~J:l, quantas pes,o.1S, 
neste pais. p-odenlo af;:,mal' que sa~ 
bem 'preencher, cor.reta111ente, a sua 
prÓ~lla decla-ração p<lTa o irnp[,;,Lo de 
renda a que ,se acresceu, mal~ recen
tem,nte. out;-o tcrmenlio que é a de· 
clara ~ão d~ bens! . 

5. Dir-se-á, talvez, que não se:ia 
ne~tc projeto que se dt'vcria cuidar da 
inc1l.\s: {) de cadeü·as nO ensino come-T
cia'l porque a propruição não e~pe
cÍ-fic.1 sôbre educação, mas é. ju<ta
ménte t;ste projeto o veiculo id~::ll 
para n a;?,)l1t~da. modificação da la .. 
gis::.ç5Q- co e1"..s1no C01ll2=cj~1 pJ!'que 
o <'lSMUlto, como coloc::tdo E'ob o exam~ 
das ·'t)ulnnentares, há-de mZlbilizr\r o 
Con~Te~s') p,na a corl'eçã.o \lrGc-ntc de 
uma. f;r::ti'e lacuna. resp::m,::-:!vel. S":1n 
dú-ç-!tla. por uma grande putc da eva.-
55-0 (if' rer.d:as p{lblicas. Instruído sp
bre .,.'> d?talhes da lef{isl8.ção fi.'~ca], o 
contl~'buinte saberá como proceder c 
o contabilista, em favor do Quem a 
emenda é apres~ntadz:., !'uberã com':) 
inst.!".Úl' a emprf::;a ~lle ptc~t.e sua 

co!abOrEp.:to, afcstando·a de infra
ções: inform?<io sôbre det'.31hcs e mi
núei~s 00 direito do trab:t:h-o e d:! 
legLõhcão da prcvfdé-nch soc:::lI, o 
co~tab:listo. evitará, ainda, il1úte:s 
(ljr;;si.qio", na clllnunh:;') do trabalho, jr. 
que « f>!!1enda pretende, iftualU1C'nte, 
ao crU!( "í;) rl~ ti'sciplin1 relo.tiV:l a e,s(>1'; 
duas tnaFrjas qu.:' t:lOto se f'ntenrlem 
como o auo~;di3no comp,ci:ll e inJU;
tri.al Lucrará pois a !1.:l7.2-li-da pú· 
blico9, ('om a aprov2.('ão da t'mrn:tt, 
com::> tant'J luc1'ará a ordem 5c-c:al. 

6-. Fh1"'~Mente, orbe lembrar que, 
sendo- prlTIclt)io tranqü:lo n'l doutrina, 
na lei c n~ iw·',o;T)rudênct3- que o p.ro .. 
pon"!lt~ re.<:po~de p~lc<; ato~ do re<;
p?cth'p pr;,po~~o (> prech!) que o con~ 
t.:lbil-s.'-~ (p:P-":-~ '0) c-st!'ia muito bem 
in"tn\Ído s1'1';Jre a lf'-n,>!~p.ão fi.'cal 
pal':\ Q'tf' ('\<; er~nr'.:'sá"h'-I' rp:·rp(}TIf·n
trs) t q"e sil'v"m n;.lo ::e veiam n~ 

cf:ntint·'",:;'1 "lr''lr''":t ;1t;! n;l'Y8.rem tnr
u:n ~f'ljh P""t)~l - fi infl·~(,'; ... rsc:~ 
CI)'J1"!O s~ n'Tfr",àe- conc:;-i~l1lÍ-la 

rr,,,':l,~'·1r·o. l"';'TO~ n";rnf'j,o'l ew1)ora dE' 
hnl i'~ '2' n~ W'l:'l f'vi-:ti'nte :l":':n0:-l':\{>t~ 
<h, Ip.I, que n"io nndC' I'€'T'". sequ::!r, in
,,·ac:"'_<1::t-. - Antônio CarlOs. 

. ~U"t. ~4:. acrescentar o segUinte pa
rA?T3fo: 

.. ~ 3-? - Qua:.uer ação fiscal ou 
pena} },=,erá ob!"i~ntbriamente precedida 
de v!ili ,a ele agente fi!'cal, com a an .. 
tecedênc·a d", 30 /trInta) dias, para 
o fim de inst.ruir e esclare-cer o con .. 
tribuinte sobre a exata aplicnl;ãC' das 
leIs trj~utárlas )m vigor, devendQ ser 
lavraçlq t~rmo. que ficará em poder 
do vIs'tado. contendo OS instrlJf'iÍ.P-<: e 
esclarechnent<ls prestados". 

, 
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"'f'tIJic~ 
CJ!W;ta~ do SUb$titutirq d~ C~ma· 

r4. " que 4 em.n~ ore pl'9~. !'Omq 
l!ttrágrUfQ dp art. ·5!. ' 

Não é justo. rfaL"ente, que o CQ!l
tr\bl+inte seja punido antes de quru
quer ezclarecJmento fi, respeito da. le
gislaçã.o t'50a.1, que' é muito complexa 
• Intrincada, Não M. infelizmente, 
ensino obr:1~at6l'io, nÓS curSOS comer
c:afs, da leg1s1aç5c fisca), e, dêste modo, 
'ê }ror dema's rigoroso pretend-er·ee 
que os con~l"íbulntes adquiram conhe
clmenu:r~. de ordem técnica, sem uma 
préVia orientação. 

O drf:PO"'ltivo não é lnédltí), poiS a 
Consolid!lGão das Leis do Trabalno já 
acoll1e o seguinte; 

, .. Art. 627. A fim de p~ontover 
a iD<lt~'ução d')s l'c~ponEávefs nO 
cl1mprimronto d2S lIels de prote· 
ç;';:) do trcbnlho. a fi3crI!znráo 
deverá ob~crvsr () crltél'io dA duo 
pla vis~t3 nos s~gu ntce catas: 

a) ql1Jnr.o o:'-orrcr n l'-"omul~n
cão ou exnE'jl~:;o rl., novas leIs, 
rr,.,~'J3m·;:r..tC'1 ou !n~h'1Iç0?S minis
tAl'i"I'l. Fe'1r10 '.1ue com t'el~c?-~ e:K· 
Clll<:i"~f!1rntr J. l",(ps flto-~, ser~ fel
tf\ fll):mtl'i ti !nstl"1Jl.,ãC' dos reS
p{lTl<"""f"S; 

Õ) em :-e re:ü!znndc, a prlme:ra 
in~nE'''fi{) (1').<; filt!1.bpl:,clmentos ou 
d()<; local<: dI'! t:'1ü'nlbo, recente· 
m"n~p maugurarlos .lU empreep
diàos" . 

QtT<'IV10 a lf'~i.sl1ç~o fi""c:!l recebe 
nova<; e d!·~~t'C"IS IT'odifjc:lC'õe'l, nada 
nnb ju~t') do Que dar-se ao contri. 
!)'!hlte um1 oro-funidade de corrigir 
Cl'rM 0'1 omi'3Sõrs, ant:s de qualquer 
pun C:lO, 

Mao: o de':conheclmento da ~egls]a~ 
cão fis0,'l1 d(lIuing, até mesmo, os jU· 
r\sh;<; e parJ:lmentnres. Do "D~â::ío o 
~onPTe~so NacÍ{ma}", Seco l. de .". 
15.5.61. pnsdna 3.117, pode ser extrat
do o sr~1l1nt:! e exprc~sivo debate tra~ 
vado com o lln:::tre e culto de~utado 
Antptfn f'ellciano: 

IQ-neiam. deliberadrunent.e. por 
19notê.fiCi •• por cUlpa ou por 1lI~ 
fé. Mais 80 % dos btaslleh'os ~ 
negam impôsto e ·talvez 100% ~ 
d.e sonegar. P9rmnto, seria. calle\a. 
pare. todos os b!'usHeiros, da fQr
lUa em que está o pl'ojetp, Já que 
.se piete:nde fazel' u1lla reforma 
da legislação fiscal, 'Porque nilo 
fazer primeiro essa reforma e. em 
segu1da, cuidar das penalidades, 
talvez da própria reforma. ua 
legisl'ação fiscal?" 

tsse pequeno deh:J, te travou~se etn 
tõrno do projeto que manda erigir em 
deHio penal a. infração fiscal. Trava
do em tôrno de um discurso proferIdo 
pelo eminente jUr.sta, experimentado 
advogado que é o deputo.do AnHm\v 
Fellciano, éle dá bem a ldé~ da ne
ce~-'sida.de do dispositivo que a emend4 
propõe. - Antônio Carlos, 

m 69 
Supriu:. r a p::tl~Yrn "inclusive'· 

totalmtl1l~ de.friec:s':~_l':a, a1i1S -
no § 2\1 do art. 59 

Justificaç40 

Reproduz-se a que acom1l'<mncm \\o 
emenda n9 8, do d~pumdo I\.Ia.no~l T~ 
veira, aprc<::'ht:,da à Comís.t:.ão dJ Fi,500 
caliz~ç:;.o F:nancejra da i'"','lm:Wl (páS. 
4S do e.·m~·o daqUe~a C~.Ea) ; 

"poder-sf:-á di=-~r qu:! a ell1endb 
conLempla mn fato- de "Iana caprina". 

A palu\'1'9. "inclusivo", infelioente, 
hOje em dia, vem s.:ndo usada em lar-
ga escala e, gera Ill);:oute, fora de pro
pósito. No dispositivo mencionado, ela. 
é inteil'~mente d·~pensâve1. Foi. all 
COlOcada em virtude de vício de 11n
gua::;rm. Pleonástica. epen:ls af('i1, no 
i1ispt's:tiyO, a correç[ío da l:nguagelll., 

Não é sÔmente fi pabvr .. "incn1S:" 
ve" que vem sendo mal usada. Ulti
mamente, Vela-se aqui mesl11í) DI) 
Conf,res.SQ Nacicnal () mau uso da ex
pres."':tO '·veto posto", ao lnve;ó d~ "vc
to aposto". Veja-se, ainda, a expres
.são -··el'ál'io público", como· se OS d1. 
cionâr:ois não ens nas;;em que a pa.la" 
vra "erlÍrio" já quer diqor "t::S01.4ro 
publico". E Veja-sê, ainda, o mau uso 

Mas. n,:::'Jre deputado. ]:'H'rmlta· dada p.9lavra "mesmo", entp:cgaoa 
me invocar aqUi a palavra de um como pronome em tantas leis, ao in· 
l":n:nente rne"tl'c. ao apontnr no vês d~ tL'>O adequado tio pronome "seu", 
Bras~l flS pl'incíptlis êau~as da ~o- rlde!a". etc,". - Irineu Bornhausen., 
nco;'l~i'io fiscal: I'Prbneira, tota.] NI? 70 
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q"a tI<> i lõ do .. ~. "1 da .. 'i J ·~CI· 
i no I 26 do IiXt. 3'1 do Rcguam.:m~ 
to,' 4 o impdstà aôbt~ a Gotreção 11lo
ttetdrip~ 1stó é, 1) mesmo iUlpôsto q~ 
que trn-ta o ~ 59 do Qrt. 3~ dó:~:te Pl1O
j~tQ_ 
. f. ll: oobremodo Injusto vedar-,~ 
W3 pessoas' Juridtcas qUe deduzem de 
seu tmpoow de rend.a, o nonn ... I, a pa. .. 
ga.r, unia despesa legitima, lUUü de$'" 
pesa que lhes foi exigida pelo POd<>r 
Púbit;O, cuja. compro'llacão é mais t'vi
~ente da que a. l'l!lativa a Qualquer 
outra despesa, A pessoa jurídica vai 
pagar, em l\1.zão deste. Lei, um tlibu~ 
à União, um trIbuto pesado; vai pagá'" 
lo oompulsôriamel1te, poi'que e:3tã 
sendo obr:gauo a tumal' um:). PW\:l
dênda Q.ue. pela lei nO 3.4.70: la cor .. 
reção monetária) era facultatll:a; 
sendo !<lcultraiva a prcvidfn::ia. po
dia-se edmítir como apüclt.:"tnente 
conet.a tr n~g:tttva do § 15 do fli·~, 57 
da. aludida Lei qu::u.to à deduç'G.o dai;illt" 
de..<:.pcsa com o lmÇ:5,:;~.) de rer.da t;ô': 
bre a correção monetúr!:t do Juc·-o 
tributável para efe!JQ~.d.D p:!';J.:nenlO 
de lmpôsto de renda D:Ji'1ll4;, 

Mns, quando n. 'providência, de ta .. 
c~1tat:va se trarsionnf'. C<tl Cbrq;«i<\_ 
rIa. - éo-mo quer o p~ojeto no art. 3~ 
- é ju~~o qu~ ~e ldo~lnule o rac;o_ 
cillio que teria ditado o ~ 15 do tu t; 
57 da lei n Q S,4,iO, t>~,·a pcl'mil:ir-sc
á dedução pOr éle ved,'c!:l. 

Afinal, as emprês:lS terRo. p::l .. 
frel,?te, um q1mdl·o n~da 1 SOi.1~elr<):, 
n~u:l. 1'6'::::0 quamo aús encJ.l'Jo~ de~ 
cOTl.:ntcs de,:;t.a leI. 

Não pelluitir que as emp:e"as <te .. 
duz~m do lucro tributáveL. do lu<'!q 
efetIVO, rer:.l, o dccorente de balan~o_'S. 
o imp~to de re::J.da sôbre a corre;;ao 
mo~eta!If!. ql~e est.a lei vai tornar. 
?b:!i~tt:l"U, . e e}jgi~ 1mp:).~to SObre 
Impooto. Irmeu Bornhausen, 

N9 71 
Acre.scentar Onde com'!e~; 

Art. Pas~a à compeUnc:a do (;on .. 
selho de Política Aduane.r"l. com bo .. 
molo~,lÇã.o do Ministro da F\tzel1cla~ 
a dis.pensa de tributos alfRnde~á:'io~ /-. 
para .a importação ~b eqa;p"!llen:os, 'r 
m6-q!llp3S, conju~tos e resp2~tii'LI-S a~ .. 
~o/0rlOC:;, ~em s:milur nac:on:u. que 
L"lt.eressam ao processo de df'3~nVojvi .. 
mento econômico do P::fs. no" tC1'nlo$ -~. 
da leI n 9 3.24-:1, de 14 de a;"b~t,. d. 
1~:;1. • •. v • 

fn.~,~~~!:l de conf an<;a dos conü'l.. (Ao Substitutivo da Comissão .de 
bum.:t:s n9's Governos, no t·oc~nte Projetos do Executivo). ,§ l° Os projctru rel.:ltivos f> eonc~s_ 
à. at:llr'!çL~o honesta. do d!.nhelrG A-crescental' ao art. 31? um pará- t&O de. Jseh,,:ão. de Oriqem do pcder 
pu':llIc() u·'r""n!entf' dor tr:buWs. \ <>'l.'afo com a: seO"u:nte rcda\(g,o: Executl'lo, ora em tra1l1:tô(,':'io 110 Cun ... 
Sr~lmd~, frU,'1 dp C'Qphecltnrnt<J e >::> §, F,ca. revo.7a.do Q § 15 do art. g-re"",·o NacIonal, serão env~at:l~H UQ 
e"r1"rrr::m"'nto'l <;'l~!rll'nt"~ sô;:.re a. 57 da Lei n·' 3~470. de 23 de Uovem· Com.~lho d~ POlfLlca AdU!l!J:!!ra n<t. 
nE'{'p:Sln?d~ iP1nerlOP1. do pflza- bro de 1958. Msim Como o ~ 23 do art. taEI? em qu~ s~ encontrélre;n rlt·a sua. 
meUt"; ~os l'1P?"to<:'. bt;m corno do~ 31 do Regulamento aprovado pelo de- novp. l:";Jrec~ç:.o e o.pl_caçflo C/e ã:,l, .. 
beneh(':{)~ lld~'lnrl()'"" para o .pOVO. ereto n" 51.2CO, de 10 de abril de pos~o l-leSte arrITo, 
decor!,pntp-~ do rmpre,..,o do d:nhel. 19,"'3'~ ~ . 2Q

_ A.3 repa.rtIçõo,:; a!fa:ld":"~.rla3 
ro públic'J, ~o:npl:>t; h;ncr~ncln u. Justificação enV'3ftlO ao CC!l.;elho d~ f -:..li'lC'J, 
em mg1prie de d€'C~3M.('ii-() de ren· 1. O dispositvo estav-J. no substl- AduPllclra, dentro dI' ::ZO {'dntlt c!:cs 
das p d"d2 fi. complpxidadl' co.m tutivo da Oama:-a e dév,J ser n:.::>ta- de _dJ t.:3 da O)ubJlr:1'lo (1.:"5:" Lei, r0 .. 
que a<:: orjl'nt "r0p,: ofic'als indts- belecldo no Su:"s~ittl1jvo La Comls,i(1 lt:.Gê'O clrcu .. '1~t::mciadD. -do,~ t"rm03 d3 
cipl'nflm. dl'po ... i;-tltam completa· de Projetos ti-O E;xccuttvo. 'P'.>rQ .... P ê l'e~l"\Q~~~'~'I:c1:d~ t:.o.' nri'')S na C(l;lfor_ 
mente o ecntribulnte. justo permit 1'-::e à pes.o:1 juríc.lca nlJd; __ h~ (,1,. I~L'a "b" do rrt 4 1 d·\ 

O. Sr. Tenório Cal:akul1':-l _ debJtJ.r, em de"p~% geral.", pJ.ra to~ ~~i ~:o:>. 3.2'!'4, de ~~ tb <:._;u~·J ·cle -19~,7. 
Nem eu. dos. os efeHos, inclu',~ve p:::.ra deju- t 1),,1!f) :':~ alt:'· .) Ó:·~, o rie(,'i1i~· C!l\ 

ção do im9ô~to de renó.:t. lutufO, o ~('~ ú:"~ r:\.p<:.c,~\'o~ pr":',~""--'~' ~;le 
O Sn A"T'TlA.·,T!O FELICIANO' ô.~ d d ' Jnro~ ri"'· '"' o· ". ."> 'I C'o.. ~'UU~'1 lmp SlJ'J e renda. p:lê,O em fXOíl"..:n- ..•. _.~, !l~F'n e UJ<: tr'n;f'~('3 

- Acr:c';~o Q~e multa g;ente niiô ela da lei que ora ~e- elabora m';~"I~.'1:"dc:: r:o § 19 F,ol)re o t;:;'J c;'ln~ 
s81ba X~r se ohm da. nfio f E' es- 2. Os dlSpO-ltvos c tado,; n'J. eD1"n~ cel,_ •• l, ''o ou m:n'L:ü':~O. 
clr)'f'C'(" n.\) "O ol'lenh n1ngu('om, da e7arn ' t'" 
O , "co ".,ãc .'"."'na. FI·seal'·z,. p'r·. r _~' o seg.l:n "':, I JIl"Uj·ca"';:o • '".'''~. _.. § 1;) do a.rt. 57 cl4J, let nO 3_470: I " . . 
apI!r:>r as m'llt.Js, "§ 15. Para efeito de 2pUrfll,'20 1. O CCllSf'!h') de P~,I!h:? Ad'l;>;l?f .. 

O Sr. Cemfidio .';ampaio _ Per· do lucro tribu~ârio na.:> firma." O't SO~ ra, c:hdo n2lo POde, L':''' .<.1t1VO For 
mit~-~e, nobrz Dep']bdo AntOn!o c!edadcs, "não" scrá 8C:m;'.iú o C·,.110 lnic'd!~'n d~ste, qUé~ndo :/e di Cu. ,J o 
Fel r!- nf!. muito me apraz ouv1r dedt...,\,ão o irr,p~sto a que se reiere proj('~o G:' que decorreu a l~i n 9 3 2a 
Vo?sa F'(ccF'n::ia com êf=tes un- o § 7° d..;ste ar~igo". (Cój ~o de TarUcs A~f-Jnde'.;jr!~) • 
di--:;(1-<-os C''Jtnpntfiri~s eu tôt"no do § 26 do Re~HlaJne.-!tt;. do fm.pôsto de CO:i'· o 5'::U p:-óPr;o nome o' jnr:l(~H. 
projeto qUe InstituI penalfOt;je2J Renda, aprovado peo decreto número tem p0r mi.:.::ão o estudq de _ med d:>..'; 
contra a mne~ar?o fiscal. V. S1.~OO. de 10.4,63: Que mtrrr>:::.sm 3 Jmplan+ar.i!o Olt ao 
F'xa. tf'M +dd2 a razfío: é UmA "~6 - Não será. íl.?miLid? ('01110 ?e- d.c.s;>nvol~ '·~"''1to de uma saqh :poU
~~meriCl3df' ,,--p"eci'al", em caráter 1 ducao,~ para Os ef~,tos· des~e ~p'~O. t·ct't.. a..duar.elra para Q Pais, b.?u-l1~e. 
de Ur""f"cin. ê,>te projeto; tf'me· o Imposto pago pela pe~soa j~ld!ca entL.:J. e Câmara a oomp~~2ncia. en. 
r·dade gp1icá-I()~ at.é em regIme nos çasos de aumento de cap:t"ll de tre outrr.s -:. ag(Jnl~procjam.1da alJ.so .. 
r;ofmal. QUém tem mua 1geioo, qUe tl'atlln os art gos 100 e 101 dê-o- !utamf·:\;\: ~··1stltucjD-nnl pelo S lpre .. 
not'ão de nossa leg~slação fiscal \te l::.eguamcnto (Lei nO 3 4-70, art. 57, In!) T ·····1"'."'1 F:'dnral.-,a de modJU .. 
che<!er1. ir''''nt''v'lrnent(' ~ con"lll- ~ 10 e ~rt 83. ~ 3Q)." c~r fl tanh alfsnnegar,a. Quando 
negam, deHhr>rod()mente, por 3. O lmpôsto P:1~O pela p'Jssoa jurf_ Or'''·''' "01 certas circunstâncias Dre .. 
.são de que- 80':é dos brªsilelros ldica. em razão dos tlispo.:.itl\'OS cita- vi:stas ml. m€sma le1. 



16::0 Sábado 13' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção .. , Junho de 1964 
,~ ====~==== ~ = 

" ~. 'Pretende a emenda transferir ao pelas quais os. sócios Ou adonisbas.!e ã\to seria. feito, nos W dias seguinte3 do renda. excepC:iOüal, de 10% (dt:lt 

Con.-.elho de Poltica Adua'neira, tam.. fizerem creditar nos 30 (ü·lntil.) dias à. publicação da. leI. mediante o pa~ por cento). sem ~multa. se o recolhi ... 
bém, a competência para. decidir, com seguintes à. pubUcaçflO desta. lei, e, gamento do impôstQ de renda, único mento dêste tri'luto ,se fizer dentro' 
3 ca~lteb.sa homonologação do Minís. na forma dêste artigo, set8.1ll i2}tOTPO- e excepcional~ de 10% (de~ por cen .. de 60 (sessenta) dias da data da pu. 
tro Cu Fazenda, sóbre a concessão dI! radas ao capital social, para as quais to) I e, a, ~eguir, serla incorporrado ao bUcaÇfto desta lei. _ 
du;p~::1sa <te tributos alfandegários não· l>cs.~Mm comproVação consideraR c!\pttal, neste caso, mediant-e o paga~ § 69 Não serão rest1tu1d(\~, em vlr4 
impOrt.ados dentro da orientação que da. idôneBl, quando à .sua origem, pe.. menLo do tXl.buto e.sDeéI~lcado no "ca.. tude da aplicaç~o do dIsposto ne.!itâ 
&. ê!Q. Conselho, cabe e}t.aminar e apli.. las repattjções fiscais, pagarão, sem put" do ~rtlgo, .0 par!lgr!lfo ,~br3.11. arUgo, as importâncias já recolhidas. 
CJr. nos têrmog da lei n'" 3.244, para prejuízo do tributo previsto neste ar .. ge. tambem, as lmDQl'tanclas Ja cre" em caráter deünitivo .a título de mUI •. 
(I d~en"olv:mento econômico do Pais, tigo, unicamente, o im:pósto de ren- dit2.'~a.~ e que estejam n;lS m~.3ma~ i tas ou de mor!!.' ....... 
'\te agQl'8, a conselho de Política da, excepcional de 10% (d-ez por cen4 COndlÇOes quanto à. COnlpl"ovaçao de 
J\a';~neil'a faz o exame das pretensõea to), sem multa: soe o recolhimento dês4 sua origem. seria, essa., uma forma) § 79 O dlSp<Mto neste artigo llâa 
t3o.:. -jntf!n~.s.s'!.'!do:s e, a seguir, prop4e te tributo e o alUtlent-o do capital Me excepcional para a normal1zação de 1 btnefic:a Os CaEOS de falsWcação de 
ou não ao Ministro da -Fazenda & fizerem dentro de l'.es.senoo. (60) dia8 certo,,; <te8.'ljustes, com i.l123-·âve1 van41 eSW.-Ihpilhu,'i. emprêgo de estumpllbas 
l'emd.Ssa de Mensagem Presidenc:al s.1:) da da,ta da pUblicação desta lei". tagem W"ra o Fisco, que, ~cm Ól11b e falsas OU antericrrneute $ervldas. a.s ... 
Podei%' Legislativo, aCOmpanhada a~ riscos da fUicalização ou os ela cObran. .. ! ::1111 (;(11110 o conh~abando QU a a01,u .. 
pl"oi~to de lei determinando aquela Justificação ça, VE~l'ia. enttíll' nos cofres PÚbliCOS 1 teraç;Áo de merc~Qoda". 
dtsPtllEa , E:ntrementes. a emprêsQ 1n~ 1. A tônica do 1ll'oieto, com-o prOpo~ vol~nc-"--;l ~irr..portâncb3. em lmpbsto I § ~9 Os fatos nsco.is rell!vad-os t\o~ 
tere?sch assina um têrm.o de respOn~ síção de emerg·ência !iscaJ, é a ob- aPIlcado" sobre qU"antl-as 9ue, ~3.!ve~:! êSte al·tigo não poderão ser consllle. 
~ab !;da<!e peral!te R Alf~n~ega refe· tenção de recursos urgentes para ó nem. me mo ~ tenham POdIdo fIgura. I mdo.:; em h:u6te"e alguma para etei:.. 
H'ute à. sLl:::.pensao, tempOlâ.na do:; trI.. e'é,río &sse objetivo E::ntretanto es- na.:; declaraçoes de bens, E' com·e~. ' 1'~" ~ , n 
butos, Isto ·é, ate que o projeto se I 1; .' , .' ntenk a providência porqt:e s re" n. 'I '-:O tl~ ai) t:cá\~a? ?O& a.nt-ee{;de teSo 
.tranSf-onne em lei. Na letra "b" dtl tá longe de ser alcançado pela. leI lqU; tes medidas legais pam a Jef~:.l,",edo ~~calS ao contL"i\.)"lunte quando do 
.Wt. ~2, toqavia •. estabeleceu-se Que ora s~ e~abora., com o d~ej~d-o v gO_ íntel'êESe !i~c9.I, a partir dll institui4IJU1.~mento de q~::!sHí.o suscitada POS4 
· t!.'iSe termo e vál:do por um ano. e, e wgenCl3J, porque a cor~eçao mo?e ção da: "declal'ação de bens" e das teuormcnte a e""La lei. • 
den:10 dêste p-ra:Lo, jamais se rA:>nse" tárI8 pre~lSta no art. 3 - me~r.n0 
gU1U a ~ran.sformação em lei dos pro· cO~PUlsórla e toto.l ,- so::nente pl~· que e~tão sendo. anunciadas, e, entre § 9? eC1U pr'eJui.oo da cJe,::cia dIreta. 

;jetos mencionados. Soe o proj~to ê dUZlrá. resulta?05 sat.U!fatólio5 de maIO elas, a <kl: capl_tula.ção, como de-li to I aos COlltl·l!Jumtts em. déblto ou contra 
G:pr<\vudo, Q têrrno ~ éa.ncelado: caSQ .de 1965 em dI8l?-te! pasto que, na. SU?- ~E::nal, ctn. mfraçao. flscal, devem lUo-1os qua.!s existam processoo adrrnIHs;
cont/rário. 00 tributo.s suspensos tem~ e.:-magadora maIO~la,. ~ pessoa& Jl:"": tlVDJ.' ,ull.I8 oportumd~de parI>! Que- os trativos ou Judicie1s, as rep~rtiçOes 

:por4ríamentes, podem ser exlg:id~ d1.cas, fazend-o COlllCldu' nos respech~ ~ntnbumtes l'egulanzem sua tituR- arrecadadora ou lançadoras. as pro .. 
tendo, como instrumento. o "têrIllO d!! vos contmtos o~ estatutos,. o an~ co· çao pau com o FISCO, e, assim, fIquem curadorIas. a...~nl CQfi1.o as entidá·d.es 
le"unosa1)ilidade". mercIal com O CIVil, somente reallzam tranquílo5 .. em f·ace da nova orienta- autárquicas ou para-fiscais, darão. .'a. 

3, Há. presentemente. no Consrres- balanços no dia 31 de dezembro de cão Q,?e, J3: neste ptojeto. ganha. tan- mais ampla e efetiva difusão ao clf&. 
~, vários projetos, todOS· éles Com o cad~ anO, A mOdWcação contratu.al ta endêncla. p'ineu. Bornhausen. pOSto neste artigo, tomando' as );)ro 
poo.to de ~l1m ano :preVisto na letra ou estatutária, segundo o projeto, de- NJ 73 vidência" necesSárÍas lt sua Jmedjata 

i "b"· do art. 42 .da leI n Q 3.244, ultra .. verá ser feita nos 4 meses séguintes. e efieieúle execuç~o. 
,Pas.$ado, o qUe ocEtS~ona, de um ladO .2. A emenda, todaVJa, plet-endel1do Art. Sem prejuizo do reCOJhjmen-1 ' , 
) a obrigação de a. Alfândega. executar nutrir o eráno de recursos imediatos, to dos tributos ou contriOOiçõe.s por. JIlsflflcacllu 
lo f'tênno de r~ponsabi1ldade.', e de e, t?mando como inspiraç.ão ~ próprio ventu.r?- devido~. fic,am releva~as as I 1. E' bom p.dvertir-se, desd.e 10g~, 
outro ladQ, imenso transtárno pa~a t\ proJeto. que manda capltahz~r '~.re-I pena}lOades, apllcáyelo; cu apl.e~d~S! que a eme'.lda nâo pretende a ctln

'em"f?rês.:t interes.osada. que, tendo atma_ sultados" extraídos da. correçao mo.. aos q"l.!-e h~Jam. ~te a da.:ta desta Le!, cp..ssão de uma anistia fiscaL Não l! 
do jum~}: equação econômi-co·fina.nce1~ netál'ia regulamentada pelo ~rt. ~ 101 J c,:metl.do ~~!raçoes a. ~JSpositi,:os de dí-':.:iu que se trata. A emenda quer. 
m para a importaçâo ~o equ!pamen... do Vigente regula~entQ do llUp'?Qto Il~1S trlbutal!~s ~)ll pertinentes .a" ~n. apenas. que aos contribulUtes .seja. 

: to se "\Tê embaraçada ante a COntllt .. d~ re~da -: <iecorlent.e do a:,t.. <l' da tidfld:s autalqU1C~ OLl par~~fJsca.lS. cQucedida uma relevação de mults,s 
I gê.1cia de ter que desviar rel!ursos l~l n. 3.4,0 - a que. o p oJeto se ~ J..,_ As mUltas. ISoladas, Ja aplIca.. e penalidfl-de-s para Que possam pag"4r. 
: obtidos para a sua instalação a f;m vmcula de, m.o~o e:specml. es~abelece das, sao a·utoU1àtl~amente cancelad~.s, de imedÍU-lo. o príncipal, j.~to é, os 
· de atend~r o pagamento dos, tributo~ pr~ e con:hçoes ex~e-pclOnalS tHi..if"a al>qulvando-se o~ proc~.ssos res.pecti~ impostos que têm. a sua ltquidaçl\o 
'recb.mados. Seja dito que jamais se a l~<:orporaçao ao capital das pessoa", vos na faSe e instânCIa em qUe se adiada em virtude do ad1cí-onamen,to 
, ap:;ovoll, no Oongre!l8D. projeto de tal jundicas das reservas, proviEõe!'-. lu· encontrarem. ..de multas 
'na~ure.~a dentro do aludido prazo de eras em suspenso ou ainda não dis. § 29 Em se tratando de contribui· I . . 
1 um,. ano: sempre em prazo superior rtribuldos. A 1t1$.WÜ\, está l'eguIa.da ções ou tributo~ con.stp.ntes de laoça. 2, Se a emenda fôr aceita, automà-

a ~ois ou três anas. no 8J't. 100 do aludido regulamento e, mentos ou avisas já expedidos: so- ticameute, deverá estar eliminad.o no 
~ <. A emonda pl'ete~e pois ()bvlar alí se es e:-.tubelece a. aliquotQ eSpe- mente fica'·âo canceladas as multas proJeto o paragrato 61} do art. 59, por 

estas dificuldades e corrigir uma si... cial de 15%; a emenda reduz ~.'i"S:a ali. e a mOra que nêle.s se contiverem ou estar prejudicado. ponto para o qual 
tuação anormal nas Alfândegas onde: Quota de 15% pM."a. 5% (Ci..11CO pOI, em que o oontribuinte houver incor- se pede, desde já. a atenção da Co
os "têrmos de response .. b:lidade". vcn .. cent.Q) desde que os aumentos de ca· (rído, se o principal rór recolhido den- miEsãe de Redação, 

· cidcs, não são exeeutados. ""por moti4 pital soe r€'aHzem até :$1 d edez~tr .. bro I tro de 60 (.',essenta) dias a contar da 3, A emenda, se aceita. carrenrA, 
· 'V~ que se prendem k circunstância dêste ano. 1 publicR-c:'ã-o desta. lei. aplicado o dis- imediatamente, para- o· eráriu, o ele
de uma prorrogaçãõ ministeria.l, ou 3. Ali pessOas juridic.t\s não intcre"~ i posto na p2.Tte final do pai'ágrafo "'I vado montante de mais de cem bi
ta~Vez, diante a expectativa de uma s::-' ete modo particular, incorpora- Iseguinte, lli6es de cruzeiros, que é em qUallto 
proxwJ.a aprovação do projeto e a çao de reservas &-0 capit.al senão quan. § 39 Os tributos ou contribuiç'ôes se estima. o total de trt'Jutos em 1:1Ls-
6Ua transformação em lei, do elas, pelo seu ··oihlm€ amEacem não recolhidQ...'i nOO prazos lega:s e cu.s.são pelos contribuintes, quer 'na 
.5. Não há', date.. venia. ~constitu_ I u~trapa.ssá-l0, poj~, eI? tal caso .. paga- dev--idos até a data desta lei ou que iUL'Ísdição 9:dministrativa, quer ·0.0 

cHl11al dade. na e,ll1enda, . .seJa porque trla~ elas um Imposto pUnttlvo de forem apurados em virtUde de proce. poder Judic:âl'io. 
-~ como f1c?u dito no \tem 1 - O ao!}", seg.lU1do o art. 99 do regula~ dimeutQ fiscal posterior ou de espon-
S]lpre,;-lO Tr.:~unal Fe~eral. e.ID- decl- . menta vlgente, além do trilmto que tânea. revelação do contribuinte, SÕ~ 4. Não ê um prêmio aos relapSOS, 
sao rLcente,~]aD con slderolJ Jllconstl- .Já f.ôra.. normalmente. pago qlli\ndo mente serão recolhidos sem ru) mul~ como se poderá dizer. Se os con\r\
tUVi011al a tar.efa do Conselho de Po- constitui~as n-os r~,~pect.ivos bal~nços, tas regulamentares e a: mora se os buintes discutem, exercem um l~gl .. 
li.t.ca A:Iuanelra. e~ev~do ou redu- ~ CQrreçaa znonetana total, obngatÓ" infratotes ou retlll'datârio" pr()move~ timo díieito que lhes é assegurado 
.tJ.J;l<!o allq,uotAs do lmposto de Impor-I :l'la.. e anual, tlew.l'minada pelo projeto. rem o seu pagamento dentl"o de 00 a·té mesmo pelO parágrafo 49 do at
t~ao 'Q(Sum,ula ~9 402). se~a ~ IJorque fará ãe..,~parecer o "perigo" de as rC- (seMenta.) dia.<; da data da ciéncla tigo i41 da Carta Magn.a. como de 
ja, e:Xl"te ~Jsposbv~ 10gal, ld~n!icos. <;~rv2Js .ultrapassarem o cap~ta.l e. as ... da dec~são do primeira in.stância ad... dispO.'iitlvos outros de leI" e regula~ 
fluanclo, a Importa9ao d~ magu:nls:1!.?s SlU1, somente poderã ser vantajoSO' rnln!strativa ermitido o arcelame114 mentos. No momento em que se IlTO-
0\1 ec u pamentos e destmada à re!2:1ao para o Fisc6 _ e apenas pS.'"a o F'S4 I te d débl~ P tê & ( ,f t õ cura obter recursos extraordmál;l03 
da. S t1~EN~, o Conselho de P.Olítica co - pern-..J.j;jr-se, através de -~m.'l ;li4!.se o °seu m(r~.nte ul!~: a~~~~$:ç u~ para acudir o combaIido~ Tes<luro N~ 
.Adu_an~ ra e <?OD:Sultado sóbre a ine... quota e sensivelmente reduzida, ue ~ ".,? ~ ciona!. é bom que se de aos contrI. 
xlstencla de Slfillltll' nacional. após.o as emprêsa"o incorporem tais re~e~M, ~~I1:~~~ cruzem:k3 (CI$ ·,·,····'·1 buintes uma oportuni.dade pl.lra. de· 
q\.le ? ~onse1ho da S.uI?E~E l>ro~e ao capit·al. I . O. , ). sistirem de Se1l.'3 reCUrsos e l:qUl<tem 
.ao P,esldente da .Republ1ca a expedI- . . . I ~ 49 Os contl'lbuintt's sujeitos a, {)S seus débitos, mas i.s...c:o .sOmente 
çil.o de decr~t~ dlSpensaI!(.o os tribu- 4. Alem do beneflCID Pill'~ Co eTárIO, t'xecu:tivo tf,scal já a.Juizado Ou pOI ! será possível com a dispensa. das 
tos 8.lfandegarlos. Antomo Carlos. o~tra. yan~g~m se recolherIa da pr~· \ a-juizar, ou qUe tiverem fe~to depó4 I multas que acompanham o princ~p(tL 

... 119 "Vldênc~a .1lldlOO.da pela,. eme?d~. ~ 8 sito para pr<JpOSitura de ação judí, I A medida possibilitarão de outro lado. 
, que ela l~p~lrá. ~ pela cRP1oalIzaçao, I cia! anulatória de débito fiscal, Ot\ o !:1:ft!uivamento de milhares de -pro-

'\<, re~centar onde conVler: eventual diStrl'?UlçaO de reservas e lu- que hajam obtido decisão favorável cessos que atravancam os cnnais fld-
,~~:~rt Os aumentos de capItal da.<; eros,? qUe serla mau n-~m(l âpoca em em mandado de sE'!gurança alndll' su, ministrativo e judiciár:os. _ Irimeu 

~,CC1~.d.1des em geral com l"ec~r~t)s pro"l q.~ rodas as .J?l'eocu.paço~ se concen·\ieitt1. a. apreciação de re~urso da Fa- Bornhausen~ 
'Velll~I1tes de rese""VaIJ, .\l..·ovlSOes, 1.'1" t.am na e.doç~o de medlda" efetivas zenda, goz~ão do.'i benefícios dêste N9 74 
trcs ,elT .. su:<penso ou amda não dlS ... ' de com~ate ~ mf1ação. - I artlgo. 11a mesmas condições do~ pa-
1ributdos, na forma do art. 100 do 5. Alem dlS.So, a emendl. no parh- rAgralos 9~~· e 3:1 i::i 

Regulnmento do lmpôsto de RendQ grafo único. acena, Com uma oportu.. ... 
$.opl'{tvado pelo decreto n9 51.9-00, de nídad-e excepcional, para a regula,1'1.. § 59 Ali imllortãncia-s pelas quaIs ~ 
~O de nbril de 1963 se realizados até ooção de uma .&itu~'Çã.o incémod.'l e SÓcios ou aclct.."1.iStw; se fizerem ere-
3! de dezembro de' lM4. ficarão SUw vexatória pua muitos contribuintes: ditar nas respectivas sociedades QU 

"}fitos, unicamente, .'/ ao impô.'5to d-e dá.-lhes ensejo. sem sa.nções ms.ls pe~ qUe pOr eHls se creditem nas 30 (trin· 
• tenda na fonte, â razão de 5% (cinco sadas, de revelaxem. pelo crédito na ta·1 dias seguIntes à publicação desta 
'J)or cento), sem qualquer outro ônus escrita. fl. eXi<;tênda de importâncls.s lei, para as quais nl'io possuam cont· 
,tributá.rio quer pata as pes.sc'3<; htri.. Cllja, comprovação ou é difícil. ou ê provação oonsiderauâ idônea, quanto 

ilICE,g como para. as pessQas físicas imposs.ivel, Ou é. finalm~mte, inidônee.! li. 8t1a origem. pelas repartiç6es tis .. 
" Farágrafo ünico. As Ímpa:·tânc.i-as p.lfa as repartições riscais, '6:s!ie cl'é .. cais, pagarão, úJlÍcamente. a impôst.J 

i 

Acrescentar onde convier: 
Art, São €'stendídos à re'g·ão a4iJna 

do paralelO de ~. a.::s:m corno à fa.:
xa de fronteira fixadn no art. 29 da 
Lei nl1 2,591, de 12 de :set.embro de 
1955. os estímulos constantes dos, ar
tigos 13 (treze) e 15 (quinze) a. 23 
(vínte e três) e 52 (cinquf'nta e 403s) 
da Lei n'? 4.239, de 27 lJe junhO de 
1963, úbservRda Q s.'2",;".,~~ ilJris~i ... fit) 
p!ir~ os e{eH.os tiPo IIp!.:'tttçào daftuE"-



.' 
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]f'S di.~posit: ... os ou C:::o ex:':. e do", re.s .. : w'~:'S de .soc:cdades fundadas ou or-IVid3:ffie.nte- reg:str~das l!-0 Contelho I tenha empla efjcâcla. jur!d:oa, me~Q: 
J)CLt.V?S pruj.:~o.; de l.C.y(- .. dn:nt,j: '~.~mzaáas por .sua OU por inlc,at.va NacIOnal do Servlç<Y"SOCl'al. qLl'lnc.o se trate de acôrdo por ffi\ttua.: 

I} à bUpt..·:.i~en",i!nc'u d v De.,er.-: c:.a Supetmtendência do plano d.e Va.. Parágrafo único. A doação deverá vontade das partes em litígio.--_ 
"Volvimento do ~~orde~te (SUDI!.i.Nlo:) a' lorizaçao Econômica da Am.lzõnia ser felta em documento com firma Attilio FMtana.. ' 
ârea entre o litoral e o me ...... !<..!.o de I (SPVE i.J J?ara o. de~(nvo:v1mento fle reconheci~a., indlcan~o~. e~plicitamen.. N9 78 
-509; .: .at'~·:cl:ldes mduslrlais ou agríco:lu. f'.:l te, .a. ent.,ldr..qe beneflCla!'la~ e poderá 

In à Superintendên.:!a d:> P tin:) \ !"'~i.ê.{) am&..wmca sem. exc~u~,ao üa ubrangcr mru.s de wn recIbo desde Substitua-se no § 59 do arf.:go 4~ 
de Valoflzação Econô:nicJ, Ca Ama.. L~~:.:a de fronteml. que do mesmo cOntl'~.buinte, cabencJ.o a percentagem ali referida c!e 50°10_ 
zônia (SPVEA) a área à t' (;l1e: t.3 , . <~ entldade beneficiár'ia fazer prov~ por 75'/~.· . 
do merid'ano de 509 até cncc:L( ..... t· a JUsl.!lcaç(Jo p::ra"nte a cJmpettnte reparUção do Justificação 
linha divisória estran"('ira, sa:vo 113 1. Pretende a emenda apresen- )..llnlst-~rio da Fazenda, que preencht. 
trecho v1nculado à f3:X:t de t.'ontClrfl tac.a u um p:ojet'o que tem fort~ to .. a ccndiçào exigida n::!Ste art!go. 
a Que se refere o n9 III dê;t~ art·g.)~ naM!aGfS economicas - amp~l.lr h Ju ,tificação 

un à Superintendência do P •. 1n9 rC6~?o ora:sllc!ra d'gna de rec~ber e,·' ~ 
de Va!orizarfo Econômin Gil Rrg,ãJ t1mu~os tisc·J.is para o SCU de envJi.· 1. A,,,, le!s n.s 1.474 e 2,973 tnstitlrt-
F'rcnteira Sudoeste ('2PVER':UD) a vlmento. A matriz é a lei tia r.am o acÍ<.:ic.:lâl reStituível, que é co. 
área de sua atua,ção fixJda pelo ar .. SUDE..~E - uI! 4.239, de 27 de ju~,hJ I b!'&jo, CO:lccnU . .Jntem€ute com o Im· 
t:go 14 da Lei n!? 2.976, rle 28 :ie no. de 1963. Tem e:a atraído inüme,o.3 PÓ~l') õe reaja. o.s recursos assIm 
vembro de 1956. sem prejuíz') da co-n· Investimentos pàra a re;iã.!J NQ;des- r1:t;l,a((CS se de~tmam a nutrir as ope. 
Faim, de Fronteira previ~ta nl Lel te OU t~m inc~n;h'ado a que as ccon::- rAçê:'s de financiamento C:o B\\ncO 
no 2 597. de 12 de setembro de 1955; mIas re3'lonais sejam aplicadas em Nu,c~onal do Desenvolvlmento Econô-

IV) à Comissão Intere,~tacu!ll da empreendimentos industriais ou agrl· mtco, cabendo a cnda contribu:,nte. 
Bac'a paraná-Uruguai <CIPBU) , o colas. dlntro dos praz~ fixadQs naquelas 
trecho da faixa de fronteira in:luido 2. A emenda não retira ab3.o1uta· 1e:s. o d:re:to ao receb:mento do valOl 
na sua área. de atuacão, sem prejuíz~ mente nãda do No?deste. A EUDENE correspondente aOS respectivos reei .. 
Olt competência dos órgãos menc'om,- sito deixndns intactas as verbas q'.le bos em O!Jr~gaç'ões do Reaparelha. 
dos l1as a1fne2s anteriores. lhe foram dest~nadas para e.cu,:iir o :menta Econômico. 

§ 1IJ Para os fins da :ll1nea "b" do seu pro~rama de amparo, tomento e f 2. O decreto nl! 42.915, de 30- de 
nrt. 18 e do art. 20 da Lei n9 4.?39 assfstCncia à sofrida reg:ção nardes, [deZembro, regulamentando o pl'Oce~.so 
de ~7 de junho de 19553. os depÓ-:iltos tma. d~ rcstitUlÇãO, foi minucioso na exI ... 
serao efetuado~ no Banco do Norées. 3. A emenda pretend~, e~1tretant')-, gênc:a, contida nas duas leIs, quanto 
te do. Brasil <BNB) ou no B ,nca de que os estímulos fiscais deferidos l) à devolução direta ao~ próprios con~ 
eré~Ito da Amazônja. (BCA~, r€~ .. regH'iO do Nordeste sejam amp!ia.do~ ~ trib:.üntE's, não sendo p"ossível a trens. 

pect 1vamente, conforme. os mVf'st!· po~,to de referénc~a e Umites o para- rerênc:a de tais recibOS, a não se} 
mentos hajam de ser efelks na â!'ea lelo de 209 e abra'nq-endo tôda a fü· elU caso de morte do contr~buinte ou 
mt'!lcionnda na a1ín~a I ou II i'êsto Xn de front,eira. Dêste modo, pro.,. de extinção d-J. peS"soa juddica. 
RrtI~o ou~ no Banco do Brao:.il ou Caj.. cura-,se trazer aquê:es est1n1Ulo~ 3. Sur,~e, agora, em dcterm!nados 
xa E'conomfca Peqeral se os .lnve,· para: p ... nto..s do te!'ntório nacional, simpá-
tlmentos pe destmarem às ó· e~s a) todo o norte do E<::ta10 do E~p!'" t'l.co mov'mcnto visand.'J à doação 
mencIonadas nas B.11~€.2S In i" IV, f1" rIto f::lanto. acima de Aracruz; dêssts reCIbos a instituições filancró. 
cando lJvre~ de comJssão b~n:;âria as b) major norção do território dt. picas, mas a transferência não é pos-
trnnsferênclas dêsses ~ep6sltos ent:'e Esta!1o de l\íina,~ Gerais~ sivel em v:rtude expressa. vedaçãO le. 
uns ~ outros est~beleclm:mtcs. c) tMo O E"tado de Golá.':;: ga1. 'A e:n~nda pre~ende facilitar o 

§ 2· O nrazo flxado no ort. 17 da aI mator é.rea do Estado de Mato deseuvo:v~ll1ellto da renúncia de di .. 
Lei n9 4.239, de 27 de junho de 196?, Grosso:' TCitOS a"segu.Fadcs pelos citado~ recl
co~ecará a c~rer da data da publI.. e) tôda a faixa de frontelr:1. des ... bOs, desde que a doação seja fe:ta., 
-ca{'.ao desta leI para as empresas 10· de Mato Grosso, alcançandO Paramt. ex.plici~ament(>, a i1jlstltuições fHan
cahzndas n~ noV{\ ár~a a que tor~m Santa Cetarlnll e o R!Q Grande dL trópicas rl\conhecidag pe:o Conselho 
est,pnd!dO~ seu.s efelt;{)s e de::crlta SUl, até o Chuf; NRc:{)nu! db SeI'v!~o SocIal. Movi
n('~te artIgo. j) o noroeste do ~tado de. S~J-{ mento de tão ncbres pro,ósItos deve 

~ 31) O B'lnco do 1:Ir351-1. S,A., o Paulo, barrancas do RIO Grand€'. ser incentIvado. e a emenda cria con. 
Rftnco do Nordeste do Brasll S.A. e 4. TOda a nova r~Hlo proposta s·) dições para :Sso. _ Antônio Carlo.~. 
B~nco de Crédito da Amazônia S,A, tre dos mesmos males _ em sua 
n~.l) ~inanciR,rãl} a jnstaladio ou a a:n. maior parte _ Que se notam no Nor~ 
n1'fl('J;o de bens de ca,t>!tal a sOm€- oeste. Se repontam na região pro
dades novQS que, localizando-se na pO"ita cidad<:e prõsper::l<; e flore<:c:on
Area fixada. neste artigo, não reser.. teso entre ao:: quais Belo HorIzonte 
varam pelo menos 30§ (trlnfa por G-')'ân;a e Brasilia. ou Ubp.rl.~ni13. 

Artigo 30 
Suprima-se 

N'i 76 

fi alülra a. 

Ju,ti/:caçáo 

celltO). do total de suas açõe.~ para Itn'utaba, Ubel'aba e Governador Va- A disposição cujl st·pre.s",ft' Sf acon .. 
-subS<'rlcão DOoular e d~ tr30a!had()-oo 1.adal'es. precl.<:o é não esquecer-se ~ .selha transfere ti culp.] d.:l falta pre· 
Tes das nróprlas empresas. cfrcull.':tAncia de Que, também ncS vLsta a pessoas estranhas à resporua-

Art. As nessoas Jurídicas: que- não de.~ertos, hq O" '''l';<::i<;''. A~ trp" pri- transferindo essa falta, no caput. b 
aufserem fazer. dfretamente, InvestI· metras cidades nitão situadas em tronsperinc.c €.:iS9. fa:ta. pune, cOlbe
mPlltos nas ároos mencIo.l.adas no zona de terras áridas e as.sim elas qüentemente, Quem não concorreu 
artl'!o ~nterfor e suas altneRs pOde. nDo existir'am .c;~ os re~p::'C'tivcY-; ~o- para o sel1 cometlmento. 
r§o, apJ 1cnr os recurS().~ advindos da vernos, que acolhem as suas sedes, O senso de jUS[,!Çd aC'on~elha a eJi-
utUZQ('J!!io da faculdade contIda na n~o as construissem. rninação da a:ínea indicada, 
alínea. "b" do I9rt. 18 da LeI nl1me.. 5. A eml'ndn procura disc\pJll1.r li. Sala d.1S Sessões, 11 de junho de 

I 

A percentllgem qU3 o pani.5'l':lfo 
prevê não é justa p3rqUl"', absclu:..a
mente. não reflete a. real~da,::e, 

Não se pode afirmar que e<J(; do 
valor da. alienação do imóvel r2pl'e ... 
sente o seu custo Ou haja qualquer 
parte de lucro na tramação ir.tc';)i .. 
liár:a. 

Ainda que se admita qu~ a p:u·ce .. 
la d~ 50% restantes rcpresent;! C) 

lucro, O contribuinte teria cie adian
tar 3/5 partes do custo rec2bldo, p~ 
satisfazer. por antecIpação, um tl~" 
buto que ass1m se escalona: 15% de_ 
impôsto maia () adicional TE'stituiveli' 
de 15% J sôbre o tributo, mais o adi
cional (ná:) restituível) de 20% sõ" 
bre o irt1põsto, mais o empréstimo 
compulsório de }I>%. nUm total de 
30,25% . 

r; Diais justa e tamb{m mais con .. 
seniânea cem a. realidade o 1nd G6 
preposto de 75% - Attilio Fontatw .• 

NI) 79 

Dê~se :10 § 18 do artigo 3\1 a se
guinte re-dação: 

'·Quando o pagamento na forma. 
acima referida importar em eXjgên ... 
cia correspondente a correções mo .. 
netárias de t'm ou mn's e,;;erc[c;os, 
de prestações mensais superiores a 
2% da média mensal da receita bru ... 
ta c!a pessoa jurídica, indicada no seu 
ba1anço, poderá recolher o tributo 
em tantas prestaçó2s mensai3 quan .. 
tas necessárias a que cada urna não 
exceda o lim:te referido". 

Justificativa 

A emenda visa a fixar, de' forma-",.. 
clara, o objetivo da propositura que 
é evitar sobrecarga' financeira à ('.n
prêsa, incompatível com O nlveJ de 
:.ua receita bruta. 

A modificação suger'da para o'pa ... 
rágrafo 18 do artigo 39, evitará seja. 
ultrapa..~ada a importância de 2% 
da média mensal da receita bruta, 
nos ca'()s em que as prestaçõ-:s m~n .. 
~ais ultrapassem a 12 e por wso ve
nham se !lcumular. em <!el'to~ meses, 

'per rc.waHaçõ('s proc.:.-diC:as para 
exercíc 'Jo; consecutivos. AttíHo 
l.'01lIallo. 

ro 4,239, ~e 27 de .funho de 1963, em concessão dos e~tímulos e. ao mesm" 1964. _ Edmundo Levi. 
empreenfhml'ntos~ de tê·rcelro~. novos tempo, corhe defelto~ técnicos ·h>." Suprima-se o parágrafo 2\1 do ar .. 
ou Ilmpl1ac6e.<; dos já exi.~tente<; - lets ru. 4,216 e 4.239. ao ll1esm~ N9 77 i tigo 50. 
desde que Instalados nas citwa, temno em Que- rlxa a subordinítção do ,,'t, I Justificativa 
ârea.s _ so~ a fO!~a de particIpação da. A,rea. a dlferenfps entidades para Dê-se à letra a do § 89 2\1 
no r€snP ct1vo c!)t)ltal, não n"pV:l1Te- o efeito do exame das preten~ões dos a seguint-e red:lção: Em face da. disposição reg' mental 
cendo. nesta hipótese, a cond'ç!to que nela oueira f3zer investimentos. al para reembolso da importância I d!,- Càmara dos Deputa~os qu~, PQr 
contrdn, no § 39 do citado art 18, 6. Incluindo a "faixa de fro!Jtei. conespondente às despe~GS relativas I força do reglíne de urgeDCla, m1pe ... 
mns observarl('), .sempre. O prazo pre.. ra" na re!:fião merecedora ;dos estl- a resclções de contrato, efe(namente dm a apreciação da matéria tratada 
vrst.o no § 69 do art. 22 da men~tO.. mulas para o desenvolvimento, a pagas a partir da vigência desta let". 'nesta emenda, oferece-se, agora, ao 
Illads. le1. emenda aui<: fazer côro com os .<>,ljfor- .' _ Senado Federal, em sua alta sabe .. 

§ tÇl Ao ~ 2Ç1 do art. 43 do Rezula.. MS e o nenSflmento dos que euten- Justljzcaçao daria. a po.ssibilida~e do conhectmen ... 
nlpnto ~O- lmpõsto de Renda. apro .. dem ser Inadiável o povoamento des·1 A redação torna o texto da ;);tra e to e decisão da relevante que~~ão ex .. 
vado pelo decreto n9 51. 900, de 10 de sa imensa re~lão. As indú':ltrioas Que do § 89 do artigo 21! mais explícito e posta a seguir. 
abril de 196~: ê acrescentada a Se- Rf pUderem ser instaladaS terãO, pe:a afasta, por conseguinte, intel'preta- A extensão da medida p!:eco-ruza .. _ 
f!uinte a~rnea. , rt'(>nte. em breve. um excelente mer- Çôes que não ~e afinem com o e~f-

"1) as fmporUlnClttS desconta .. rR{fO - o dos países limItofre':l - ca· "i to da proposItura" que no § 2\1 deste da. atingindo inclusive Os cl'éditoi 
d ' d di· h d t ·d d . aIOS' cuja cobrança seja suspensa por me .. as do ImpOsto e ren a e ad CIO- pn Ô, .na opor UnI a e. _ assm ar artigo declara que as importânCIas dida admini.strativa ou judicial, f-ere~ 
naLs não restituíveIs, nos têrmos hf"11effclOS ~ue lhe advil'ao quando a pagas por dispensa de empregados 
da alínea ub" do art. 18 da Lei At..ALC e.<::,tweT em plen-a ef!cá"1a ou corram obrigatóri-all1ente por c,llta cW front!Umente, O parágrafo 49. do ar .. 
n9 4.239 de 27 de Junho de 1963, efetiVA, Atividnne, - Antônio Carlo']. fundo evitando..se desta forma lt du- tigo 141, da. Constituição }t"'ederal, 
para. aplicação na região da - Filinto MulZer. pIa dectuçãO do lucro bruto de uma eivanc!o, portanto, este parágraf-e d~ 

. d S VEA d CIBPU inconstitucionalidade. SUDENE.~ a. P '~t N9 75 mesma despesa.; p01. pagantento e pOT A cobrança, embora. sustada por 
, ~~ ::q~~::o ~Aorr:te~~titUir o Acrescentar onde conv:'er: cogstU~~~O ~Je~~~~ proposto no medida. adt1l1inistra!-!vtal OU

d 
med,sm<> fl',", 

tundo de mvestlmentoa da SPVEA, Art. Os recibos, e respectivos di- 'P~ojeto- tem U?1 sen~i~~ restrito, que dem jUdicia, se ~e va a, esna u .. 
OS recursos decorrentes da. utilizacão reitos que êles asseg'Ul'(lm. correspoll. nao inclui ma;s t>ossloil1da-des de des· rarla, não só o órgão público a~ 
da faculdade contida na. letre. "a" -dentes ao adicIonal rastittúvel de que pesas a êste título. ministratlvo emanador da ordem, co .. 
do art. 18 da Lei n9 4.239, de 27 de cogitam as leis ns. 1.474, de 26 de Não se pode negar qUe as rescisões mo em especIal e mais grave, acntre
jurlho de 1963. pOderAo ser apIteMOS, novembro de 1951, e 2 973. de 26 dr· ,de contrato d!' tnbaII1o. homolo~Gdas tal':a., a desmoraliza.ção do ~l:óprÍq 
pelos InteressadOS. na tomada de novembro dé 1956. pOderãO ser dlJa- Inelo pOder 111dicial. pela a";1t.ondade juà1clal'lo .. tr.a~uzldo pelo ~e:;le~peItói 
obrfp:f!"'õP~ do Banco õ-e Crédito dal'dos, por pe&'5oas físicas ou jurídica", administrat~vn ou pelo si;1d~ca:to \"6- à o.rdem JudlcIal, Que em ultIm3. IlUJoe 
Amazônia. S.A., -conversíveIs Itln a j,nstituiçõe.s: de filantropia, desde de- pres.f'ntath'o de categoria pr~flf.slOnaJ., tAncla- COl'l'esponde aO pOder de SO" 
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;'era~a. d-o Estado, efetivado atra- N9 83 Justificaçáo 
"ré"- úle um poder const;tuido, que é Ao artigo 10, acrescente-sI> o se.. A &ub.<;erição obrigatória de ltaras 
{1 luWciario. i te pará 'o ,_ 'ta - 'á COnstitUl' pe-n·o i:r.i11zpndo, de nada adjantará ao gu n gl'eJ.' : de .LJ.Upar çao J A' ~ 
, .' d Palágrafo 50 Nos casos pre.. ônUs para as empl'e:-'!lS lll.lportadoras 
t;'_DI.r:tbuinte o I.'lreito de efesa, eiS! v',sto. neste artigo, fica proibid.1 a. d tê. prunas 
G .te ás medidas prev:stas nesse p3.- ., ~ d t fO i sobretudo e ma na - . . 
:t~~,Tdo o le'larão evidentemente a partlClpaçao DS agen es ISca 5 no O artigo 26 do projeto, VIsa a ele-

produto c.as multas aplicadas por in- var O er.car:JQ financeiro 'de que tra
-1: ;~~jjr ,je interpcr esta ou aquela fracão das respectivas leis tributá .. ta o arUgo 29 da. L~i nümero 4.131 
~ ... ' 'ida, as quaL,,; ser:So pràtlcamen- rIas', computando-se integralmente de 3 de .s.2tembro de 1962, até 30% 
t '$C-U.:.s, paicnt2.mdo-se um ver- es.sa parcela. como r-eceita pública ex- (trinta por cento) do valor dos pro-

l','} ::~~:-c~:'m'7nto de ~efesa, não t a:Jrdinária dutos ,'mportados, l\uando atualmen-.::. ~ ,pus ré~l!lbcos referIdos, como r . . "'"j. ot. 
L11 p:,:~ sufGc~rJ.o dos ~lcvados) Jttstifícaçdo te esse encargo ê lim't':tdo a 10 ,0, 

.:l" f ' I (de-z por cento). . .~: .... q~le Ol .;npC ... lr~lQ. Ul.1DceJ- A emenda restabelece disposição O l\ue a emenda 1.:usca é eVlt~ q~e 
TJ. {I,C, - Att/l'~_ F~hana. con..'M.'lgra.da no Prcjeto de lei da Câ- .ocorr'; cumulativameute ao obngaçao 

I N9 til mará dos., Depu.tados, cuja fun1a- da subs:riça,o de letras de importa-
r ,.;r'n"a-se o l'ar~grafo 79 do ar- m~tação s~ ·'€produz p3:ra SUtl. apro- çé.<l com o referido encargo até 30% 

- varão pelo SeS9.do I ~deral. (trinta por cento), pois i~ repre~ 
t

1

.:...J V'. Ncs cá...~s previstos n-este artigo sentaria iIL3uportâvel eleva:çã? nos 
Justificação fica J)1:oibidit n. pãrtidpação dos agen- custos da matér!a.s-p1'ima:s indi.sp::!~.-

o ri3~'áirafó '1.9 d,o artlg.o 59._do Pro- ~ . fiScais no pro.c.uto: das multas sáveis à produção nacional. - AttíltO 
J .... t') de le~ €.t.n d~cus.são aSRSR!na aplicadaS jx)r ,infração. das .respecti- l<'ontanQ,. 
maU ,Jl~ que é ,frontalmente contrá- VG.S lê\s, tribi.üã.rias. cmnputando-se N9 87 

• rh·, Jbs IJriricipios d& Carta Magna, inlegr"a.l:mtmte e.st\ 'parcela como re a 
--" , D'ado 

GlH.J S€Jz, Q da retroaHvrdf,lde ela norR ceita públi~ extraordinária, "ArtIgo - E plOlrOc:o , po~7 u~ 
lU,', );lue \ se aprovada-~ a1canç,ara. si- ,E'· f\ proibição da participação do ano o prazo prevISto no artIgo 
tu lcdrs defínitívametite constituídas. ~gênte fiscal -no ilícito. penal aqui Lei. número 4.239, de 27 de junho de 

!'fQ S(', P()l' defe:to de oi-.aêm ju.., definido por lel. - AtllUo Fontana, 1963". J t/' _ 
r._,l:.;r-cohstituçional, g'1anto pe~q ai- J US ~ waçao 
c~~ntc da natureza sOClal. E' qUê os N9 84 j A Lei nÚq1ero 4.239, de 27 de junho 
conulibu ntes, estribados na vigerite Ap, artigo 22 fIca acrescentado o de 191)3 (que aprova P P,e.no Diretior 
le;-, <;l~çã(), estã.o a tdiscutjr a leglh- seguinte -parágrafo:, . do Desenvolvimento do Nordeste p.a
m di!jde ::!u !-1ão do, aébito fiScal ~, não Parágrafo ~ÇI, - A ~ção fis<:~l llre- ra OS a,n~ de 1963, 1964 ~ 196.5)., con
é r3~Câ\ eI que flquem ao arreql-C de vIsta n~ste art- go ~era exercida ~~- cedeu fs~nção d .. e qUaisqu. er. lJUPQstos 
um G;' J estatuto, que agora\. os aI- camente em relaçao ao rccolhime:q.~ e ta.xas federais para o aument.o d-e 
can' lOjust ficadar"nente, , • to das importâncias rel,aFv~, ao i;;q... cilpit-al resultante de iJ?-CQ~ações; de 

A rlte , q expqs~o, e de ser, ~oolhwa pô~to c;ie renda, ,se~ ~dlclonaJs e em- reservM ou de reava,h~çao de ~hvo, 
ti. p;.~. sente emen. da. - Attllto FonR I prel:~.t1!UOS . ,compUJ~{l.~!.<?s desco-n4tdos de emprêsãs indUQtrtalS e agnc.olas 
tafla~ - lJela~ tOlltes' pa",gadoras c!e rendi,m€l}- localizadas na áreà de atuação da 

1 ;NQ 82 tos e em relnçaQ ao atraso na e~cr.- SUDE:rfE. , 
A! ·t·U' 50 . t turação. dos 1ivro-~ D!árió e RegLstro Para isso, entretanto, estabeleceu 

11 aI 1,,0, ., acrescen a-se os se~ de Compras, de um ano tempo que se re-
g',I.ntes PJragrafos.: justificativa. ~efo~i:or dema's éXíguo, tan,to in~iS 

P~higt'af'J "- ~os ICasos pi-evistos quanto decorreu quase todQ em. ClI;-
J1:~.t, ü.t~i~9,. a acáq .flsc~l s:er!i, abri- A ernenda restabelece d.isbcsiç!l.o ClUlStâncias .anormais e e~ amb:en~e 
"~.' t )tmmente, brecedid~ da. vis t~ do cQ-u:::agrada n9 1!rojeto de lei da Cã.- de intran<lullldade, qU2 nao posslbil1-
n"re~te fisco I, para Q fimdde instruir m.era. dos Deputados" cuja fl,lnda~ tav.a as providências que aos nteres
e r::élarecer a âplicação ,as disposi- mentação s.e retJroçiuz t>.ara ·:ma apro- sados cumpra tomar para se pene
çõ:.:; I triJ)utáriiis r:>m V gOl'. vação perante o Senado Federal. ficiai'em dos favores da lei. -João 

pa~ág;'afO.- Da ~isita ;eferida no I A,em~da. define o- Ílmblto da. ação Agripino. >N9 88 
pClrá;gra·o anterior s.erá. lavrad<? 1;103 fiscal Clreta, ext~rna e permaI1ent-e 
livrcs (J l d,.ocuroelltos do contrlbum- consagrada no artigo, 22, que abrang~- Sub,sutl.m-se a redação -ç.~ , artigo 
t~. t~tmo das instruções e esclr.l'eci- rá. as.oP,e~ações real:za~ pe~as,p-e~~ 32 (Substitutivo), pela see;umte: : . 
men~-c.s prestados. soas JU1'ldlCa.s no exerC1C10 fmance:- Art 32 _ Ficam assegurados todos 

, _, ., 1'0 em curs(), lljustando-o às rtescrl- OS be'neficiús concedidos. ~1Rs leLs 
: Justlflcattva çôes ·estatuidas pelos seus demais pa- número 3,692, de 15 de dezembro de 

A I emenda restabelece dj5PO~'çáo rágrafos .. - Atttuo Fantana: 1959 ,número 3.995, de 14 de,dezem-
cor..i-a~arada no· ,projeto .. de l~ da , NQ 85 bro 'de 19~1, nÚIn-zro 4,216, de, 6 d~ 
Câmara dos Deputajos, cuja funda~ I I ,. maio de 1963 e número 4.239. de ,27 
IDfqW.çílO se reprodUZ 1)a1'a- sua apro~ A~ artigo .?-'l~ 30 "caput" dê-se a G:e junho de 1963, vedada a acumula-
vz ('~o 'Jelo Sena-c!o Federal. segumte redaçao: ção d('S jncentivQS constantes dç a.r-

'," ,.' ~ .,' A~tigo 30 _ As .pessoas juridicas tigo 13 da. ~ numero 4.239, de 2~ 
Al compleX1;dade e a diversidade ~as 1 em débito, pão g~ant:'oo, -resultante de junho de 1963, e do !U'tigo lO? ,,:a 

f:nutn€'ras l.eIs, d,ecretos, l'e$uIam:.n~, de decisã-o proferida pela. autoridade Lei número 4,216, de 6 de ma:o 
tc.s" po).·tarJ8S, c~rculares, instrn~oes f,da primeir?o l.nstância açministrativa, de 1963. 
e. o-:rde~1s ~~ servIço ~~bre a ma~ria: para com a União e seus Inst"tutos, 
f scttl Justlf~cnm PO! 51 só_ a me::hqa I de ApO-s.entadoria e Pem:óas, por di~ 
ccnp:ulJi;tancreda na p:resente emen- vidas fiscais e parafiscais, n:,o p:)~ 

Justificar;ão 

{ir: . I' de-rão: 
d sfntido instrutivo e eluc:dativo JUstificativa 

ti;:> !'prrvia v:sHa f;6cal já tem, 81dú- t A el~enda tem r-or _ Obj.;t:vo dar 
!' ',: :''''mn-ente c:m8:l.~rt:do em at'Js 3, devida oonc~itua-ção g.Qg casos 
Ô.l :r_jr~ :).1,:: rquo ç;jlJac,a f~d::Tal, em. Il:brangi~1QS 1::::1a n. 01'ma proi~, Uva do 
c I<Ctl.~ .... -:: ~ CO"l C,3 maIS "lVOS l>!'cla- al"tigo 30 rela~;'c·.:ando as hipóteses 
r- Jt C~B co::.ri1:'Uinte:s e d~ tuas en- leptimas' de nascimento do crédíto 
t.r r:::- dJ c~~~!'e., , r;.,C3.1. 

.:!'l'! p,·od0:::ncia t~Pl-S~ maniie~~~- A redação CO sub.' tautivo da Co
(~'! ,I11'{!<j 3Cen~1Ul.(1..arn"nt-e por aca'>1~ mit~o de Proj~tcs do F:;;:;cut-ivo néo 
~ -' :' pr.:\mulJ,.!çao d? P:lVO::' atc~~ le~l';i- S3 efi:;!ura '1c~itá'18l. pl'!.ncip9.lrtente 
}.' . \ aS e rc:;pectlvos regulamentos, clinnte G.a .. ua im:p1"c~is5.o de cO"1cei
,:1:: ll1':ii~:c.u::m,.r-!l vê~:s, p~Jfund.a- tos, per i:::~/J mrsmfJ su$'c=pt~vd d~ 
r, 11<-2. ~ ~"-'lt2mctlca do r~C me flS~ gtr:tr cncl'tr.l's dú";da<; d~ in~c~pre
(., I b18o:'lClro. t.3.ç::o e, s!,l'c3ção çla lei em eln-b1ru-
~o momento ~m qu.~ se QQs-ilta de fã.-o, capazes. de ct:~rminar gn'.'Tes 

:.:e\lisâo p?tcipJ da. 1geislação tributâ- pr.'i "lizo.s aos .c(mtrllJulptes e à Fa
ri:~ e da instJtuh;iíQ da p:}na, da de- zenda. - Attflio Fcntana 
t:tlçãú e reclus~o para Qs .CaEOS de N9 86 
:;ollegação fiscal,. a}Jresenu..-se como 
'Vi.$Cera.lmente neces,sá-rl.a. e it1d15l?en~ 
sáyel.. aQ~elD.:, proVidência,. e~,berl.d{) ~o 
le;6ís!E.-dor tnte~rá-lo no cÇlrpo da lcl 
era e::)1 él~bora.ção, ,sem ,quê oo.?rr.~ru 
C1.u:-aioc uer tiscos parà, os cop!iflbUln
!<í'. l;"rveri~~r .. ~\lJe~o "", livr,é. ,!>S
ilitriq das."to;njladei fazendiíi:las, 
_ Attlllo Fontana. 

Acrescente-se ao artigo 33, um pa
râgrafo assim redigido: 

paragra-fo. iíiiico, - "O êneargo fi
ha.r0eiró a. que se, refere este art:go 
não poderá ser exigi:::!o" cur.nu1~tiva
mente com a- . obrigatoriedade de 
'suf}scHi;ã>o de letraS vinculadas com 
a importação". 

A €juenaa ~ de reda"ão, iuua \:.ez 
que seu objetivo. fundumen~al é~. (j 
de Simplificar a referénc'a â leg1s~ 
la.çiio ant.erior, tnell':ic" ~::ia Il,O ~\'tif;Q. 

Sala das Se.t<;Õ:-~. 11 ele junho de 
1931. - João Ag'·p':r,o. 

NÇl '89 

Suprima-se o ~ 15 do ~: t. ;;Q 

Just:!lcucâo 

o prece!oo do § J:; .:lo ::,rt, ,3~, nltn~ 
n1~ntc so.lpt:r d:J J:C:I~:l.tl:: \l:.'~; fç..J
nômico • .P~~ tr":~"·l· [:~:,d::.s ('.:i:c'J..
d'lGe-S' àS €JJl!,)::-ê.:-as l:!(:lL::: ~ : ... :~\'!. 
Iias~ As gr,fl.Tld:s c pcd:·.:c.:s ou il~:O 
ficerEo sujeittis t ~~' . ..'i~:çã) <l.c:;. titu
ks, per efetuarem, ca,rl:l. a!.lO, m'}:r.;
timfntcs em bem mo";::.:.. t:m va:-o::: 
i$ual ao da dep-r-:;-c;.r,ç;!;J cu an1O-rt'.
zação dedutível do lUC1'J brut:l, ou ·te
rão faoiUdade de ('lC,En::o às fentes. 
de crédito ptara se suprirem das quan_ 
!\:.ias n"-cz~~:ias. paI a a. !Jlt1:.,.f,3.çlJ 

Ha noy~, ex~~g~c .. ia ,legal1\' As !fl-édi$.s .e 
pequeh~, .lJot~m~>,~a SI t}~çao-. iI\ft,a
cknaria que Vlvemcs, a l!l1 ,de af,en
d.(~rein esta e~.igênc:a ter~o dê h~or
rer a S:eu ça\)ital ,de, giro oJj ão .. cr~
di.to. MRis.,rm~c.i.!.::Hp-e?t:e, tE!?.? de r,E
correr &empTle ao c!'edito= pois se re-

Junho de 1964 

duzirem O capital circulante no cum
primento da n-ova obrigaÇã-o, terão 
de suprir a. deficiência com o apêlo 
aos bancos e sOCiedades -fie financia_ 
m-ento, quando não, desgraçadamente, 
aos agiotas. O f.enômeno, aliás, ocor .. 
rerá, em me.ior ou menor grau, mes-
lno, cem a.:; grandes. 

A diferença ma.iol' ~tã na extrema 
dificuldade COm que as pequenas e 
médiçs lutJ.m para mante: o ca1>1 • 
tal de giro à altur!l d'9..') ne,cessida ... 
das ete sua 'conom1a, por causa do 
aumento im::f'SSn.nte dos cu.'!tos e elos 
t>reços. e, com igu1.1 jnt::-usi-dJde, nos 
percalços que se lh:5 en';epõem para 
aumfnt~IEm suas f~ixas d'e crédito. 
nas instituiç.ões bflncár18s do p:ais. 

Dai a c-onveniêncla da suprci;são do 
disposltlv·:), q1,le não figur.ava no pro ... 
jeto,original do go;vêmo, nem no que,' 
foi aprovado pela. Câmara dos Depu ... 
t.a<:los. - josé Ermirlo. 

N' 90 
.Acreú:eutru· o.s :seguintes dlspOsitl .. 

voS; 
Art. .... O provimento dos cargos 

da classe iniéial· de ag.ente fi:Sçal dlo 
'impõsto de renda ,Setá efetl,ladó me
diante concur~o púb-lic{), de provas. 
com exigência do diploma d:e bacha- : 
nl em ciências contábeis ou de ti
tulo equivalel1te, 'vedada a., nom~ .. 
ção em caráter interin.o e mantiç1~ 
os níveis 14 a 18 na.<; cLMses da res_ 
pectiva série. 

Purágrafo. ú.O.ioo D'enti·o. de 60 (~ei- I 

senta) dia.s do. data d~ta lei, o De- ' 
partamehto A~inis~i-at~yO do Ser
viço ~blic-O, abrirá. ~r~ç.ão " para o 
concurso pl'evist.o neste artigo,. a Mr, 
realizado Goin a colabor~çij.Q &3. Oi-' 
v~ão do Impõsto. de Renda, do M-i-: 
h~tério da Fazen~e. 

JUStijtcrú;âo 
A presente €n1cndà. visa. jl dar 50· ~ 

Iução Íliledlat.a e defini.Uva ao pro., 
bleI)1a d., rtgu1Rriza.r.~o dos cargos de 
a!l~nte .fIscal do i:rnllôSto pe renda, 
que se encontram desfalca<los. 

:Na ausência d-é Unia i!iSciplina j,e· 
gal p:ópria, têm surgido~ grav~" cori .... 
trOvérs1aS noo e.scã.:ões superlorea Cla 
adminIsbnaçiío quarito. às- ca.nctiçÕQSI 
para o ,preerichiment.o çlas. vagá,s exi~_, 
tentes mS.':G carreira teGniea. de Vl~ 
tal im.tiortância para a, ef~cjeritt ar-' 
re<:adação das rendas federaIs. 

.,,~iso vempco:IT~ndo, ~â malS de dois 
([nos em aetJ'jmento; das serVIços da 
1isCilli~aç~Q, o qual,~deve lier manttd() 
em alto nível d~ proficiência, nã . .J só 
em _ ga;antia di;:~ .1nterêS5fs da E\a-

da Pi\blica, -como ta.moéru em res ... 
guardo doS contribuintes. - Mem. 

W &1 
D3-S~ . a :S~guinte re:lação ao _.§ 4~ 

do 2 rt. l{). 

,. ~ 49 Quando a. lntraçã.O fór co ... 
r .. :c~_C:J. pÓr sa.cledau;. respond,:r~o p<.tr 
cLt cs S2U:; dil'cta~ aôm:nistraaore.'l~ 
~_ e.::':-s ~u.e!Ílppc~ac."c? cuh~Je!,.c~
s;A.J:I'detde n3 crlfite fôr 8pnr.::uja em: 
r:. 'C--.~-.'O rczular, Trat;mdo-s3 Cle w .. 
.c:: ~ _j~ C!>lranzel.ra~ a re~1'l:Jn·' bilb· 
d:":: :"::;:'R al'\lj~(lé.a entre semi r~t}re. 
-:('a~.? '1"'3, dfrlgerile.s e emprezados 
1.0 3r8-:1". 

Justiftcaç;:"o 

tütt'l-s-e de e~ler.C!.'n ví.~amfO a. aar Ao 
reç:_C'ro 'ro d!::;t-csiUvo maior clareza. 
ê p!.cl"'ão" .. , L 

Brs<'fUa. rm _J::! de Juriho de 19õ~ ....... 
:alem üe Sd, 
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Justificação 
A emendl visa Q apel f-elçoal' a re

dação elQ ctLqpOSlti\'O t~uli'l.adQ, a!t.S
tanl..o ouvidas sóbre o seu exato sen
tido e alcance. 

1:ira..,ili'a, em .... de Juntl.J de 1964. 
-. .l11 em de 'sa. 

N'~ 9~ 

Dar à alínea "o" de artigo 12 e. .s'e
g~ .• ~~~ rt:: ... ~ça(j.: 

"O' 1.:.1.,. Iqumz,:. pOr cento.::) Q1S 
quallLas r..p.1C'.:uf..,s l';.oQ, .sub. l:l.Ç' ... o, lll
te"6ra1, el1l Ll11Hlell o, úe i.u:;C1;.., uvJnmu
ti .. ",;:, para. o aUmel1d) U;::: caV.vJ.l UJ.S 
soc;~eQeae~ anônun.:.s, c-uj:.ls a!:ô:;s, d.~
de que nCn1mativas, ten.Qam NC.O he
g,I:;C;.,:o.;,s, pe:o mm03 U!T.a HI. t~ 
caua litC~, em qualquer n'lS Bob.tS li: 
Valo,es exibtentes no pa.ís, no decu.~o 
~o "dnJ base": 

Justij~caqão 

'l'r.:,.ta-,':.e ce em~ucta que V~d ao 
ayt;;.L.~ ....... nl<!rito ou r::d~ão ao dl$
pu .. :itl\O muniida h onentJ.ç.i.o o'a mes
ma em exame. 

E<.u.slia, em 12 de junho de 19õ4. 
- Mem ~e Su, 

N'f 94 

ACl'e.scênt.l.r ao,) arLgo 2.~ o segu 11-
te varagraio: 

~ 13. o não recolhl1nento da quo
ta Iden~al 'o Fundo de lnderilzaçôes 
Traoallnstas, nos prazos e conaiçóes 
e.$';.üoelecldos nos I:.:tragrafos anterio
res, SJjeHi1l'i\ o mírator à;:; mesmas 
penal..aactí:'s ou sanções aplictt've.s pe
la InOlJ",er'iância das normas legals 
sóbre a arrecadação do ímpôsto de 
renua. 

Justiftca;;âo 

C;)~ll a p~(..::>ente eHl.t'ln1a reint'.2'Jl'a 
se no p.:'oj{;~O dispwiç.i.a r.:on~(:J.n(,e da 
propu&ta 0.0 l'\..-d::l' 1:."'Xt:t: L;!.: VO, que ::"ü
Les COl.L;t.itula o ~ 9° do artigo ~Y d.o 
Projeto n,9 1. 1l'68-64, na Câmara dos 
D2ULl~aQo.s. 

b~1ll a eStiputação da co,rresoon
dt-nte no:rr.a penal. o di,;pOSltiVO· em 
C;J.U2{l. seria configurado como norm'J. 
h:;al anpet·1e .. ta, v:'ito que o Q.esre.s
peito à. lei nua serIa passível de san
Ção. 

Brasilia, em 12 àe junho de 196q. 
- 1.;1em d(; Sã, 

N9 95 

Acrese~'!~te-se ao artigo 29 o se
tUinte parágrafo: 

"á 511' As dispostções dêste artigo 
não se !~plJc.am ao BancO do Brasil 
S,A., 0..0 B!:;~lCO do Nordeste do Bra
sil S.A. e ao ~anco de Credito da 
4.ma?ôma S.A. li 

JustiJicaçdc. 

Os lucro.:> obtidos por ê6Ses eStaoe
lec:mentos oficiais de crédito recebem 
tratamento fiscal pecuUar, sendo sub
met!dos a : 1",daEdade de tributação 
especial sem pertin.:!ncia coino mon
tante dos resulte.cos apurados anuaJ
mente em balanço, 

A exclusão, portanto, estaria im~ 
pliclta, motivo porque serIa mais exa
to qUe o texto da lei afastaSSe quais· 
quo:r dúvidas a re'$pei.to, 

Brasília, em' 12 de junho de 1964, 
- Mem de Sá. 

N9' 96 

Dar ao parágrafo 49 do art, 1° a 
~egUlme redação: 

~§ 49 Para, Os efeItos do ItmUe 
<1e emIssão, ~omente seráo considera
ctos em circulação os tItulos efetiva
mente negociados, computados o va
lor nomInal unitário de referência de 
ClUe trata. a a~lnea. uc" dê1:.te artigo" 

Justificação 

~! emen '"1 tem por objetivo o res
tabelecimento das dlretrtzes do pro· 
,eto inicial, elaborado pelo poder 
Executlvo, tlfastando as tmperfeições 

deo r~~ç~~ ~;et;~~t~ gã~m~ti~o'exclU_ 
são do valor das obrigflções acaso 

apuração do 1"lTI1,e de em~são rt:mdo 
negociadas abalxQ qo par, .sim, que na I NI? 99 

no art,lgo 11', os titulos negociados se~ ,,~? ~afá.~:-t.~J 6.; do ~;·tigO~ 1°. a~re~
]am comput.actos pelo .seu va.lor uni-, cc:.",e-.. e m !me. ti. s;.&u.n~e expre~~ 

.. .! 
S·!n t:rnbargo, entl'.~tanto, uma s~.·

';:.1. ~ inkrênc!a seria a da dint.n(if
çào da inlenkhl!lde de soHe:ta.!;:.t'j'·U"&! 
Clêdto a curto . prazo à rêde btt.llCáI'~ 
plrfeulal', ·tstb é, 'dentro da conjt/rt';" 
luta atual, sena uma conu'lbntçfo 
ao progr:tma desinflacionárid . d1) 
Pu! L O .... ,n efejto, quanti!.o.a-s~ êste 
i.l'::';l~cto- qU3.ntio se verif,cJ q Je as nl::' 
~2",,_~:dudes do:: crédito d!:. e:liprê<;a e.~
c.;;n::'~lll a 20';0 do va!ol' da o)~'a' q1Je, 
no caso, seria de 20'.'0 do v:tIJr an!J.ctl 
dos inv::,sL:m~ntQs gOl:er'nnm~nMi.s em 
ca"?il~.l Lx\} , Dê-i\p:; 2;)'.~" a p~rce~a, 
de p:;:;~t;~l é e. m",t.adr, o:1Je fs l-eJS 
!:-(tbalh:,<,tls mOb;L ~'n a t~d_·;>. parie 
ou &eja, ('brca de 3':"ó d:J "aJo·r da. 
obra FOI' peque:1:1 qu:: ~'~:.l f'-,~à p~i· .. 

tário nommal. ' I são: 
BrasHia, ern. 12 de junho de 1S(;<1 "«as pCSSQ:lS fí.:;icas ou jurídicas". 

- Mern de Sa, I Justij.caHva 

.N? 91' A emenu.o.. p!cLnue af:'.star quais-
Dê-se ao ~ 20 do artigo :c' li. .se- qUE:' dúvidas .a propós,to cia não-tl'l~ 

gu.n!e reà,).çao: ... - ~_.J",,!:Lt..= c..J.:; c...f~.~.l :"'~ !lpOn~Ll-
"§ O~ com; Ibu:ntcs do lmpõsto de c..<.,; pCa cOl'l'e:;J.o tllGnctária das abrl

ren4o.. como pes.:;oJ,g jurídi-cas são ga ... ~ó..:.'> do 'Tesouro NaclGnal, cUJa 
Obl'l;:;udo, a consU:'u:r o fundo de lD- emi!,...ão f,ca au~oriLarl.a .pel3. nOVa leI, 
<ieni,-ül;ão tr-lbal;h:'Sta a q'J~ se retere preven~o expre.s,am~n,e:-:s hlPÓ 1e, 
o art. 4.6 qa Lei n? 3.470, de 28 de t!,.cs da su::. r"r:cepção [.'·"s P9S"D<L 
novembro de 1!:53 a fim de garant; .. tl':;:~HJ ou jur'dic;::~, cor'.J'~.lr.:e o C.l~o 
~ua r:' pcn,,1.'J1J1dade eventual do to- -Alttllo Fontor.a. 
t(l! (!cs jnojf.112;3.CÔeS por dispema di:: 
f:em !"!np:(' .. ~,'dc~, e as importâncias 
pagL:S e:n C"'::~!l exercíc10 por re.s<:l
sões de c"'::,t:<.t:O de trabalha corre
ráo, c~J.~·l~ 'l:"'):·i3rncnte, por conta d~':i
se fundo. d~' de que haja .sal-do cre
dor slif1cien:J':. 

JU8tijicaçao 

A rectação p:o€ccnlzada na !;:Jm.o<l.Ia 

corClge d€ieEo qt.l€ o p:ooJeto aga,a
lha, qual seja, o de indicar o limite 
da chamada "respvn nü.r'.dade even· 
tual" . 

O projeto neste artIgo t.em por !1-
nalidade atingIr dois obj::lvo,:,;: 

a) Obngar as emprê5as n consti
tuIr um tundo qUe traduza eventuaIs 
responsabll1dà<les da empresa, por 
dispen.sa de ::.eus empregadoo. . 

li) Obter através dêst~ fundos, 
recursos pa.ra o flllonciamento do 
erárIO públi-co, 

~() 10,) c~ntagem, a tr?mf:'·Z'ncl:i rl~'~~es ~% 
Ao § 40 do art. 5\1, aCh:"l.-cu~ ..... e, do m-;:-rrodo de C'lp tais p~"!"'l a Un·~~ 

1t~ i.tne, a S':-6u.nte e~;'p .. ~ão: nC.lrr~etana, a .curt:> pr3;:o, uI! ltIn-
"ECO pena de p~nn'3.nen:e correção IPhaçao do eqU!pl~enlo da cnp~êsa. 

JUolletána. até a dnta W.l ~ua efetiv ... ,,:- no lOn3"o, p~l'ICLO, n') ~ d2Cl'escm1Q 
re.si.i~u;{'âo" ,~o" cu~t(t3 m~d'o,:\", ('r.1 l" l,\!) d:! maIor 

~ . Justlfi.cativa :JI'Jclutividad~ da empr:':-:1. 
. ~cctav:a, ,com',;m reG'.::l:Cr que a. 

A em::ndJ. ob~et:\'a est.abeleCêr umJ VJ1,_~O e a mtençto ccntlda ne~fta se';' 
s~nção de· ordem matenal para os ~unda. inferência privilegiada Jl etá. 
casos de d2srespeito da norma leg.3L p.':l do desenvolvim~nto em aue vive
a:ende, pOlS, a uma omis~ão do pro- mos, ou .seja, objetiva a. correção de-
Fto da Of.:U.lra tlOs D.:.':put.3.dos, dbsequilíbr:o en:l' o- \\'c:'o máxhrio,' a. 
A':Wio FOntana. escala da emprêm e d3. part cfpa~ão 

NÇI leI d'2 quem n~ la trabalha: o sesuradG 

I
: d3. Previdência social. Jcaquim 

Acrescente-se ao art, 6() o seZl1lnte ,Parente. J 
Parâgrafo: NÇI lUZ • 

As inst:tuiçõ2s de previdêncl:::. So- qu.b-titu~-se o § H cto art. 3'9 pej~ 
ciaI, cl'edcrrs de emprê-sas que t;..::- eJUllltc: 
nnam valores a rec~ber da únião ou * 14 No exercido flnance!ro de 
de organizaçocs de cUjo eapital 30· 19(;5. a,; quotas de ....Q:epreclaçãO o~ 
c!al part:cipe entidade de direito pu- amo:t:zação dedutivels do !ucrq ~ prú'.. 
bllca titulares de financiamentos <te- to ser20 cMcu1adas 'sórri"nte sl)bi~ 
feridos par e5tabeleeln'l.ento de crédi- 70~~ (setenta por cento) do valord~, 
to oficid da Un . à'), sãO autmizuQtls I bens móveis corrigidoo monetàriã .. 
a dar quitação dê seus cl'éditc,'), in- mente 'nos têrmos dêste artigo,' .. 
clusive .as cGntribuições de~contad9" I -
aos segurados, contra a cessão dos Justiflcatwa 

ora, a eventual responsabilidalÜ~ 
da p,mpre~a por indemz.lçáo de em
pregados tem um limíte, e é justo 
com;lQerar-se que a lorma~'ão de lim
do para OCOt'rJr tt eventua1s respOu
oo,'~~J.jadcs do w~al teôrlCo que se
rla devldo pela, empi'e-sa nb caso hl
po[..-:Lco de di.spen.'m de todos seus 
empn:gaaos, 

AL."lda em abono da jllStificaÇão aa 
emenaa, convém· .salH:ntar que, a lon_ 
go prazo, a contrtbuiçf..o continua e 
sem limite para. O Fundo podena 
ocasionar a transferência da t.otali
dade do capItal de giro da. emnr!'.Sa. 
_ Atillzo FOntana, 

direit;l>3 ereqitóríos, que ~.5 re~:rldos A emend':l repete dispos:ção apro_ 
~mpresas tcn~am ~ Junto ~ UnIa? ou vada pela Câm,""l"a dos Deputados. 
aq~c.las orga!Uzaço(;S, na. Impor.laneia quz o substitutivo da Comis!,ãO ·da 
maxlI?a correspcn~ente ro. d~b~to da Proj~tos do - Executivo modificou no ~""': 
emp~e-~a para c,o~ as ln.:.t!tu:çoes de propósito de reduz'r os efeitos da re .. 
p!ev:~enc:a so~aJ, ncs termo::. da le .. j:tvali.a<:ão do ativo imobHi.z-ado 's~bre 
gwlaçao t:m vrg.or. a'5 quotas de depreciação ou amortl! 

JUJl.ficação w.cão.. . .. .. ., 41 
Com efelto, Os mdrces de deprecIa .. 

~ão ou amortização deveriam ser cal .. · 
~ulr do,,:; integralmente,· ou seja. ·lC01Q~ 
Já neste exercido. 

No artigo ts, substItua-&e o 
pelo seguinte: 

o Objetivo de,~ta. emenda e a {le
iesa do patrimonio da Previdênc.a 
social e, ao mesmo t.emlJo, ~ z mp{ia-

1'1 12 ção do capital de giro da emprêsa 
forn~cedorà 'de s~rvlços ao Govérno. 

COm efeito, é sabrdo q:le a es"trutu· 
ra da firma empreiteira não permite 
o auto-financiamento, necessitando 
de r~correr a inst:tui-ções de creditO 
cujo serviço de juros é mr lor do que 

li 12'1.· O Fund.o de rnd~nlzaç.oes 
'I'rablJ.lh13tas terá por limite o valo! 
córrespond~nw à média mensal da 
reml'!lC~. ~<:o paga. no trimestre an
terior. 

Justificativa 1 %, sobretaxa. que foi e.)~ lbelecida 
para o atrazo no recolhimento de dé· 

A emend.a esrobelece llm1te ma,- bitOg aos Institutos de ApOiientado
x~.no de recv!hlmento ~a!a o FunGO r!a e Pensões, 
de lnu~n,La3oes 'I'.ra:ba hlS.tas, medi- Segue-s~ que, o Govêrno dlfrrinc10 
ant~ a. adoça0 do unlCO critério COln- () pagamento de uma fatura que cor .. 
patn:el ~Ol!l, a própria natureza do I ",sponda serviço efetivamrnte rea .. 
referrdo InstItuto, qual seja o do VQ- . a,.'), -
lor corresp<llldence à. remuneraçao l.zfdo p~la en:p.~eb--a, esta nao apenas 
mensal paga aos empregadOS', ladi~ ,o recolh1m nto ElOS I,APs. mas 

. ,temoem, arriscando sua l:quidez, é 
A redação do Substitutivo parece cbrlgada n manrer o pesscal traba

inace:tá.vel, porque fixa' como limite lha.ndo e o fornecimento em dia por
~ lnfmlto. '.' ~oresce observa,r que, quanto, com a parzUzação tia, obra, 
Olante do Instituto da estabIlidade, cessariam o lucro e suas perspectivas 
não .cabl;: ,co _ de responsabilidade de reívindicação em equipamentos. 
por mdemzaçao, eis que, para os eIll-
preryados de dez anos ou mais a tste risco da emprêsa é também 
desped1da sômente pod; ser feIta 'nos (li~trihulção ~,previdência Social. dai 
casos de absoluta incompatibilidade !() vultoso debIto de emprêsas para 

Em casos de ltquldaçãó ou de ia- com ele. e 05 eouseqUentes escalona
lência, aé 'Il como de quaisquer OU- mentos de dívldas permitidos pela. 
tl'OS de ordem extraordinária, apenas l~g6lação vgente. 
o patrimônio líquido da emprêsa po- "tstes são os fatos que fazem infe
de responder integralmente aos di· I!r todos os corolários fiscais e de
ferentes ônus que pesam sObre ela, cisões econômicas dentro da emprê
tnclusive os de ordem tm.balhista.. E, 63, no que se refere ~ suas re{ações 
o Funqo de Indenizações Trabalhls- Itom a Previdência Social. 
tas estA constitüldo para atender às! A pre~ente emenda visa, portanto, 
re,>ponsabilidades decorrentes de sl- fi ,,1)l':ry"Jç'?O dr Ces~ih de c1lrPitos cr~'" 
tuações normais, e não extraor<Uná- Ciirúr'g<l. ou seja. e melhor gllrantia 
rias. - Alillo Fontana ,do patrimônio do segurado: a União, 

Todavia, face à atual conjuntura. 
nacion.al, pode-se reduzir de 100 para 
10% do valor dos bens móvejs corr1_ 
gidos:· mas sômen~ dura.nte o exer_ 
cíc~o financeiro de 196b, . 

Com outro procedlmento, eetn.tia & 
Fazenda Nacjonal tr:b'Jtando cOmo 
renda uma parcela da típica det3tiesà 
nect .. sária à percepcão do lucro bruto 

Sebastião Archer, . 

Acre~ente-,<'e a{) artigo 30 o segu4t .. 
te parágrafo: I 

Parágrafo, "Nos casos do parágrafo 
5°, o saldo da-oonta. previ.."ta n(i'pa.,; 
rá'>l;rafo 3Q sel á. eón"idera.à.o comb cá .. 
pi~a.l, para eteito do cálculo do rm. 
pôsto Adiéional de Renqa". " 

Justificativa 

A emenda encontra pleno apolo na. 
4isposiçâo do § 5° do artigo 39 do pro .. 
j~to que c~ída expressamente da ques .. 
tao relativa ao saldo da correção m()
netârla dos valores do Ativo Im~ill. 
za.do. não aproveitado do reajtia .. .{ 
te 'lo c •. pital social. pOr motiv~ d~, 
fr.amonament.o do valor unitárIo ~ 
respectivas açõeS! ou quotJa.a. -.Q~ 
bastião Archer. ' 

N° 104 

Ao § 70 do artigo 2°, ne~6e Bt .... 
3'Ujnte redaçáo:- ,.-J 

§ 7.0 Os recolhimentos mensais p.ri·'\~l 
vistos no parágrafo anterior serão" e 
tuado,s na forma e.st!lbeleç.tda em _ 

.. 
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rru1a.rnento .a. ser balxado pelo P.:Ider' to ao seu entendimento, com conse
:2::.rcutivo. podendo, para tal fim, ser quentes prejuízO!) à Fazenda Na<:io
ut:~.zada a. rêde de ag~ncias do Ban- nal f' aos Contribuinte.s. - selJ!l.stião 

mente, OOm a Justiça. 
Archer. 

110 

Sebasrtã,o 1 
I 

, 
N' 111 

u anlgO 5Q fica acr8!:'C AO ao se-
gUinte parágl'afo: -Co dd Brasil S. A. e, complementar- Arche1'. 

mente, ~~ rede dos estabelecimento$ No lOS substitua-se o § 2° Qt.J a,..rugo a", pe~ 
lo segUlnte parágra!o: 

"parágrafo. As d~sposições dêste ar .. 
tigo não se aplicam às infrações ocar
ri-das anterJormente à data de vig€:n
c'a de.sta le .. " 

b.~ nc~rj(),s" em geral e Caixas Econ-õ
llÜ:::i devendo os mesmos recolher, 
;!té o dia útil seguinte ao encerramen .. 
to de' seu balancete mensal; às agên .. 
C:J.~ (1.0 :3anco do Bra.<:il que jurisdi
t'b~la na regíão, o total que hOuverem 
rE'i:o~n..do. 

JUs~tJicativa 

A prE'Sellte emEnÓa, revlgol .. OS ~eg~ 
tos dOs ltaJ'ágrafoo d e -7 do ~~ tigo ~o 
do prpjeto originai aprovado po-r e.:;ta 
CJJlJara . 

Suprima-se o parágraro l( do 6..:
tlgo 3° 

Justificativa 

parágrafo: A correção m3netárfa 
prevista neste artigo apl1car-se-á aOS 
tributos apUl'ad03 em procesi.Os defl-

O procedimento preconizado no § 17 nitivamente jUlgad0S na instância ad· 
do amigo 3.1 do substitutivo é abso-. ministrativa, salvo.se o contr.bulnte, 
lutam ente . ocioso. uma vez que para tiver c1ep{)sitado a importância ques
a. mesma hipóteli:e exista a diEposição tionada, em moeda nacIonal ou em 
d~ 'parágrafo 18. que já esti.pula uma titulos representatiyo.s da dívida pú
fOrma para ê,s.<:e recolh:mento. - se- bEca previstos no ar'"lgo 10 desta lei. 
bastião AreheT• JustljicClln:a 

N° 109 
suprimam-se os artigos' 5° 6~ e 
seu.s: respect:!vos parágrafos. 

Justijicativa 

A emenda oferece nova... redação pa-
1'\ 1"9. os g 2:' e 35' do arLgo 59, reunin

do-os: em um único parágrafo, no pro
pósito de escoimá-Ios dos vIcies de in .. 
jur!d~dd:aà'e apontaC·os nos debate.'3 

, V1S~ ela lnerem~nt,!\r a rédt> bancá~ 
:r:a n~ional, proporcionando a circula
~ão 4a noeda e a po.ssioilidade de e 
novas ap -icações no intel'és!':e da eco
noml::( d:l nação. 

A emenda proposta visa eliminar a travados em Pler.ário da Câmara dos 
absurda pretensão fiscal da correção Deputados. 

Con) efeito a centraliza.ção de tais 
dEpD ~t.os nQ Banco do Bra.sil viria. 
tão-só a reforçar a sua caixa, não 
pfop:d.ian,)o, assim. aplicação em n04 

Vos empreendimentos. sebastláo 
ArcTlet. 
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monetária dos créditos fiscais decol.'· As.<;.im, e,5ÍilbeJece a regra de que a 
rentes do não recolhimento dos trl. aludida correção do crédito fiscal se
butos. adicionais ou penalidades, assim rá efetuac·a apôs o julgamento den
como das multas estipuladan na le- nitivo da i'n.'tância adminlst.rativa, 
gislaçáo fiscal e admin!.strativa vi- re.~salvados os C&·'05 de depósito em 

Justijica~'iva 

'Perante O S2nado Federal rer:.rr'lo.
se a qUCJtáo da retroatividade da nor
ma. em elaboração, eis qUe a presente 
emenda anteriormente apresentad~ à. 
Câmara dos Deputados não pOde ser 
objeto de apreciação/," por motivos de 
ordem regimental. Demonstrando 8 
inte ra procedênc'a desta emenda. 
a;ponta~se um estuoo jurfdico do prot. 
Ruy Barbo~a NogUeira, da Faculdade 
de Düeito da universidade de S~o, 
Pau):>. publicado pelo "OOl:reio Br.lZl
liense" de 19.5. 64, ~ob o titulo de Io!.I\. 
e~rração monetária dos tr butos e mul
tas já lanÇ>:ldos não pode ser retroaU~ 
va" (recorte em anexo) ......• 

, Suptim.\-se 
t'-ó O ~o. 

gente. dinheiro ou em títúlos criados pz1a 
o pa-rágralo 15 do ar- contraria-se. sem sombra de dúvl- nova lei. DeS99. forma dá o tratamen-

da., o. direito adquirido do contribuln~ m jurídico adeqL~ado ao a.!:sunto. c{)r~ 
te, o ato juridico perfeito da fixação rlginri'O o êrro d's redação aprovada 
do crédito fiscal e a coisa julgaõa, pela Câmara dos Deputados que, ab· 
numa retroatividade viciosa, que in- surdamente, autor:za a mencionada 
quina de inconstitucion.a.I esta. norma correção tâo logo ~eja proferida a de~ 

Objetiva a presente emenda a ilU'ier
ção de um parágrafo .neste artigo que 
as€egure o princíp'o da lrretroativida
de, 'O que, senão fõr rC!':guardadQ, rc~ 
dundará em ofensa do artJgo· 51? dp lei 
de rntrodução ao cód go C:vil e, mais. 
gra ve, da própria Constituição Fe
deral. (artigo 141 - parágrafo gq) • 
Sebasttão Archer. 

Justificativa 

A ~xigencia precoriizada (em res .. 
tr.ng-ir a reavalização do ativo imobi~ 
ll/,ocio (' .. a" emprêsas, contrariano..o, M
&.m, Q espírito do presente projeto de 
.ler. Qbrl,rando, como obriga.,...'à rejn~ 
vf.l'ã4 do valor da quota de depre
c :OC'll<! ou amortização do at.ivo imObl
t...JdQ1. em novos bens móveis ou ti .. 
tü;o~~ cto govêrno onerar; sobremanei
ra rm4Jrê ,a<; que não contarão com re~ 
C'.l:Y-:-~ fi.1ance:ros necessários a essa 
C;;',l2r1Ura., fato que fatalrpente obri-. 
fr ,,'~ 1 :a..:; emprêsas a não deduzir de 
.5: '1 rinda b. uta a cota deamQrtização 
,só'.;;- ~ os bens corrig:d03 monetàr a
n1:-n·!t com co~quente tributação de 
t'::- .('i.t, de ,pesa como renda. _ seba.s
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pretendida. cisão da autoridade administrativa de O art:.go 39 fiC<:l e.erescido co segu!D~ 
E mai.c:. ainda. inexoràvelmente e 1~ Instância, p~naliz.n,nc(l, poiS, Os con- te parágrafo: 

imoral, po:s contraria frontalm~nte rrlbuintes. qUe hajam exercido o le- "parágrafo Nos caso<: previ~tos peló 
notório principio de direito, ap1icá~ gltimo direito de defe-~a e recurso a parágrafo 18\1 dêste artigo, ::tS pr.:sta. .. 
vel da legisla'Ção brasileira, "ex vi" toc:as as in.<:tâncias previ~tas em leI. I çõeo; mensals não serão acumu:adlll1 
do art. 4° do Decreto~lei 4.657, de 4 Também. corrige a injurid'cida-d'e c,'a COm as decorre.nte.s 03 correçõe,,, mo" 
de setembro de 1942, (Lei de Intro- regra fixada pela redação do ~ 2Q doa nettir as posteriores, verificadas por 
dução do CódigO Civil", Fegundo o mÇsmo artigo 5Q

, já ant-e-í"iormente as- fô!'ça do disposto ne.ste artigo, Vencen~ 
qual a nUl17uém é lícito a.J.::!oar torne- sinalaâa em d:scuno~ e na se17ulllte d()~~e sempre a<; novas pre~t3Gões nos, 
za. em proveito próprio. Ló;icO quê o lU.!itiflc3t1va dE' em.3nua à Câmara dOs n:t{'z~s subeQu~nte oopagamento d~ úl ... 
fato Que inspirou essa preten.sã.v e a l)t.putac:os, CUjo teor se tranae\'e n jllr.la ,pre::taçan referente ao rNJuste 
espiral infIncionárla. I r-ff.{u~r: an~enor. .. . . : 

.Notório que esta é ca~<;,ada por ,er- A nova rru9,=fo v~ ':1. cancei~-; 'as! JU.stzllCaI'ltlD, 

ti ... u ...1rcl;er. 
ros.e desp1andos do ~oQer _r,;f',?:~~'.' I, q7:1VC.· e Od..O'1~·':. d'<;po !ç5es C.., tCk' A rmenda objetiva ;mpedir o a":.lmU
AssIm., nao e. justo _ que êste Ul{; mo ccntitio 11') proJ~'to d,)' pod.er E'te- 1:) do pJ~!amento das prest3ções men-

N0 106 ~xecutI'V'Q venha Cl'1~:, gravamE'i> err. etül"o, QllSI seja, e. de correção ~lO- : 'ei<; dM~v'das no~ ~aw5 '. SucêHivafl 
.\'J llrti~o 5'1 acres{:ente-~t: o seguinte ~orno de ~ pressuJ)o!5t~ t:idttco p'J! n~~ári'O\ do déb!to físc:\[ de~o:-rel1te de c:::r!~er;oes monftarl~1s, a-fl:n.de q'.le ~ 

_ ele n'l:esmo.,.clln~Q e allm~ntap;o. :> ~ ·'Cj.;,u.lquer" trtou~o nro pago. ou aln_~lmh-e memal.d~ 2 o~da r:-ceit,a bruta 
:p.' - ,tz:o: ,Sallente-'"e! a~nda, .a, ~ed~~~Q o!Lfe.- ':~l, das importtnc:as obje;o de p:o~ I da pe,::;,;o:l .i;urldlC? naO S{'l~"pjtrf)'jX1S" 

~l'.~:;r:~fo: Não se a!,)lical11 as dis- t~osa e m ... r.ci~.:.a do .. i.:Spil, , do ar- c,:"."sOs adn:rlni.~trat:vos ou jud;ciár~os, j .ado em .ta~s hipotel':oes e. a~_.m, ~o re-
1',' ,ç.!ees c...êAe artlgo aos créditos tis- tlgO ao ~e.refe.nr gener:cal"!l~n~~ a tri- '::.hn q:.'C.r.do o contribuintE' h:lln efc- r:.tra pr~v:,.ta no ~ 4- do a:rtl?,:o 3

1 
f>e 

t •. ~ rpurar..os (m prccesos admini.~ .. butos-a~lcl0!lals 0l! pepallr:-aaes, n'j- I ·uacl.o depósito Co rr!sp:ct:vo valor em I /~nLtormt> em letra mort.a. - SeaaB" 
t., :'}03 ou judiciais gaxant~óos por ma leglSlaçao pertmen.e som~nte 9.,0 morda na"ionai l ('o Archer. 
c.'· -':liI. <.~ título de emissão autor!.. Impôsto 'de Renda e cujo art. 29 nu- . ~ _ _. . I N9 113 
Z,' 1.\ IP::H eAa ld. tcnza o Executivo a comol1àar fi. le~ A apli,caçao d{) dISposto no,=, alud!-! (A Substltut·v d Com:s,cão' de 

JU3tifiCaliva gislação relativa a ê~se tributo. dos paragrafos objetiva nmp:e.-men'e· .. ",0 -c:: d xe~u?iVO)a 
I Não se tenha dúvida qUe de futur~, :1 total n:'ciaçfro .dn ynt~ça fisc:1! e.dmi- r Plgtl~~~itU'~ Eno arlt. "9 ~ 6 .... tojo êlG. 

A :ernmda restabelece d'is:>oSição se o proJeto se tranr:-formar enI le1, IllS!Tc:UVa ou JudlClár:a, mediante r. ,» ... erruint. .3 , 

('\ :,s: . .."..!u no Projeto de lei, da Cá· tentàr-se-á estender essa.,,; normas à penalIzação dqueles contribuintes que rP" J "... e. 
n', ai (,O,, D:patado.~. cuja fundamE:r.- tôda legislação tributária federal. tmhnm wbmetido a'i pre1ensões tri. I ,,~ 6';1 OJmpôsto sóbre a renda a qut! 
t:l(,:,;~ _,e reprcduz pa.ra sua ap:ovação Idêntkamente, impertinente à e3· b:.lttdas à apre-ciação das autoridades Ise ref::-re o artigo 57 dn lei nQ 3.4'70, 
1'.:'.0 bel.ldo Federal. pécie é a extensão de::.sas medidas àS competentes. tio exerclcio do legitimO tde 28 de novem~ro de 1958, fica re; 

XI.. II'tOP-é.-ito de incrementar a aqui- contribuições prev;:d~ndáú:l.s por ::e d~r(llto de defesa. IdUzidO a. 2t'f, (dü's por cen\'o), e sem. 
tratar de matéria e.."ltranha ao lm- AIA d "j di' pago em 24 (vinte e qmüro) prestá,-

3'\.[ .• 10' 'IH; obrigações a'o Tesouro Na .. põsto de Renda. MSunto rc"ióo por ~m.() In mi CO ~felÍO !~troativo IGões ment'als, observadas as pr.:-scr!-
c .... n'!!. cuja emí.ssfio fica autorizada legislação própria e autõnoma:'" consU- Ida norma .. e~ elab.oraçao aphcál'el aos çõe..<; do referido art'go e re:=cpectivo'l 
p..:~o ;ll'tl!;O 1° a emenda prevê o apro- tuindo"'''e em 9.1go diferente da na lu .. ~a~Oolf. anl.

1
enormen

é
te .';.u~citadOS p'ela IParágl'nfOS não modit:cadas pela pre

veita~ento do.'" mencionados títulos &a rez tributaria. cCtmum p01' alguns de- çao lSca, o q~e prOlb:do por man~ s~nte lei" . 
.dlV104 pública nos casos de, garantia. no;'ina.dos tributos parafiscais, mas â&.men~ conbt,li'll;cional .e afl'o~ta 05 , Justificação 
C2. jfl.5lância administrativa, pal'a a d' ti t d tr'b t (R pnncíplos do direIto pátno as dlSposi- ! 
d!.scu.t::ão do crédito fiscal. colocando~ sempre 1S n os os 1 li OS. u- ções em caus implicam· uecessà.rla*· O impôsto eõbre a correção mon~ 
os el11 i~~ualdad>e de tratamento com bens Gomes de S~)Uza :-- oompênp.lo mente na inutilização completa. doS r tária do ativo imobiIíz':ldo é tr bUfp 
o depósilo em moed:a. nadonal, ou se.. d~ Le~lação Tnbutãna -: Ediçoes atuais proces.so..~ administrativos pen .. ,exigível sôbre lucro inexistente. Nã() 
ja, qll€ {I crédito fiscal em litígiO não F~ancelras S.A. - 2.!I. ediçao - pá.- dentes de julgamento w óruãos in- I terão. pois, as P'€:. ssD!ls juridi~as obtido 
se:-á cb:eto de cDrreçãO' monetária.' g a. 131>. tegr.a.ntes da superior instãnci~, admi- l'es,ultados m<!.neiár1os, p.os tlvos pata 
q .... :l:1flo (f contribuinte utlliza-r as obri~ ,O mesmo se diga em relação ~o ar- nis':rattva, em particular dos Come- s::: tl.Sfazerem tao fOIte al1Quota e nem 

.. 3::Côas 0:0 Tesouro Nacional insUtuidas tlgO 7.9 que prevê. a (\tua1lzaç~ de lhos de ConLribuintes. Têm. portanto, Imesmo em praz.o tao curto. A em?,
pe!a :nova lei, como medida de com~ multa.s f~-cais admilÚdratlvas, fixadas end'el'êço certo. da. p~etende, p~~.' a redução p.s.ra 2 ib. 
bJ.~~ limed:ato à caWa inflacionária O em cruzelIOS. Assim. penpJizam Os contribuintes da aLquo!n de ;J /t': que vem, a.llás, de$-
ci..:;:c1t orçamentário da. união. que exerceram o legitimo dlrêito de de o proJeto or1gmal. como pre"tende. 

P .. '·im. a emenda acrescenta as hi~ Embora seja aceitáveI em pdncfpjo defesa às autorida.ó~s comnetentes. taw:bén:. o alargamento do num~ro de 
Q idéia da reavaliação <lo crédito fis... bi i b ~ pre~ taçoes de 12 para 24 

p.,f' ~ ~s prevl..<'tas na lei em elabora- cal. para c<>ibir os eventua!s '!Lbusos, re!ponsa I zando-os a surdamente pe.. " . 
ç.\o "(nujn uma capaz de incrementar é óbvio que a matéria. deve ser estu- la eventual inércia ou omissão dQ.~ ór.. Se, até t'gora, a correção era untn. 
c. I ~pida subscrição dos novos tttuIQs dada com cuidado, a. fim de crim' um gãos julgadores. providência facultativa, tornada 01)1,':4 
ô;;'. d![v!<ia púbUea. - SebaslIão Ar- nõvo e mo" tem!v .... ' cast,"g'o para"'~ 1\.1"" ri . i' d" i gatória pela lei qUe se eJabora, dela 
C'l 'r 'l'-"......... ~, P nClpa men.e. as l~pos ções perceberá a Fazenda Pública um re~ 

, - . cont1"ibuiDLtes que S;lGmetem à apre- em referência. constituem absuroa. sultado imenso. certo, vigoroso, e não 
N° 107 ciação dasautoridades administrativas pretensão de frontal desrespeito às or.. 'I t'" t' " 

e J"u'idicas a aç"' f,'oco·1 elltend",-· in- d d mnrs a ea Qr10, o que ju::c lf:ca' ft re-Sc'Çlrlma-se o parágraro 16 do ar- oabiv'el, <~u oJ \.lU ens ema.na as do Poder Judiciário dução da alíquota como a ampl'ac4o 
ti:.;,) ~o inclusive em proce,ss.oo de mandado de do número de prestações p2.ra o P:J.-

Justilicath,'(J Sugere-se 1\ supressão inclusive pa.. segurança, visando, assim. ilidir uma gament.o do tributo. 
ra. que o Executivo pos<:a estuda.r me- das maiores garantias constitucionais. Será me~or que ~e fixem, desde 
lhor o a.ssunto e propor nova red:a.9áo A n-ovB. redação, como fe afirmou, logo. enool'ando-.se a realidade, êste5 
mais cOl'ldiz~mte com 8. realidade eco-- dã. o adequa.d-o tratamento a '~sa re.. dois pontos importantes do que faze~ .. 
~ .<"oaI.s.l ~ -cuJ,t. Q. ~ ... levante CIJA:ltão. - Sphastitio A Tr.11#. se, no ano próximo _ como. fatal-

A j·edr,çQ.o dada ao parágrafo 16 do 
~rt.i~.{) 3(' é absolutamente c()UfUSS, o 
:r.u~ ;:-.ornrá., !aba1n'l.~nt;o... dú~ I>\JUln-
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o SR. PRESIDENTE: 

(Noguelra da Gama) - r uram ti
das as emendas. A seguir serâ aberta 
a diSCtWsãO do substi~utlVO com os 
emendas. 

Em difcussão o substtutivo com as 
emend.as. (pausa), 

Nenhum dos Srs. senadOres pedin
do a palavra dá-lu-ci. como encerra
da. 

Está encerrada. 

As emendas depenaem de parecere." 
das ComiSsões de Projcto.s do Govêl'
no e de Constituição e Justiça. 

Os Srs. Relatores dessas Comls,Sôe.s. 
l::e julgarem conven2ente. pOdem pedi! 
poo.zc para opinar. 

O SR. ~fEM DE SA 

,e::~ .= 

Não tendo hevido emendas nem re
tit1caçõeb, nem tão pouco requerimen
to no sentido de que dita. redação seja 
submetida a votos, ela é dada como 
definittvamente aprovada, lndepen~ 
dentemente de vctação o que ora é 
deClare,do, de COn!o:-mi< tde com. o ar
tigo 316-A, do Regimento Interno. 

. -=-
Art. 10. A ~ãO S'fiada de tI

tules de lnscnçã,v não poderá exce
der de 100.000 (cem ml! combina.
ções, ',ob:'lgaroriamente numerada&. 

~
. 11. O prestamista que comple

tar antes do venciIllento. o paga
m to de tôdas as prest.açÕes tlxa .. 
a. no plano, receberá. imeCUaW, ... 
11 ente, o ullóveJ Objeto da CODlpra.~ 

E' o .seguinte o projeto aprova. c nct1rrendo, em qualquer caso, aos 
do, que VaI à Câmara dos Depu· sbrte~os durante todo o período de 
tad06. tempo correspondente à.5 prestações. 

Redação Iwal do Projeto de Art. 12. O prazo máximo para ao 

I 
elL'I?:;a ao premio será de 31) (trm .. 

Lei n9 82. de 1963. tal dias, cQntad~ da data do sor-
teLD. 

Relawr: Sr. Wnlfredo Gurgel I Art. "'13. A fiSCalização das opera-
A COmissão epresenta a. redação ções prevIstas nesta leI !Será exerc! .. 

final do p:'ojeto de Lei h9 82, de 1963, da pur funcianári<lS lotad~ na DI
que dispõe sôbre a venda de 1mÓ~ retOria das Renda~ Internas, e se orl
'leis à prestações, mediante sorteio e entará pelas instruçõts para ê$ie f ... m 

rn~nte. acontecerá - uma lei de emer
gência, reduzindo-se os débitoo lança
dos por fôrça do diSpositivo e, entã-o, 
reajustando~se a sitUação das pessoas 
jttrídicas à exata realidad~ finQdlceira 
que o pais deverá viver em 1965, A 
pr rSpEct:va é • de retração de cré, 
d to, de modo generaIiZlldo, tiiis as 
n1ediUas de san~amento financeiro que 
estão sendo- postas em prática. sendo, 
J)i)is. de 5upor·se que as emprêsas não 
sl,'I.portarão o extraordinário Onus fi· 
nl;\n.ceiro que a lei em elaboração lhes 
vai impor - além dos encargos Dor· 
m.a S, entre êles o próprío lmpôsto de 
r{!nda do exercício. Tem sido esque
ci:da a COndição eles sociedades anô
nimas que, tendo o capital dividido em 
ações orinárias e preferenc ais, irão 
enfrentar, aMm do impôs to, o ônus 
ctllplicado ou triplicadO do pagamento 
dos dividendos desta.s ún:ma.s - divi, 
dendos que, na ver4,ade, re<presentam 
jw.'os dos quais não'há fug r, - Ai
tmo Fontana. 

Sr. Presidente, peço n 
. ordem. 

dá outras providimCla5. I bLix<.ldas pelo seu Diretor. 
palavra pela Art. 14. As emprêsM pe~issior.á. .. 

Sala das Sessões, . em 2 de junho fIas manterão livro destInado ao re
de 1964. - Dix :Jwt Rosado, Presi- glstro das inscrições aberto, rutJcl

N' 114 
t-~a ?!l:ínea. "o" do § 7° ao artigo 5°, 

diga-l:ie _':.em. no máximo. 20 (vinte) 
prestações men..<::ais" em vez d'e "em, 
no máximo, 15 (quiIlf~e) pre.stOi;õe.s 
m~r..saLs" . 

JustificaçãO 

A dllat.ação do prazo para vinte me
s.cs t.em o ménto de harmonizar o.s le
g1L~n10S interesses da Fazenda Publi
ca com as reais pOSSibIlida.d.es da 
maior:a das empré.'i-'a.s. afastand()~se, 
a~~m, as dificuld'ade,s trazidas ao co .. 
nhN'ime-nto de'5t.a C~a em relação aos 
efeitos imediatos da norm.a constante 
do projeto, 

@!:& d9.s Ses."ões, de Junho óe 
J9UL - Senador Mem de Sá. 

N° 115 

§ N. Uma parcela do re.sultado <i.'a 
re<n"')13f'dO do ativo, sem a limita
çôo do ar.:. 130, ~ 2D, do D:cl'eto-Lei 
n<l U' 627, de 26 de sêtembro d,e 1940. 
P:à;C:·ã, cell3'Jtuir t.ransit(d3.ment.e~ 
um:3- fe:'YVa d2"nommada "resc.·va de 
ca~'L11 im('dja~amente raliztvC'l.' su.. 
hL t .rJmy.;ôsto do "§ 6\ Que será con, 
V(;):;~:Ca p.;o:;l'essivaroEllLe em capit;a1. 
sem qualque'l ônus tr~butário. inclu· 
.sive o LO art, 29 desta Lei, a critê
rio d.l p;:s' 03, juri·õ;c:l, 

§ 25. As pe.ssoas jurídicas que, por 
fó;·r;!!. d,} lei, possuirem em seu ativo 
tft.ulO;,. docapital de outras emprêsas. 
Pc(llr50 distriDulr por até 5 exercíciOS, 
os !C1crÕ"i ou res~ .. ~vas dzcorrentes d().." 
3.'.]1:11',),0,,,, de cJp:tal das emprê~8s das 
qU2:$ I,.,:"~(I ac·Oni.FlU." ou sóc;os reali~ 
-n~]:)$ ~:l"<'\,f~ da reavaliação do ativo 
d.:-lt'f\n Ucl.da nes~c .artigo .. 

JustijiO'lçãO 

• 2--1. tem elll mira princl.p.almen· 

O SR. PRESIDEN·rE: 

Tem a palavra o Dobre senador. 
O SR, ME!\] DE Sá 

(Pela ordem. Sem rev!s(fo d<J ora .. 
dor) - Sr. Presidente, peço licença 
para retificar um lapfo de V. Exa. 

As Coml.s.s6es que .se devem mam .. 
{e.star ,áo as de Prcjeto do Govêrn<l 
e Qe Finanças. A Comissão de COns .. 
tituÍção e Justiça· se manifestou sõbre 
o sub.St.tutlvo e, a.gora, deverá. manj~ 
testar-se sObre as emendM, mas eS" 
pecialmente aqueles terão que se m.a~ 
rl1festar. 

o SR, PRESIDEN'fE (Noguetra da 
cJama) - E a de C<Jt1Stituí~M e Jus~ 
t1ça. tambêm. ... 

U SR. MEM DE $A - E • de Fi
Il.anças, tamb"êm, 

U SR, PRESIDENTE (Nogueira do 
Gama) - A de Ccns~tulção e Jus .. 
tiça, também, para apreciar a con~tl~ 
tUclOnalidade e a juridicldade das pro .. 
pO:lções. 

Ao ~ollc!tar o parecer dos relaoo""es, 
1r!a cOrr g-s, Cf'rtorm:nte, o meu lapso. 
citando a Com:s."ãc de Finança""'", mM 
(iR"março a V. Exn, a advertência. 
OPortuna. 

O SR. MEM: DE SA - Sr. Presl~ 
dente eu tinbl de fazer a retWce.ção, 
p:t.f>l. justifi-car o requerimento Que 
V"ou formular em nonte do nobre Se
nador Lelte Netc. no meu })1:t.-pno ~, 
por certo. no do nobre senador Eu .. 
rico RE'zende, que nãD está. pr~ente, 

Verificand.o~se um grande número 
de emendas, pooirfa.m{los e. prazo de 
pelo menos uma hora pa.ra as eX>3·tni
nar e depo:s emitir ps.:recer verbal. 

Assim. Sr. Presidente, enquanto nos 
reunimo" V. Exa. pro.ssegu1rfa com a 
Ordem do Dia . 

I€', ;Jnpe::lir que um a?D1ent~ de c.a- \ O SR, PRESIDEN'I'E tNogueira da 
plla .. ' em uma prol>Drçao multo maIor Gama) _ O prazo sollcitedo em no
~ue :l cDpacida.de da empr~<:a de pr~ \ r.t1e dos relatores, pelQ nobre' Senador 
auzjr ,'.telos, conduza a divldellGOS ta-o Mem de Sá, e com o qual evidente .. 
b~lXas q!·e sejam capa.-zes de acarre.. mente está de acórdo. um dos relato .. 
tal' fil desvalorização das ações. res pre[entes o nobre Senador T....eite 

§ 2S. As emprêsas co~iderndaST pos ....... Neto, é concedido por uma hera, e 
su\uóo pDr fôrça ode lei, Htulode- OU~ em conjunto, a todos os relatores, 
tras ~ompanhias. ficariam em virtude O SR, MEM D~ SA - Obrigado a 
~.e rel'valiação feral de ativos determl V, EXa., Sr, Presldente, 
f:-adv.s em todos 0,,, setores com lucros O SR, PRESIDENTE: 
a.predáve1s em titulos. ~o passo que 
terj:;m de pagar lucros e divid~ndos (Nogueira da Gamd) -. Prossegue 
e:n dtnhetro, Não há dúvida que ta.iS 11 Ordem do Dia. 
tít·L:!~ p-oder:am, em gran·j·e parte, 

p(;': nüti.r 'C. r~'a,1i'l.:3.~ão de di.nheiro, mns, 
aJúru eventualidade de títulos inven~ 
<iáVê~, SUa venda em massa, além de 
fer capaz de não encontrar c-omp.1·a
dm'es E:uficlentes levaria a uma que
da geral na bol..'la n.a-d,a ó'esejável téc

-nica e psioolôgicamente. P\}.'l \~I), "P"t:te~ 
viu-s~1 para ê~"Ees casos, apuração do 
lucro em mais de um. ex~)ddo, de 
ar-ôrdó ('"Om O regulamento a ser ex
pf'dido, 

Sala d.a.s se..c: .... ões. 11 dE' junhn de 
1954. ....... Senador Rul' CarneirQ. 

Discussão, em turno untcO, da 
redaçáo final (oferecida pela Co
misf:ão de RedaçãO, em sell pare
cer n9 276, de 1964) do Profeto 
de Le! do senado n' 82, de 1963, 
de autoria do Sr. SenadOr JO.'lé 
Ermirio, que dispõe sôbre a 1lenda 
de imóveis t.:: prestações, m,etliante 
sorteio, e dá Qutr(t8 provicMnc!Us. 

Em discus;áo a RedaçAo Final. 
Nenhum dos Srs, Senadores dese_ 

ümdo fazer uso da palavra.. d.e-claro 
encerrada a dlsCU.5sAo. 

dente. - Waljreào Gurgel, Relator, cada em tõdas as fôlha.s e encarrajO 
- António Carlos. • pelo t:scal. 

ANEXO AO PARECER Nv- 276, § 1~ O reglstro conSlguarâ: 
DE 1964 a) nome da emprêsa. número -do 

o congressQ Nt;;.lcional decreta: 

Art. 19 A venda de bens imóveis a 
prestações Com diStribuição de prê
l).lio,s mediante sorteio, somente será 
D~ímit;,ida de acõrdo com os preceaoo 
t ~ .. ta lei, 

P.t.rt. 29 As empresas que pretende· 
ram operar no ramo de atividade a 

que se retere o art, 19 deverão re
r-querer autorização ao MaUstro da 
- a~end'2., PQr interméd:o da. Dil'etorJa 
das Rendas Interr:as, Juntando: 

ti) prova de possufrem capital mi
nÚl10 de crs ... 'J.<..oa.ooo,co lCinquen
ta milhões de cruzeirOs) 1ntegral~ 
mente realizados; , ~ 

b) quitação COm a. F..1.;enda Naclo
ncr1; 

c) próva de idoneldade financeira., 
d) desCrição minuc:osa do plano, 

processe do sorteio, modélo dos tItu
las, cupões e demais documentos a 
se:-em emitidos para a realização daIS 
vendas. 

Art. 39 Os processos serão de::pa
ch1.dos pelO Ministro da Fazenda, 
depoL de instituídos pela Diretorla 
d.as Rendas Internas, que opinará, 
necessàrjamente, Bôbre ao viabIlidade 
do.s pllJllOs de sorte!o. 

.A.rt, 4Q A autorizaçã-o para funcio
nar, com aplicação dos planOs apro
vados, constarh de carta patente, que 
será registr'.3.da na repartiçãO 1ncum~ 
bida do registro· de comercio da 10-
:aHdade em que tiver sede a. em
prêSa perm!ssional'ÍQ. 

Parágr~fo único. MOdificada, por 
qua.lquer forma. a emprêsa 4- qual te
nlul Sido outorgada carta patente, 
deverá. requerer a transferência da 
carta, e sat'.sfaz.er os reqUiSitos e. que 
se refere o artigo 29. 

Art, 5.° O plano e o proces.$ de SOl 
teio serão publicadOS na Dtr:trto Oit
cial da UniãO. 

Art. 6q E' vedada, em qualquer hl
pótese. a. cessão, pela emprêsa. per· 
m.1sSioná.rk\ dos seu.s dil'eltos de ex
ploração do plano ou planos cons" 
tantes da carta \}atente. 

Art. 79 Para a dIstrIbUição de prê
mios, as emprêsas permis.s!onár:ls.s 
serV'ir-se·ão, obrigatoriamente, do re
sultado dos sorteios da Loteria. Fe
deral. 

Art. SI? A permisslonárla devera. 
comprovar. até 8 (oito) dIas antes 
da data. do sorteiO, a propriedade dos 
bens sorteáveis. 

parágrafo único. Caducará [) dIreI
to do prestamista em benefcio da 
permissionárIa, se veriflcada 9. falta 
de pagamento de 3 (t-:êS) prestações 
consecutivas. 

Art. 99 Sem prejuízo dos presta .. 
L.11.stas jA InscrItos. poderá e. permts .. 
810nàrla requerer a anrovação d.e no .. 
vas plCUloa. 

processo e data do so.'teio; 
b, número oU deSIgnação da 6érté 

do sistema de vendas; 
c) nome e domicílio do presta. ... 

InJsta; 
d) numero de ordem da tn.scriClo 

de cada prestamiSta na Série; 
e) núm:::ro e valor das prestaçõOs: 
j) data da insc-ição; 
g) determinação e valor do cbJeto 

dL sorte.o; 
h ~ amort1zação das prestaçôes: 
I) Ob~ervaçõe5; 
§ 29 Os mesmos dados constantes 

do reg'stro a que se refere êste a.r
t1go figurarão na ficha de in.:cr·ção 
do prestamista, 

§ 39 AO prestamista fierà fOrnec:do 
titulo de inscriçao que menclOnlrà. 
no. anverso, o nome da emprê.. .. a pe.r
mi6Swnária, nümero da carta paten
te, serie, valor da mensalIdade, -ralor 
do objeto da compra, locallZ(lçâo dO 
imãvel, nome do p'.'estamista. 6SS'na,... 
turo. do respom:ável legal pela orga .... 
nizaçâo e o vi.'ito de fiscal, 

Art, 15. As contraV"enções desta Jel 
serão apuradas em proce.«:M admin!S
trativo .fiscal, que obedec2rá às nor
mas do 3artigOs 287 e 332. do Regu'" 
lamento do Impôsto de Con<;um-o. 
aprovado pelo Decreto n9 45. 422, ~ 
12 de fevereIro de 1959, 

Art. 16. Sem preju1zo das ~aDf;ões. 
penaLs que, em cada caso, coubc:em, 
serão· aplicáveis mais as! $E'guinte3 
penas: 

a) multa de valor igual Q 10 (dcz.) 
vêzes o maior 6alário mínimo vigen" 
te no Pais, elevada ao dObro no ca'" 
so de reincidênCia aoS que distribUi
rem prêmio.s, mediante sorteio. sem 

a b~ec~~~~a d:~{~;af:~~l a 20 (vin ... 
tE) ",êzes o maiOr salArio mlnimo vi
gc' ~e no Paf.s. além do concelamen .. · 
to de. carta patente. ao perm!.sSiona,
rio que, de qualquer forma, embn!'
l'açar o trabalho da fiscal1zação ou 
reaUzar operações à reveUa de !is
cal. 

C) multa de valor igual a 50 tcin .. 
quenta) vêzE.G o maior saláriO mInt .. 
010 vigente nO PaLs, além do oanc&" 
lam.ento da carta patente ao ·permfs .. 
s'onário que deiXa.r de fazer a entre
ga. da. coisa vendida, ou do prêmiO 
sc..;eto, cabendo ao prestamista, na. 
primeIra hipótese. o direito de ad .. 
jud1cação compulsória conferido pe .. 
la Le1 n9 649. de 11 de março de 
1949. 

Art. 17. E' vedada a. real1znç.9.:> de . 
vendas, mediante sorteio de m p rc·3, ... 
dorla.s e bens mõve;s em ger91, b"m 

lmo a. distribUição de prêmioS pa .... 
til fins publicitários. sej8. qual fôr 
ao modalidade adotada pa.ra a sua 
d.1stri"ulçãO, 

Parágrafo llnlco. Ai; empri>'9JI 
atualmente autori73.nas a operar na 
modl3.Edaüe de comércio a aue ::~ :'e .. 
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, , 
fele esta. ar~ig9 e d~~e~tores fie car
ta' pf< .~;I~e só poqer.o fun~IOlHU' ale 
t. 'liqw ;~.,H .. C;JJ pl.an/)S em anaa
r.:~nt.c; (icanao. ' ve~aqa B íhscriç~o 
d, m"Ol'> prestam;sra;. a part!r da 
p"" CQ'-(ãc jest~ lal. 

';"\rt, :8. '100 revog!wo () Decreto 
lej m 7 u30 de 3 de setf'mbl'O de 
lrf,45 3 'qemals disposições e'm con .. 
trl\rlO . 

A,rt 19, Esta lej entrará I!.'ll Vl~")f 
n~ d~tf le jua publ'c3ç'?o, 

RedaçãO Final (ofereC"'da pela 
CO'!1l1S8?O 4,e RedaçãO, em seu 
PUiece, no tIS de 1964), do Pro
jeto de Let do sen'1do nll 169, de 

I H ',3, de: autOl';a do Si. senaà..or 
t"í,r,co Rezende, que conCede post 

I tnO~A~m a John F.' Kennedy, 
I p 1;\ '·dente (I.::lS Estados Urhãos 

dn América, o título de C:da-dâo 
Br(Js;~eiro . 

i.&n dkc.us~.ão a Redação Final. 
r-:e lhum d::-s Sf'nhõ:1,:S Sena-dores 

4~ejanrio fazer uso da pafavra, de~ 
Qlaro encerrada a discussão. 

Não tendo havido emendas nem re .. 
tú'ic2 ÇÕE'~. 1em tão pouco requeri
mento{) no sentJ.d.o do;: que dita reda.
çaa seja. submet:da a votos, ela é 
dad.g romo definitivamente aprovada, 
1tt<ieD2udentemente de vo~ação, o que 
Qra é declaradO, de conformidade 
Com o art., 316 .. A do Regimento In
terno, 
" O projeto vai à CíLTllara dos Depu
tad{~. 

E' o seguinte O proje-to aprova
do., que vai à Câmara d,os D:õpu
tados: 

Redação jfnal do Projeto de 
Lei do senado ,n9 169, '~e 1963, 

A. Comissão aprezenta a' redação 
::rimd do proj~t.o de !>ei 4-0 S~nado 
In'" 169, de 1963 qUe eDncçde p:Jst 
ItTtortem a John F Kennedy. Pres:~ 
dente dOS ESt03dos Unidos ctn Arne1'~
lea. !) título de C'd,a..dão Bnisil~ro 
/ Bala das ses'õe-s, em 2 de J'lnhO 
I""e 1964, - DlXHu't Rosãdo. Presi
: sídent-e _ Wall'1'edo Gurgel, Relator. 
.Antonio carlos. 

ANEXO A O PAR.EC~ NI? 2-78 

A.re. 19 Ê conce,hdo post mortem, 
I " 'itulo de Cidadac Br::.~~eiro, a John 
: Fit'Zgera!d Kennrdr, fir~dent,e qcs 
... ~ \:.a~o5 Dnido') da AmeLca. 

Art. ~ O M~in:s~rio da Agricul .. 
toma. regulamentará a. pre-sen~e Jei 
debtro do prazo de trinta qia..s da suà. 
Promutg'açáo. tóhUlocias. em ~consi.çl-e..
ração. 00. seguinte~ pontos: ' 
• 19)' OS animais c$e reembóLso deve
rãó ser da mesma espécie' e gra-ü doe 
san&,ue eis ammais éedidos em re .. ' 
venaa; 

211) Os tftu:os de posse dfPJ:Wva 
dos an~maís revendidos SÓ serão ex .. 
pedidos depoi.! de totalmente efetua .. 
do o reembõlso em espécie; 

3Çl) D'li'a·nte o prazo de vIgência do 
contrato, () ben::-ficiado estara obl'i .. , 
gado a manter os animais receb!d:>,j' 
a."scgtt~ ado.'> contra acidentes, roubo 
e morte; 

4Q) O número de animais a serem 
,cedídos (}bcd~erá à reâl capacldade
do benefic!ário, de mar:tê-los em 
condições téCnic~ e higiênicas .satis .. 
fatórias; 

59) Sil:bmetimento do b~neficlári<) 
à f~ãlizaçãQ e orientação técnica.s 
das rep:utições especializadas do Mi": 
ni.stério; 

69) Os favores da presente lei Só 
poderão ser concedidos aos criadores, 
por ma~ de uma vez, qua.ndo provadQ 
o cabal tumprirnento dQ contrato 
ante.rlOr; 

79) OS animais devolvidos ao Mi
nisteMo da Agricultura, em qu:a.li
dade de reembôlo:oJ nã.o , poderão ter 
idade superior à dos anima.is cecUdc.s. 
'nem lnfedor a de"'.oito· meses, em 
se tratando de bOvinos; do ... e mese~ 
se ovino<, e três meses, Se suínos; 

89) Pata· cálrU!o do número' de ca .. 
beças a serem c-;didas, iomar-se-á 
em conta: 

a) a. existênCia de instalações, 
.tais como: abrigos e bebecTouro.s," sa
la de ordenha, btete.s, currais etc,; 

õ) pastagens, naturais' ou artifi
ciais. na méd.a de 1}2 ha, por ca
beça de bovinos e ovinos; 
'c} exü:'~ncia de po-é.ilgas higiêni ... 

cas, c;om eapac~d::-à~ aô.equada para. 
Os ammaIS r.:-que::idas~ 

d) capineiras na proporção de 1, 
ha, p.oi' bovino ou ovino; 

e) sllo.s com capacidade proporcio
nal ao :túmero de animais reque~ 
!idos. 

machos e fêmeas de bovinos. ovinos e ~e. HlGJ, qu~, regula º ex~rcic'() pa 
sUlno.s. serão cedidos, aos criad,ores. O'J.c~l..o1Dgla \a.p~·ovado em prime~' o 
mediante a "~lJosição \lO!' animais da tU.110 nos têtmos da .5ubs;1tUtivo tia. 
mesma e~pécie, ti. prazo de 4 (quatro). Comi~.:::.ão de 00nstluiçãú e JuSt.ç.·~) 
3 (três) e a (doiS) auU.; reApcctiva- ten<l'9 - 'pareçe.r número 279, de 
mente. . 11)&4. da ç:onü;~ão de Redação, (Ire .. 

Art. 2? O Poder Executivo regu- recendo a redação do vencido. 
la.nentará a presente Lei dentro q'O ~ 
prazo de 30 (trittta, dias de :ma pu~ 
bljCHÇ::.i,O, tomados em con.sidt!far;&.o m DiEn_~são, em turno único, do ae .. 
seguintes '.}o:J.t.os: quet'ünento llúme:'o 157. de 1964, p.·lo 

19) Os ânimai:; da rep():;'lçao devc~ qual o Smh..)r ,s::n1tdor Argemil'Q de 
rão ser ela mesma e.spécie e gt'au de P.gu~H'l2do, como Pre,sldL'11te da Ç:J" 
sangue dos Cedidos em revenda. . m.~ao . de F'i'nanças solicita pro;·tu-

2/} Os titulo.;, de po!:.:,e definí~iva gaç.;o, pOr 1.) djas. do prazo em que 
das !tl1im8.:S r-cvl!nd:dos s6 serão ex- o mem\o Ól'~i-\V aeYCtlJ, emitir p.:Je .. 
pedidcs depois c.e tots:mente efetua. C~r ~{//)le o pl'oje.:o dJ ns~reto Le ... 
ca a repo.:iição em especie. gHa:.1vo nm::',) 18, de 19;;4, que o.p, o .. 

3Q ) Durante o prazo de vigência Va. o' trx,ru das atcs firmado,j no 
do contrato, o bem.f!c~a.do e.:i-tará obri- XIV cc.a;:e.s..;o d;l. União Pos~a-1 Uni .. 
gado a manter M~~~urados contra l'C;'5.!::, Hulizado em ottawa ü.tba .. 
acldent~, roubo e morte, os animais dil, Em 3 da outu",)ro dé 1951. 
l'eceb!dcs. , Dlã ("n~e!T<!.da a I:essão. 

49) O número- de animais a. Serem {I.("'Janta-se a sessão às 16 )to ... 
cedidos obedecerá à re9.1 capacidade ras e 20 minutos): 
do beneficiário, de mantê·los em con-
c..ições técnicas e hig:ê!licas satlsfató-

ri~~) O beneficiário ficará sujeito a, DISCURSO PRC}~O l"l!a...u ~ ;::.l!.. ... 
," d' NROR tlENAOOR JOSAPRA'f \1A-fiscalizaçãO e orientação \iÇCniCa3 as, RINaO NA SE5S!\O DE 4:l õ4 

reparti('õ~ esprc'aUzadas do M,n:s- f • QO'E Se REPUBLICA POR' l'F.R. 
tério da Agricultura. SAíDO CO:iVL I.NCORREÇuES. 

6Q) OS favores da presente Lei só I 

poderão SeT concedidos aO' mesmo O SR, JOSAPHAT l\lAliIN~h.) 
criador, por nía.\s de uma vez, quan-
do provado o eaba1 cumpr,men\..b do (Ntio foi T,evi,sto pe(o orador)' 
contrato anterior. SenhO-r PreSIdente, tenho fixadq ú1 .. 

79) Os animais deVOlvidos ao Mi- ti.m&ml'~te, ·ar~ü.'~ prol?~emas, p~de~ .. 
nistério da Agricultura, em qualidade rIa a:sSlm dizer .. rel{l.cionados C:y!Il e. 
de rep()s.ição, não' poderão ter idade saúde pô·ítica. ã o ~tado da BJ;h,a. 
6up~rior à dos animais cedidos, nem Hoje, pr~firo dirigir apêJo ao Qovêr .. 
infe!.ior a. 18 (dezoito} meses em se no Ja. Repúblfca em tôrno de 8,'lgllllS 
trâtando de bovinos, 12 (doze) meSeS p:!'o?lemas vinculados à assistt-ncia. se ovinos e 3 (três) meses se suínor·; ~X''31 e à saúde pcópriamente dita. 

89-, Para cálculo do número de ca.· da pc-puJação daquela provlncia. 
b~as' a serem cedidas, tomar~se~{l. em Cama se sf\-,.;C, por efeito do~ pro .... 
conta: _ . ce$so inflacionário, a maioria d,Q.., Es .. 

ãl' A exlstência de instalaçõe8, taiS tados vem passando por' graves difi .. 
como~ abrH~o5 c bebedouros, sala. de cuJdades financejraS, Que ée refh~'~elU 
ordenha, bretes e curraes; "M. manutenção de suas imtitlliÇ es 

b) fa.stngens, naturais ou artih- em geral, mas particularmen ~ (\'-8 
c\ais na média de 1/2 hectare por ca, suas institufções educaclonaisr fie as .. 
beça de bo','ino e ovIno;, ... ' sist-ência soe' 1 da. 1 ' d 

O, Ex!<.le'no'" de pOCllgas hi.glem~ la e , que ,as qUe s~ t:.3-...... tinam, ~pecíficamente, a tratar e e. 
ca6, cOm ca,p3cidade adequada para pl'o~,eger a. saúde" da pOpulaçãb. 
os animais requeridos;.. Essas dificuldades estão-se \,~~m .. 

DiscussãO, em segun40 turno, dl Capineiras na proporçao de 1 cando, ne.:te "ínstante. nO Estqcb da. 
do PrOjel(> de Lei do Senado (um) hectare por bovino ou ovino; Bah;a, em s1tOOÇão terrlvelmtnte 
n:;; 110-. ç,e 1963 (aprovado, com e) SilOS com capacidade propor.. crescente. A Gasa Pia e Colé6~l das 
emenda. em 19 turno na se.~sâo cional ao nú.."llero de animais reque- 6' fâo..<; de SãC' JoaqUim, por exel'1.pIo, 

! de 19,5,64), de autoria do Se .. ridos. ' . ê I1ma instituiçãc tradicional 'e que 
Art, 2\1 Esta Lei entrará em vigor \ nTtor senador Aarão Steinbruch, Art 9~ Esta lei entrará em VIgor se mantém cem o produto' da, renda. 

I :na. data de sua pubUcaçáQ. . revoga- I qUI estende a iurisqiç!Ío das Jun- na d~ta de sua pub1icacã~, revogadas ~e se~ pat!'imôn~",. reco:hêndo --fio teU 
das as d~po.s.ições em ~ontrárlO, iAs ,de COnCilillção e Julgamento as disposi-ções em contrárIO, mtel'nrto crianças 'Pobres e Ih1.' d'1n-

DiscU8Sâo, em segundo turno. de Campos e Nova Fribu,rgo, ten- O SR. PRr:SlDE~"'E: do a edurRç-1'iL adequada, quer" a pri-
do Projeto ele Lei do Se«ado nt! do parecer n9 271, de 19134, da mqria, quer a de tipo' orofis.:ional. 
46. de 1961, de autoria dô Sr. Se- Comissão de Redação, Jje.rt>nDn.do Sendo evidente a falta: de númerO O Instltuto Brasileiro para' Inve:;-
nador José F'eUdano, que regu- a redação do vencido. . no plc'nário par~ pro'{Seguíme1!.w dos tig41,;ão da. TuberculOse é inst~tl11cio. 

. trab"l111oS. vOU encerrar aSes:. c:ao, de· t d .' toro e la ã rel.:enda de material pecua- Em discussão: (pausa). ~ d f i a a um emp-o, e pesqmsa cten 1 1ca 
TIO (aprol.\uao. com emenda, em sfro:nand;o para a de se~un a- e ra de assistência social.' A' respeito dêle 
prinu1ro turno) teef,c parecel n9 Não havendo quem peça a paUl segUinte tive oportunidade, uE'."ta casa, dwan-
275, de 1964, da comiSSão ae Re.. vra. aeclar::t encerrada a di~cu:siQ. ,O,,,DEl\1 DO DIA te a última se:6'1io le~ls1at.íva,. de ri .. 
dat;(1.o oferecendo, a redUcu.ó do N?o tend(\ havido emenda, nem re- (SEGy}"TDA-~~A) xar os aspecto, pl'ncipais att·Rt\'t~ dos 
vencIdo. querimento p;,u'a Que seja subm2tdo alIais se d:"taca ."ria inflnê.lc[a pon-

a votos o projeto" êste é dado como MATÉRIA EM REGIME DE der4vel no comba.te à "lubcrc'.fl;Y'é nO 
hm d:.scltSSão. (pausa), definitIvamente aprovado lndepen.. 'URG2NCIA El;tado da 13.~hla. . 
Nã-' havendo querr peça a pala- dentemente de votaçã.,o de acõrdo com 1 Ali funciona. igualmente, e como 

,rra, de~!ar{) encerrada a d1SCU'sã,o. o Art. 272, "a" qo Regimento ln- Votação em tur~o suplement.fi!:, único estabf'Jecimento especitico. o 
Não tendo haVIdo emenda, nem re- terno, do S\lbsUtutivo aprovado na sessaO Hm:pital' Aristides Maltez. ~' uma. 

querlmento para que o projeto seja. E' O seguinte o projeto aprO- de 11 do mês em cursO, ao froleto de organização em que se- assegura O 
"·Jbmet,ido a. voto; é dado como def1~ , "aão, que vai à Câmara doS Lei da Câm"ara nO 55 de H1€4 (niÍ- frntamrnto esoecml 3('S porta~or0" de 
't.ement-e de votação, de acôl'do com Deputadcs. 1.969-0,64 na. c~sa .de or~gern..) q'.l~ c';ncer Não há, no Estado da Ba.-
o Art. 272-.'\, do Re~imcnto InteI- 4' • • aut~riza a emlSS:10 (~ obn~aç~es ~o hi9. outra. orgeni7.8Cã-o ~errtelhante. 
no. lledaqao jm~1 do Projeta de Let Tesouro Nacional, altera a le~:sla"'~o p:tblica ou mantida por dnt:dades 

Relator,: .... Sr V\alfredo Gurge}. l .. do imnõ~tó de . ~ e d~ ou~ra.<:: o~o-f u':(vfldas.' E' êsse' e,~bbeJt"cjJnento que, 
E' o seguinte o projeto a.pro- 1 ~om~ss~o~P-Jesi.n~ d~ r~~~~~~ ~o vidências (em regime 'de urgênCIa, I nl\ Capital: rf>ceb(', como pe~tonl::;ta.s 

vauo, :que vai à. CàmMa. dos na o rOje f'\. 1 da d· nos têl'mos 00 art. 326, n9 5, b, do ou a título I!ratulto, QURnt.o.<:: preci .. 
Deputados: 46, de. 1961, oue regu a a ~even e Regimento Interno, em virtude rlo sem de' tratámento f'specfiico para. 

PROJETO PE LEI DO SENADO materl~l pe~~árlo. Rtquerimrnto 11° 1~1, d~ 1964). ten ... do rf'mbnter o terrlve1 mal. 
N9 46, DE 1961 Sa1'l das sessões, 2 de- junho de parecer da C0ml,::sao de Redacao di' . ~ i 

1964. _ Dix Huit Rosado, :rresidente eom a redação do vencido, e d-epell- Ao la o d_c!S:"<t .nsttt~l.?oes, ~up.c~" 
Regula a revenda de material _ WalfrB49 Gurgel R&.ator _ An-- dendL> de pareceres sôb!e as cmen- nanl, no !=Stado" ,?utro",. h.~~p.ra.j. 

agropecuá'·io. ~,). d Os que sa(\> destlU9.dos e::pew.mJmen-
Art. 19 Na COmissão d-e Revenda. tômo Car os. as. te a receber pensionistas se '{r.a malt-

,de Materia.!' Agroplkuário ~os reprodu-, ANEXO AO 'P-ARECWR Nq 275. MATÉRIA EM TRAMITAÇÃO tendo. Mas essa", o-rq;ani'l09.cõP'l n que 
tores, ma.chos e fêmeas, qe bovinos,' DE 1964' . ; , . NORMAL me refiro, e outro~ como o 'Ho",1Jftal 
ovinQ.5 e suinas serão ceqiuos aos O Con"'resso Naciollü.l decreta.: I 2 rlll santa r~"q. d:l Ml,O;:<>l'icór9la, t9.m" 
criadores mediante a. condição. qe re.. Co ,hl'm em p..,lv~(i(},., o c~aru'1~"" fios-
por em espécie e a prazo de 4. ~ e 2 Art, 1~ Na Comissão de Revenda Disclt...."Sãú, em f'egundo turno, do n1hl ~<3.n+'l, TO'':lht>l, t .... do~ 4;+~o em 
anos, re:;pectiva.IDénte) outro ammal. de Mater1al' p,.ecuário os reprodutores, Projeto de Lei do Senado mnero 19, situação dificilíma para. prrserl·:tr O 

/ 



"'4 funcionamento e atender à po- 1 no Brasil in~eiro. A respeito do tó- mediante estímulo e ajuda às orge.
pulação pObre de todo o I!hlado. pico em que V. Exa., citando o edl- niza-ções educativas e culturais, se .. ~ 

As notícia.s que a imprensa 10001 torial do Jorna~ da Bahia, perg~nta em swna, ,pela. presença constante (\.11 
Vem reproduzindto reve~a!Il a gravl.- sôbte aa verbas e dotações; hOuve até poder público junto a tôdas as 1nl
q.a4e da situação. Ainda há P1UCQ a{J'Qra nesta república coisas terríveis crat.vas que visem ao bem gel'11, q'le 
ini~iou-se, naquela. Capi~,al, a c:!mpa"l e'" escandalosas; para as verbos se- o Govêrno se f.ortalecerá com,) i&_ 
l\hil contra o câncer, COm o objetivo rem liberadas era ne-.::crsarlo grande I trumento das aspirações coretl'ila..<;. 

~rizar o ~gamento direto da ver~ .. 
Ul.t~ral. aquelas instituIçúes qu, 
~pre~ent.at.s.O;:;l11 a sua Qocumentaçao 
Junto ao Banco do Brasil e à.:õ Caixas 
Económlca.:>. em c3.ja E.stailo _ ata.. 
da sessão, ato da DiretOtlli c.:mp:rD_ 
batOrto de .:.ua pcr.sonallda-Ji; jur:r •. ~a, 
e até, se a~"im desejassrm, ccni.r .. 
Ia::ç:10 pe!o Juiz de D:rel~o Oa EUa. 
ex;!:tenc.a. 

;.l3.::. t;!::lJ a,cont~c:"d.:l qu~ 1-'ro: .. ; -os 
qu~ ao'>, úm.raUl o ca .. go. GJ;" C .• l,~l ... 
'.tuts a (,[ue an,el"lCrm~11t..c a u"'., ;. ,:z .. 
ram C .... fl .~'.lal' eDdc.aaes <:'-.: ;.:a 
ex .. ::.Lu.m e pa-a e.:,sa1> r::'Jo:?.;1I .• -_: .... 
Da.'!, p"':~'qlle t>e:..ts IUI'en~t.::. ~Gu C-.1-
gre.sS...5l3.::> • 

de angariar repursos .que prop .. 'rciO- prestíg:!o JU.n!o ao Gov":rno e só al- . Esta é a hora, exa~~m lHe.a lD::a 
nem aos HOSpltcl Ane.ti.des alte7, o g"llD$ escnto:'lOS o co~segulram. E ae prcmover-se .- aí s:m - v.o!emJ.
pra&:eguimenb de suas at!víd.::!des. ê~ses e-.zcritório.s obravam 10, 15 e mente. a correçao do~> erres ::ondell'l
ASlÜm vc-!ll procedendo a pcpuln:;;ão,· clgu:1s 20'.:' das_ ent da<ies pa:a oon- dos. ~ta ê- a hora.de inc~ar-..;{' '? ps_ 
sob a orlentaçf:.o dos dirigl'ntes da .. s~~un' a llberaçho. Quase t:>Jas as gamen.o das dotaçoes O:ç.J:tlen'. ~::a;;., 
qUfl1e hospital, por 6~ ter veri:icado entidades qua ÇO'lsE'zul ram receb;:-r as d.a.s ve:r:bas espcciaÜi des·lnedBS ã. ma
qt~a as d'.!bit-ol.. d~ inst~tu:ção h'1v!am verbas tiveram qt.e abrir mão ele 10 nute-?çaç ~ ~ao desenv(,:Vl':1e.H.:o d::s
Mesada a tal montante quC', Se não e 20"% do seu valol'. Só R.:>slm rece- sa.s Ino;~Itu ÇOE'S d~ as.s1",'r''"'::-1.1 SJ~:1j, 
hoUver m auxílio pronto imediato beram verbas que votamos para aten- de carater educat.'Vo ou mant::nct:.o .. 
terê. provàvelmente que ~Cl'fal" suaS der àS .sU·J.g n2c~.s.s~dades. H1 es- ra.s de hospitais e am0u'.~!U;·.t:5, nos 
por+...as. cricóriOS que pertencem a COl1gres.. du·er.sos p.:>ntos do teritó.:í.o n:l'.! ')_ 

Slstas. A Nação e o GOV<21'no tal}em nal. O SR JOSAP!1AT MAR1;;1:O _ 
Ptrmite São as el1,,':w . .J.e::. tanta::.ma", ,,"Flxaminand00 êste problema, em sua 

edi~âo do dia 3.0 último, o .TornaI da 
Ba1iia. traça o seguinte panorRma da 
sitqação das organizações ho~pitala
re.s no Estado: 

"A Bahia. :p.esta parte, conti
nua talvez com. o maior deitei! 
em têrmos nacionais. Os poucos 
nOEoc6mios que possui não aten_ 
dem 0.0 número de doente>3 que 
03 procuram, .sendo nvcessárlo 
fazer a cláSsica. fila ou pOSSuIr 
"pistolãO" ,para a obtenção de 
um leito. Por .seu turno, é dra
mãtka a .situação de quase tó
da.s as l?-'?ssa.s casas ho!·pit.alare.s, 
que tem Imensos compromissos a 
.saldar, sem Q5 menores per.spec
ttva-c; de fazê-lo, porque o pa<iel' 
público não corresponde Com as 
suas obrigações, Assim estão, no 
Est.ado, tanto na capital, como 
no I.nterior, vários hOl;pitaJs 
muiws, inclu.sive~ Sem d~sp{)r ,se
quer de esparadrllpos, algodão e 
éter, tal a .!SCas.sez dos rccur~06 
financeiros. As ameaças de fe
chaü. ~llto de diversos hosPitais 
.são da malor gravidade e devem 
6.6.!' considerados em tôda a sua 
€xte~ão para que não haia um 
colápso no, setor hospitalar. O 
Aristides MaItez contG. com cbri
'gaçães a pagar. em curto prazo, 
~ passa a." maiores, dificu~dales 
Ílal'a Fua Gobrevivência. apesar 
dcl'3 campanhas populares visan-' 
po à al'recadação de fundos, O 
t3'1n t a. ~abel, por sua 'vez, a'.ém 
tb falta de material para o tra.· 
p':'!'lho pCJ:"rr009nente. deve- impor
t,:: nelas conside!'áveis M seu fun
.(::onallsmo, como refTex,o do e>,
ta:io econômico-iinanceiro em 
Que ~e àtha. O Getúlio Vargas 
le!'sentp·fe de maior equi.pe í", 

~obrêtudo d~ mrcticllmentos pa-
1'a fa'7P":'" fr~nte à demanda pO
"p~!1a.r. O Sant~ Luzia se arrasta 
dom v('X~"'llPS de tô1a ordem, 
1), medo ~ra!, ri'> lF)m-:.ta~-:. 1l-~"l'::\
'(E'!=-Jl11 ~r:"e, fiD9nC'':'i:ao:; serí:::
J"iiI'1'l,<::, cxi-'ncl atih.-'11' <h ma.ior 
e-"'1t:~~"'" s,~o l":Jr r.~:-te d" r'J 
d",r' !"·'-;;"n ':'1;0 '1:-""'a.r C'; d'1-
tr"-"" ("-r~·-~",t~:,,''''<; d:,~:"1.":''', 
f"(~ cJr> (' .... .," .... " e<"""jé':-'a!' !"'''''''r
tr· e 1'''"0 rr""" "'~"·~::.o'L A (' ... :·~·'1!_ 
d-::"e t"'11 r~~·J ... ·~~ a. ,<-""1'3 c"l!"' .. 
b-~ .... r- ..... "t..-ro'·;:" f!~ m ... ··' .... -··~'C'l 
~~·~~·2:-~:t:-;", .--:~:;>:, T'~;-~~~:.~ .. ~~~ 
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muito bem que êles estão por ai. El}- O Sr VilJaldo Lima 
quant-o se atiram sôb.re mandato." de V . Exa' 
Vereadores do Interior, p~r coiSas . , . uma aparte? O sr. padre Calaza1ls - E numa. 
menos graves ê.iS6.::i Con3ressra::, con- O SR. JOSAPRAT ~:L-{RrNHO _ rGo._úa pala uberar uma \>c.l.~ ue 
tinuam seguros e. alguns dêles, ll"m Poios não. UUltnw:-. ou trezrnt-os Ir,li (';·U,L~.[)S 
parentes como Prefeitos, pO!'que do retJraro.l em p2fcentual d::: L::l u. ;:: .. ' ~. 
ca.rgo, foram c.fa.stades antros Preiei- O Sr. Vit.:'Clldo L-:ma - V. Exa. está COl,~a ternvel. 
tos atL'1gldos por inquéritos. Entre os justamente ferllldo u:n p~nto que, fi 

há anos. procurei COl'ri'l,tr. No govu- O E JO..;.APHAT l'l.IAhl:"r:o -ca.:.os, 'de asalto, roubo ou saque ê.<;te ~,_. r,' I' '"~o, r."" • .'-0 rn no do ,Sr. Juscelü~o Kubirsch(k p:Jr .c.. " ... " '"l.'"'- o ..... .'t~ J d,L~'L, I..J n vai muito alêm da corrupção. '"'ois é "r,An··" \ 
Y dua..<; vêze.'i, em .ançs se~u:.dos, ofe.e- "l"'~ .. .:. ~'- ~':l ~a Q·f.S l,~ <.lc,\>~_ -~. 

quase ato que rehugna. no entanto, .- n"o L l' U"O pO' o 1 
d

· J;J ci enlenda ao Orç{lm€'nto O-F;S,''ie par- .... . ... ,'"~ '"'~ 1 L~ .... ...,.., J.;" .. , 1.1-.11 
me Ida alguma fui tomada até ngora~ p"ws e'" ue Aprov~ito a oportunidade do di.scurso ticular. proibindo que os ;).lano, . ..:te a~ <' r v

.'" q o> (J:2t~._!Ul;'i •. .:ll -
e.conomia envolvesselll aS ~!)'.'.ço-Oo<o· ç.;.~·c a enQU JUStlÇ';1.. M.3.;, {) L:) .. 

de V. &'<8, par fazer esta denúnc fi \...:;. verr.o 1 D P -
~~r~~vt~~oe.~ aà~ ~~r:;~f~~o d~e~~r~~:pO: ~eJá~~:~~~ ~J~;~~~iri~e·il'lae3ja~~~~~~; lcmáJ' -~~~~~~l:-c~~~~n~~ H~I!.~;~~.~a:~~~~~ 

"' ser ha.2:2.S no exercic~o r:)oi.~ belll, o dtS.Ld Caâ\lnlt.8.ae (~U2 d"lll.tlJ. a v~.J~ ção a fonte do nnl, o resto será sa~ p - ,> "e qua e tO" Senado aprovou e " (5"1\'." •. ,"0. t.l1n-'" ::' .... "'05 85 .nSLt:..t;ç(;e~ Qy- cil nado COm leis mais severas e com a , 
t d bém. O PresidEnte "e.o, •. e o "ou. n:: u:eza, no pJ.lS. 0_6J.:::'$ OI.. U",t);· .. au ori <'Ide e dignidade e austeridade 'v no c 1 Ll do atual Govêrno, gresso aceitou P' veto. Rc~}1'Ot1"Jzi e • a 0,1 ~'ç:u pe.Q ... f .. 21Q..:n·2 C1::t h:;! .. 

o Senado, considerad-o o extnl!llo 2n- pubLica, tem cte~lal'r:.G.o quo, lH:.:.,e I,?" 
f:s.ses são os flutos que espetan"\.OS te~:or, em que o Pre<;hiente haVia ~'e- glh13 n,,-::o pn:valece a. o .-;l-.:;tnr.a OJ$ 

da revolução, pala que ela não venha ~a?o a m:nha eme;lj;l. re,:.')!ve·l re- mtc:nLl1Hl.Uo>, cl.Jntra o mL~:-e,:,~;:! co .... 
perderwse nas meJh3-5,das vwd·tas. e Jelt~-la: Quer dizer qu~ ~ p.róprio letal.> e o mt-':~res;,e t:U0l1\.:0 'lí:fil[J::J 
metquinhas .lutas P?JIÜCas do interIor Leg::.slat:vo se estava ent:·egando. ca. e. p:Jnalllo, de cu.oar a a~lr:.ln.~t.:l ... 
exploradas por esperto.s comunistAs, 1 prtulando e deix·and>J ê..,.<;<}3 :milha. ç.:o Oe pl'OVldenCl:1,s e mLl.1t 1vp'-I C:)_ 
E' 'penoso ver essa gente v.r p.e !on-' re <te institui-çôe.s totu!rnentc ao sa- mo f,ql:':iU a Que se ret'::llU o nGo:e 
ge, gasta.ndo dinheiro, nos pedir ver-I bor .. dc. postulaçõe,:o; ver~onho~as '.:la Sênad:f. P~lQre. ca:azJl1s, po;' 1,1:,0 
ba que, embora aprovada, pas,.q anos p!lr~e aos representantes de Se\l'- F.'i- aas ~Ud._" !'.." lJO.·S2. ir ao t:.ll .. .Jl,t:·O a.5 
após nnos, .sem que as me.~ma.s se- toldos. ~ I n('c.;.::..s~dad€s dessas Jn; tHu.çue:., ~_ill 
jam liberadas. Só depois de R? ins· ,C{'lnp!'cme,er a m:Jra.udac.e a(:!.,f,..'-
tituições se dobrarem à -':'.mtad~ dê':;- I O SR .. JOSAPHAT r.lAHI~HO --Ill"at:n. O que nua fi':: pJ':<:c ad n:,ir 
ses escritórios por SUa VF'7. su}étto:: ~.?m~ sallen.tou• em seu, .apM'e. o n.~)~ ma'ls e a SOO~·êV..venCIa a~s~;:. r:;~~r.le 
a podero::os do Govérno dar.do 15 (.:.1 .. e ~enadol Vivaldo LllU;'" .0 Gm'~r- I (i~ aC~iUt~;'~,s:.', üe de.:,C"Jl:::'O, t::J. L~.:r_ 
2.0%, é que conseguiam rec.:bel· Ta! no pn!~ pode !p,zer (,(,{lllOn1:~ (·cu 0I ~e d.(.s pOClc!'e& t::ubllcc.3. eUl ~e.,"",:~:> 
comp-ortame:1to tem prejad!cado ~~·cf,..C;O dü.';., vCl·?aS . d~stma':<I~ fi ~ iobreylvene;a de t1!S In::.tu . .("'J~:;, 
imer..s1!mente as entidades q'\e ato. O . .3.", ... 0, à saude, u aS'll.S~e:1c:l .~oc,al., Ç.U2.SJ rocas mantIdas ~or c!nC·~··~3 
Ibem na S1:la car'dade, no sel1 npOs. ~ue ;se ~asta~. co~, t.a.:s ,s~~'i'~ços: é p;~\luQn~,. e· qUe sao, on ,ariJs 1 e_ 
tola.do os mais hU!l1ilde.~ óesI2vl}:'c- eco •. Qm,a (,e c[l!áte! 1ep.O .. ~I,."t.i,.. I glOU, dO iHI,s, ~s umcns qUJ a~~Je.n 
~i<;"CS?a so;,te. Dl\vall! . OS 10 ou O sr. ViI:aZdo Lima _ Ex,ltamen- ao SQtltn12nto coletHO. 
~'o SJm t pOlque, a RepubItca <>stava te. v . .E!xa, está falando udequ·3.da- O re~suJ,~Oo Qa sObr:vl"cJlcla a~f .. 
eii~~el~lda, no roub? no S},{)UP e na mente. Ss's m:~J. UIÇO':S, por mal~ (lUe C:I"C 
~gol"a~e é . c~:~hd~ aa uhg;~sdoe d;e q~: O SR. JOSAPHAT M:.\Rr~HO _ ao_ Jl:d~~ puohCO, e ~:mp_l'{, iC.l1te ~~ 
mar uma atHude firm rt~" .~ d .... porque o G0VÔ"11 estará. propi- €c ... n"m,,:,., quando .ma." naJ ~eJa p3." 
fato, Entretanto aind~ n'lÔs\'rh~nd~1 c1apoo a fOlmr:.,1.-D de ca'uarbs de qu~ o Cl.! .. lO c!:tal'a apen9.s b'u~ir.r~;..o. 
:Ic.sse .sentido. ' , pcpulação aptas, mai.s do que a ex?l'-' c" l~ . .l.~. m.~n,tc~Hio, ,e',tDne!p· )r' .. :mt:::~ e 

cer direitos a cump:ir dever.se e_!:",-<\lÇ" .. ,.., J.:.. 1l1l'pa.·tanlc, po . .3, c;::~ 
O SR. JOSAPHAT :VL\RL'frO _ rante o-resto da comun ê..aJ::. P \ e"s.t ~Ju-,a se (l"('tlve com r,gt:nr.ct\_ 

Aos fatos referentes a e.<;.;a L'1st.tUl- OS' 1 ar, lI.e lneUllo }:ara que -i J:D.m:1:,_ 
ções a que acabo de fazer menção. ";" /. ywaldo tima,_ Q~~r .v0s~a l!.:q~o nJO .'eJa CD!l1p~!i[::1, nu cn-r. 
poderia junta'r outros, !'f'l::!tivO.'i a. .c.xce:t.nCla tull exemp.8? Nuo e Que I :-,'·~n;<>l1~O dO s~u d~':e:, € t:--:I~\. a c:i.::r 
múltipla'5 in~~itU·Ç'Õf., de flnaEdade-s e~ e3teja t.:-s;zendo a .sardinha par' a ,?r'pn;~' "'õ:.:l f;.ue tnUl:o ma.~ cu ~1:'~':> 
remelhantes ;.n.nha bra.:;a., mas a E"ro:3. de ~n.- .:lo fn::'::ld::l r:U:J:lCl,. 

. ~~rma:;cm da Cruz Vc:-ne:tl;J do .B'::l- , 
O sr, Padre Calazans - Da J!celll;a ,~:1, fi. ,!U:::! .... an~i8;a do nc, ') [':';~ d?.s-I o ::J.r. Pt'"::!J"O LUaomcD - P,rm!:e 

V. ExlJ. p":-a {It,""o aparte? (!..~:en- de I<}.;t) .Dfio recebe r,o;; dI.J~l,\"''' l.le V. EX·I. um u;.u;t';!? 
~ent;m,~nfo ela or((/~(lr) - Apenas ..... ~rn lhe con. slgu'!m. 0S. "ara"" d"'" OU"O" OS'.' JO"'P 
d · ~- l-' ","' ~....... ~ ::::.<"1 ~IAT M."..flL.HO -

lzer qur, n<"l1;l vd:-''1 do pC'1;';.:ll.:'.'1- - ... o ,c;.e prof:"slOnal c o l> '.\.11: I"r fc·.> a~'o, 
to, a im1}:,"n~fl, h!'i~. no',icta C',:\":' a d v ~.l...rf':nO.'2;Cm. Q:.t~t ci.. 'r, e.1U'·~ 
SD..;t'l (':>5'\ d? SF, p~u'~ 0_ a pT:- , ..... !: rJ5 d:: três e €l1f,',ro.l~ -,:, d:- ';'U O Sr. P:'!Yo Ltu1.o··~'~o _ (;":::·o 
meu(' dI) Emsil. h:'1"~ nó., S:'I};" '10.1; a;)o me::::o; cllfei"me:.-'tl> fi <lU;;.!' c, :e;r.~··~:- ao r::::ll'2 E"n"'r:!::::; c,u,,, n:·'1 
- e':tá. COl"!] U1"'1 b;lh8Q ele> deFeito ~~ c.nf.:'·nl'l~e;n. Vê V. EX1. a -:""}'1. ~:::r":c"I-- 0.1 r.. ... <:lf~~:l::';'. f~:,':,;.J, r,:J., 

O ~~, J8":':I\1' )I[Aro.\'"~ ... o _ .. ~~dll:,~:.c:>nÚ:!:';:"d3. a rr;.'i1:o1. 7l" ; __ 1',"":0,: :::.:'1~, _C'I:::':V:~' C1":~ o n~'·:l 
~ ti' :.;'J D_ .. 11.CS. d2 ~~ZO P~r c,i: e'J 0'''- i I:'8" r ['~ p~'<, C.!J·1~ -: ""-. p·.l:'-:-

~~:3, E'::"ll-, .... P·Co· "'"'. r."~""J f,m- ~nc-'n;o r'. um. Pu.L~:Lio O'·,' ,1'):"'"'I,"-I'~:n~" t. tTCflC" "~o' ~".[('. J'~tr~ 
:::r r.:; CC"~"':-J" ' ..... s 1:·,:·th2nt€'<:::..<: o Gov ó t" . . erno - ~nt~ o rI.-, S~· Jll~ce_1 r >.". o .... ') r.-·'l"!':1 rn!Or "p" .' -.., J"l:.1 
:n·t:~u:-'õ~~ Ir.Ü;>iYS, 2 .. O;)S::-"',·~ro,··,," lmo KlJ?itschr'! p. a~pi -, I}·~,'f"~ v:n~lJ, C0., G::ne:n;:,,: Toe "·'-1 e c tl_ 

O Sr, r"-""" C(lJ(I"f"S"1'1 .- pc"'nite ,'::3':::~;":yi~:as peb nobre Eell"'1:):, nl.l.or Jo,'-':) Gouln,·t _ .. f..-:·':c <h, f" 3:"'. ClI':', ~J P:.!'"'O #"lU:, "t)·,:I"·.I "-'::;~~"3 
v. F1a. Ur.l r ... ..,.,.t:-? padre CJl3.7ans e OJ~ no.', ct:!o n ~""s- 1..':'La deh:3da co:mf·s.~'1o T'11"' sí \.j n'1 t.:·~c'TlC~ do I'~,') '2, 0'1 l~r::!~;~ns (,0 

DC:::tiva de Que o fené''':1eno é de ãt'1_ V~ ~;;a. com'9 €n0a~o .a s..fud;] às ir_,>_ d1Dl~~;r:). Oi pl~l;o~,~t:1", R'- ('n~~:·c~ns 
O rp, JOQ!l .... -: ..... T }I~AnTN1!O - b:to nnc 0:':11. Jâ .a:'0r'l, c~1~r':'t:'\1-:.to . .ItUlço,es 4Jal'tlçulare~. 0'1 .'1 "me s' .•.• ·• CC-mE'rcu:.l.,> (' l"ldu .. t;i~t; COl1r"l'(;n 

Pci.'i t1to. t,"(;-orlcsQ I) !"'it:'·yi;-,l~'~{" ~.'1 n'"".....,~ d1 pe le "d !: I :l~ CJlUO é -a Cruz V,~~·;~e;ha. ('c. !-O ':TOSRl •• ent'?' p~l~a eS~3 nE',"1<;l~·1('ln •. 
o. Sr, puJjre {"frt70"Nf'S _ F"'t'-'j cu- rl'cuperndcão dp~ j!'stit't"rõ"'i e (h I~oa <Ibo.aro com o p:>der p~lblko nC":o.e Iss':), no E!:aSH, nso se d~_ Um 01.1 

Y
in(jo. (1"\'11 ~"l:t ..... t'?n~;;o. o d;,;~ut- ordem a admint"h·;lrfo. não 1:' .. 1 de~- set~ro e, no entanto, [iS pi'nU.:!ll-as do~ o~'tro .Cfl,Pit2'ist!l é q,'le te:n êf!!e €- pt_ 

t d cul}Jas que a Qu!niúa e seus ]"ep,e- Inço s aUe Ih - ti·\ rIto hUU1"'nitá 1 N . SO de v. "E:., .... "N,.re a si uaç::n e sentantes aceitem. :t-J?:o há, fobretu- d ~. es !:~o e.~tjn."r::lS. 'lIéJ-:-1 . ',-. r O ..... e conl"!O,'rer p':"_1'1\ 
grav,"~ difiru1çh;"" !'Jo" ('J'H~ tt~<í·am e sofreren1. r'i!d!'~ão, não .s~.:J pagas', a _a..~<:lS:~nCI3. social. E êrte é um 
as ch-:-l"': h~"'oib:,l~r"", ?~sist{'rcl"'!'l e do, E'xcusas que 05 d:?s<tn't"-o.àos e os . O SR. _JOSAPF1AT M.\RDrHO _ grande mal! porqu-e o Goyerno Fe-
. t' . h sofre-dores pOSs?'n :\dmitir. ,o ·.atParte de V. E.·.·a é t·,'~Jr"Oamen"~ dera! e.

ls 
.... ~·ln.ol·palm·n'· 00 gove-nos 

PriJ1Cln9 h'1r-n -e às c ro.o:ses maIS U- Já t d ' '! y .,Oi" -- 10--' '" I."'C ~ • 
m~ldes da "O'lJ,hia. é r'l1VG e r.ai1uzll'-~e o ~{\fr·· pe!' llente. . -", ~- estad': ... , Só.5-} Pão pOdem Suportal" 

mento alheio, o 50fl'lmento da P~)ptJ- êS!!i'e grande ônuE;l ainda. mais n\oo 
,. Ó. ret_r8. t /\ (!lie ,~~: Fxa., p~nta ..J. er'l"'l· 
t\Ora. e~, "P,~') _ co-nh<:-(;1\ (') 'Dfob'p'na da 
Bahia de Perto - é o ae tantas obras 

fação, Serã- atravé<: d;) combate às O Sr, Padre CoZá"Ut1t-s - Permite pais ?ubdes.envolvido e de POll\!hi~ 
doel2-ça<;, serlt !'.fravP~ de anxfUo à.o; V. Em. outro aparte? (Assentlme~t~ doentia como o noS&O. De o&Qr* t:Nê 
instItulções que delas tratem, será do orador) - O govêrno l>Oderia au- era ~çi&-o " ti~ \llYI;f\! ~tJl1'l" 
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:::'....) em tôrno do assunto, junto aos !'las exerce vigilância sôbre elas. A 1 Hoje, o apél0 qu~ faço ao Govêr-
110l.:l';llS de d.mhem:> que, pnncip3:L extensão cas o'.JI'as soc:ais da emprê- no, atrdv(':; do :~I niSLel'io da Educa
!Dl::ate nesta fa~e 1ntlaClOuária, gfL sa é realizada de acordo com o nú- ,ção' e Cu;wra e. !-ob~etudo, do Minis
:mham demas:adamente, para que ~ero dE} seus "':np~2g~dos' '- No Bra- tério. da saúde, é. para que tOme co
~c:m um pouco do seu lucro para 511, porem as mdustrws Sal) compe- \ nhe(,Jmen~o da sltllaç;o dessas insti
lOS pob::es qUe vivem à po.ta dOs hOs-' l"des a contribuir para oS IAPS, que' tUições ba,ana.s a que h e referi, e de 
'l'"CilS e C!ue nào pbaem S~r rerl')lh~- constróem meia dúzia de hoSpi;.a~. outra~ qu~, mquele E:~ 10, se ,enccn~ 
'IP-l.:'l po.q:.e os estabelecl~nentos nao nas; grande.'3 c'dJ.des, :ll::sses h{)~p:t-fn$. tram em .si~U8Ção sem.:':} 3.nte, 
'/te.;.t ccnd.lções r.:lra recebê_1N, Mas porem, não a.<sist:;m os operár-os d~s-, Devo nc~ntulr que nâo p::-ço ao Go~ 
V. Exa, tem toda razao e11: apelar :'aS cidades e a:nda jmpelem aS jn- ,váno q:.l.e efetue o' p,:;.Jm:-nto a tôo 
~:t:-n. o QDYerno .F'<!deral, a flm d~ que dÚstr;"3..s de reallzal'em essas tarefas. I das as in~t tuições, '1.eccnheço. como 
() l1e C01JJ mais IDJserlCórdw para fi Uma. inóústria ('~m um número "x" ainda h'i p~uco cambê-:n o selientou o 
H:':e en:: me de d.omtes ::j,ue am;'D.m de cp:::rárics pode Ler ambulatór o, I nobr~ $2n.:-dar padre CJI:zam, Que há 

']::J, .IH p;..nc.pa1mente nos S-;'J't02S da hosp·tal e p ... ·.eça de esporte. Al[ umas in;;t,tuiçõ~s dotada'! de recur' 'Js nos 
'lJ ... h.n., cie Goiis, do 'piauí, do Mara_ já 03 tf!om ape-sar de contr bui:em para 'I Orçamen~o'3 e que nâo derem r::'ceb~r 
lin' ... :>, Ue toClOs os Est.ad~s d.) B. :!L os lAPS, por não acreditarem nes~as I auxil~o al~:um. po's qu~ muitas não 
L:mo:o a V. Eta. Q,ue o meu é um instituições. Vemos ,m São PaUlo a~ têm func:t;n~':""H:nto regular e- outras 
!l.,('.~ E~trdos O!lds se pl'.· ... ta ma~or' gumas indústria, qt. .... c~el'ecem v.efda- . s;'Q in3fj~u ç'õ:., fantasmas, M:J.'5 o G~
ll" ... ;,.tí;nCla SGClaL. Temos quatro deiro esp2'tácu]o de t;,. 'ganização, ne"te Ivêrno tem Pl'CC~sos e órgãOS, por me:o 
l:c p:a~s reJlOn1.Ul e um hO;;J,.ItaI ge~ seior, co:n grupos e:.-!olares. ambula~ dos quais p:;dcrâ pe:-quis!u e f'lz~r a 
:I<lJ. Ila, p.Ju::os d12S, ViSlt.:mdo um tó-l':os. campcs de esporte etc, Se o devida d'scriminação, p3.;1ando às que 
f:._' ;s n.:.:O:!Gll1:os, verrfiqllei que o Govêmo pen~ar sêriamente em ex'gir merecem e até promovendo a justa 
tt: !çr num2rQ de domtes ali m~ nl~ das 'nàústl'ias e do mundo ca,p:t.:llista cassac~o do func'onamento daquelas 
co; e.a de p.3.Ul::n:es, ne ma.ranhen_ industrial e.s::a realização tornarã mal. que não têm existência le1al OU tio ta. 
fir~ Ge g~nre Vinda ae cutros Estados to mais berato o prOblema de ass:s~ R:feri-rne a instituições das mais 
,(}na~ n_ o ha, asustêncla 50CIUl. Não tênciu no pais. Ouvi. há pouco, que úteis e re-,peItadas na Bah:a. Quer 
ie,-,-, c~J.~1.m1a de minl1a terrn, que e.5_ seria intenção do Govêrno cobrar uma se trate do Colé:;io dos ó:fàos de São 
:teu t.12~ndo. penas 01:1,:0 a verdade. taxa de educação para a const.rução JO'qu'm, quer do InH tuto Brasileiro 

, O ~R, JOSAPnAT :\/IARINHO _ de escolas e pagament.os de pes.soal, para l'nvr.c;t'gação da Tub:orculose, quer 
Tr:1Z o nCl:J~'e Senador Pedra Ludovr- obr gando porém. as indústrias a re- d~ Hc~p!tal San~o. I?:al:lel. quer do RoS
ca VJ.llO~O e just-o comentá.'~o em tôr- 3.rzar e.sS9.S ooras q'Je dariam in"tru- P1t?I S.mta LuzU!, quzor do Hospitul 

: 210 do p oblema. Em verdade, Os fl_ menoos d~ co;d~al_(LIê.c enire patrões Ar'stid:-s iVraltez, seja qual fÔr.o exame 
co, no Brasil, de modo g::!ral, nno e operários, aos Quais seria proporcio- ! que se faça de qualquer deles, o Poder 
ccnC'orl'em, na medIda em que deve_ nado oampo melhor de trabalho. 1 Público sàmente encontrará estímulo 
ll'Icm JaZe-lO, para a manutençao O SR JOC!APRAT MARINHO E' p.3.ra ir em .';eu socorro e lhes dar o 
d-Essas mé1t1tmçõ~s edu08ClCnais, 3<-- <> ~ : .ü ".! 1 o' 1 -,. b <:ii=r ,allxüio de que necessitam para preser-

o..> c ... r~o q~_e. p~~a e~l:>ls açao ra_ el a, ) vação de seu func onament ameaça~ 
I: SI~itencl81S e hmpitalares, Há mesmo as emp:e.s.as Ja estao obr gadas a de- do ;() 

ur3 estado d~ espll'lto .:"ue os leva. terminados encargos, para manutenção' ' \ 
,salvo h.::;n.os~,s exce.ssõ~s, a cOntrlbmf d~ serviços eduC3.t~vos e d..! assistên- j O Sr. Cattele Pinheiro - Permite 
p~,r .9~ntlm:;>n:o de car:ida.-ie Quando cia' social a .seus operários.. Mas, obser- , V. Ex<l um aparte? (Assentimento do 
d,1)Ven3m f:lnUo n:> cúmprlmento do ve-se, em primeiro lugar, q\le tais obri. I orador} V. Exn, de certa forma, an
owel' de ,so:idarledade hunlana, E gações ,são restritas .. os serv:dores das I ~ecippu o meu l.parte, Justamente eu 
mais do que uso, no cumprImento do emprêsas. e, em segundo lugar, .salien- I la dIzer, completando o apêlo que V. 
vl:.ver de ~:lS,l"a, devolvendo à comu~ te·se que tanto ês~es encargos não são ,Ex'.l faz!a aos Mínistérios da Saúde 
n.jfde uma pa::-c:~la d:lQ,llllo que g'l- demas!ados qUe vár'as emprêsas man· I e da EduNÇão, que seria necessár o . 
n:1am, ao;; ve::e" cO mo succllc.o da têm serviço.') próprios, e até modela-I' se: tontjnt!a.s~e :) trabalho in~ciado em 
Iral'}!'!"'., e ate com uw:-p!!,çalJ dos di- res, Por outro lado, saliente·se que a U~l dos últimos G<>vernos desta Repú~ 
l(:ltOS de mu .. tos. 000. ervação rcmltante do comentário I bhca e lam:mtàvelmente interrompido, 

dç. nobre Senador Pedro Ludovico através dos órgã-os do Governo fedenl 
Q Sr. Padre ('(1la.zalls ~ V, EXl, atlllge um espaço maior porque alcan- nos Estados, no Eenti-do de saber qUf;S 

J1e,m~I;! um p:tne? ça a situação daqueles quo.! náo têm as inst tUiÇÕ2S de f Dto em funciona-
o ~R. JOSAPHAT 1;lARJNHO _ emprêsa organ zada. com grande po~ . menta e qua s as realmente mere{;EdQ. 

POIS não. pulação de operários, .nas que são, en- tas do auxílio da União, porque o UI,:· 
tretanto, detentoras dz imen~() poder mero de entidades fantasmas no Pai3 

O Sr. Padre calazans - APÓ3 OtL eeonôm'co. do qual nã<> destinam par- é impressionant:o, De outra manei 1 
"ir o aparte do 110b'e SI', tienador te ra.zoável nem à educação, nem à seria mces"ário que os Ministér:os p. ~ 
lIeuro LudoV1CO quero dize:'. no que sailJe, nem à assistkncla social da, g~~em di,re:'amente a essas institt<, 
tln:;::e a mmi,13 terra. que S, Exa., em maioria da pop'JJação, sequer, da sua, çoes, me.dlante tão somente reque:i~ 
:part~, tem raza.:J, Mas qUe lnc':Jnhe_ região, I :nento dJrig do 90 I1jnistério comp~~ 
ce a h:.s~6na (la S9.nta CaSa de Mi- .. ,ente, e êstes pa~amentos feitos dir~· 
~er:::ó:'d:a G= ~3::t P.'lUlO, ,~a\Je ao Jn- Qu~nto a 1-'<;'0, ert'tlvam?nt~, o co~ I r.3mente atr«vé;:; do Banco do Brasil e 
ten' O tr::bJ..h3 de~ envolVido, du;an~e mentar o n~ C::)~gn;sso e n~ .J.~l1~ren- Del~~"(' 25 da Cn'ão nos &'tadOs, ill _ 
tDd~ a S~Ia "lca. por D. PéJila Bymg_ 5a e ~s p .• ovlden~.~s ~xec~tl\as .po- ped"l'la'l1 ° florescimento dos célebff.' 
;ten. qU2 envelheC2U e m::-rrel se~'Vl!L dem p.~vcc.ar modlflpaçao do e.:oPllI,to, le .. 5uitÓl'os a. que se f~ referAn' 
(j(J a InstltH1('ão, A san':a Ca'!l de "elO estImuJ;) ao esforço de ~Ol1da~le-Tue retiram des~as enfidades e g~~~-d~ 
]d:,.:.(UCoic;t:fl d2 Sao .Paulo e ._1.., Obras j9~,e. humana <?u p2Ias medidas lfi- parte do auxilio rec2bido l!;ste foi o 
(e Santos repl'eSen~am el petaculo g9b~~rvas, ~tr?ve; dR.~ qua d:. o .poder tr~1:b8.1ho in 'dado ne Govêrno Jânio 
(omo;'ent-e, Não !Ôs~~ a colaboração' u . C;O ~~ ra.a D~ vc.ume a rIqueza Q.uadro'3 e hmentàvelmeuJl interrom-
(la IJOiSa alheIa e a dos il0me!1S cte da mlUona poderosa... I Pldo em tão curto prazo, 
1o:tuna. há. mUlto tais lll',tltUlções .? S~, VTV ALDO LL\fA - compul· I Enquanto isto não fôr feito. qual. 
o('Hanam fecl1adas, EV~dentemente, sOliam ... nte, I quer, outro e"sfo,"rf'J será inútil porqlle 
no que se relacIOna a Es~aClos mais os t d ' O SR, JOSAPHAT MA1UNHO ... _ lI? :l'me lanos encontrarão sempre 
llOl;l:'CS, cuja sltuaçao econômica não a parcela necessária a reS2:Ual-dar a. I um leito de ml!tilar eçsas instituic,õ::,s, 
I:e compara à de São Paulo, or..de as ~ I 
~O:'LUna,s. são menores, na;-uralmente educação e a saúde :la ltrt.ensn maio~ O SR. JOSAPHAT MARINHO _ 
flue a ajuda, por pnte dos purtlCula_ ria pobre e desa_mparade., . ~'I-' I Sim, nobre Senador Cattete Pinhe:
:~es terá qUe ser menor E...s.:l contn~ Como, o Governo que .se m.s,,~~UIU ro! ê:se processo de pesquisa. dis
IHUçãO. Hâ., aproxlma,:1amente, um tem ~e~~r~dam:nte, '" ~roCla!f1ado que c~'lminação, iniciado no Govêrno

e 
enér. 

:mês. aVlst.eLme com um 10,5 dlreto_ ':5 pl'lv.leglos vao c~ar, e hOra de glco do Presidente Jâ.nio Quadros e 
Ires das Maquinas Ollvetti . __ um se- Juntar seus esforços a.o~. do. Congres~ por s ngular e feliz coincidência, sob 
~nhor ItalIano _ e pergunteI-lhe se 50: 1?ara ~uprir as deflClenClEtS d.ã a-d. a inspiração e a Qrientaçã<l de V Ex\\
ISUa empresa mantmha obra asst.9ten.. ll;:llnlstraçao buscandO, como fôr P?s:-...... no Ministério da Saúde, pode e' dev~ 
elal, educativa. como oco~re coro ::& sIvel e c01:reto, C? recurs,os de q;te ~lll- continuar como o sistema perfeito ou 
OLivettl italiana e COm outras emprê_ ?,a !1ecesslta pala acud,r a essas lUS- r~zoável de proceder o Govêrno à dls_ 
&Qs daq,uele pais. 1\bro aqUl um P3- dtulções. tmqão entre as inst'tuiçõea úteis e as 
l'éntese pa.ra dizer que o mundo in- Sem dúvida, o Govêmo quer o Fe:' de func1çmamento suspeito ou lrregu~ 
O:ustnal Italiano, no psrticulal', man_ deraI, o Estadual auo Municipal, ne~ ~r A:O;SllU fazen~o, o Govêrno. in
tem excelente obra sociaL Mantém nhuro deles pode, nem podem mesmo retl3lh~nte, estara taf!1bém realizan
>esco!s p:'Qfl.~sionaJs, campO-3 df golfe, {iOdos em conjunto. manter. devidamen. do med1da d~ eCOl}Omla, porque en~ 
futebOL hmpltais, maternidades; ião te a multiplicidade de í..'1Stítu:ções cont.ra o c.!l.mmho (: exclu:r do Orça· 
dirigidas por um sistema de. co_ges- dessa natureza em funcionamento no :rent,to aquelas dotações inexequíveis, 
tão isto é, através dos prôpTlOs Sln- Pais. es lhacias a instituições' Que não me
(beatos operários e dos pat.rões, o que Dê. porém. eada Govérno exemplo Ó.ecem , ° .amparo nem a aJuda do Po-
aepresenta, em última análls~. uma de correção e eficiência, ajudandO, po.~ '('r Fubltco. 
quebta-" - d.lgamos asffim - des~a re_ gan~ ~ verbas orçamentárias ou . .as O Sr. padre Calazans _ ooncecie~ 
volta. e agresslvidade -de lma classe espeCIaiS, Faça-o e flJdqul~a aytonda- me v, Ex~ um aparte? 
f'.Qntra outra, R.esponcteu·me aquêlf de para, por :ulJO de }êgY5Iaçao, ade- O SR. JOSAPHAT MARINHO 
SenhOr: "Não, Senador, náv temos", quada, ir buscar no caplta1 prIvado, Poos não 
Por que? Indaquei "Porque nas g'randes fontes de riqueza, os sub- . 
fi. lei sQClal na Itália. é. dlfe~'ente. sídios que faltam para completa,r ,3 O Sr. Padre Cala;i;ans - Veja V .... 

.A p:'ópl'ia indúst·ria é o~1l'iQ:ada.a manutençá.o regular dessas InstitUl~ Exa. fl importâncIa dê&t;e trabalho. 
realizar essas obras e .o Governo ape~ çõe6. j, HOlanda. P. a Béhi!:ica noseu CaJn-

-
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'po d~ eruíno, p:-incipalmente StCW1., 
aàr,o, n-:> -."::l.mpo aSSiStencial, nf-lo sd 
~iimulam a formação de assist:::ntell 
SQCia~G, orientadoras sociais e cnlCl' .. 
m~~l'as. como fa.zem pai.'te da pró
pr:e. o!'gani~ação admmistl'atíva des .. 

,sas n3.çu'3.3 leL de ensino e aE31~têJ.1_ 
J Cja pelas quais ° govêrno se (lJ~ :;;:a 

l
:lo ajudrr todos os pUl'ticular"s que 
aeseja1'em en~i'(.'ga: a sua Vida li. é.:se 

,c--1mpo L.O açoscolad.o _ dlgam{..s rs. 
; SÍUl - na construção do prM:o no 
I pa2,.J.men~o de profess5res, com tOda 
I a direç.;.o da ~cola gratUIta. \p1oi ES .. 
, ~im que a HOlanda· e a BélgIca cc.n .. 
"e;;u., a! à;~Lm~nar o €-nsino, te,,-;,,') 
ciiss~m nürarn a ssistênc;u soci~l V. 
Exa. d:.:;se - e muito bLm - .po S;::U 
ct..sCUf.50 que são muito ma.s l..;Jnd .. 
mic:.s efsas obl'::'s panlculal e~ pc::
que ,satcmos que. quando o GDverno 
p.1:;a o leilo~dia no hospital de -a3-
s,st:::nc~, numa Sant3. casa, numa 
obra 3..':s.stencial qualque:-, sai multo 
ma s ecouómlco que a sua l?róprJa 
obra, Por exemplo, em S~,o pau:o 
paga por Um leito-dia Cr$ 1.5C:.I.00, 
.. nqu,anto gasta em Seus hos-p.t:lls 
"';~$ SO,COO.OJ ,.11' leitrr':dia.· Unta {'co .. 
nornia brutal. 'COm isto não quero 
jjzer que o Govêrno não faça efSa, 
obra a€Si.:5t.enClal, porque há zonas 
em que só êle o poderia fazer: AI';ora 
SI. se adotJs.se uma política alta nES ... 
te scnt;d:o poderíamos multipl.car es .. 
sas obras, Há tant~ gente com saú
de, com capJc:dade lnt-electua1, em 
cond~ções de dedicar~se a eSsa. ta
refa! Princlp':dmente quando pC-derle.. 
realizar 3. juventude fem nina deste 
Faí5, onde se estuda pouco. ~ moça. 
lllal tel aina o gináSIO _ pgucas ~'ão 
;ar,a. as escolas superiores _ fiCa. 
apenas esperando o matrimônio. Na. 
Suíça. üa B'élgica. na HOlanda ve
m&s a ded1cação dessa juventud'e a 
tódas essas ob:'as aStiistencials. E~ 
algum:\. co.sa. qUe comove. Vi. por 
exelnp:o, na "3uíça. moças se ofere

i 'erem para ficar uma semana du'l
gindo as casas de famíl,a, E não 
àp~n.::s um3S cinquenta ou cem. mas 
cêrca de mil assumem a direção de 
lari, para que os cnsais posS~m fre .. 
4uentar a "Ecole du ParentH~ para. 
uma reeduceção nas tarefaS da ta-

I mm1. penso ser um dever SOCial 
..1eSpel tal' êsse sentido como também 

J o ponto foc'lHzado pelo Senador Pe
dro Luctov.co da vivência dro jILStlÇa, 
socml E' preciso que os l1ou'lens de 
lortun." Os capitalistas e.3.lbJlm que 

'a justiç,.t soc:.i~ é totalmente diferen ... 

I 
te da .fllstiçjl comutativa, d1stribul_ 
Uva (' ic .. al' porque, naturalmente. 

1 êles r€'?:€'l.l o lucro jas org.(J:pizações, 
• d_os em}:' ~'gos e sua. relação com as 
, nece...~ld'- "!ec de cad.a, eomul)idade e 
I de c:ldJ. soc:edade. Se fôr teito um 

I
t'.ab51ho de grande envergadura nes .. 
se campc o povo braSileiro, que é aI .. 
, 'nenw2Jeneroso, cooparará. Cito o 

I e::em')l-.J. em São paulo. da campa
~ nha do Ouro par~. o bem do Brasil. 
I E' realnlente emocionante yercm~so 
crianças que procuram arre.Iijar tra
balho pa:-a obter dinheiro e COm êlo 
ajudar o· Govérno para um: melhor 
Brasil de amanhã. Que essa expert .. 
êZlcia se repita em .... utros pOntos do 
Pais: preci.<;amos aproveitar essa fe .. 
cundidade do bem J}ara promov('lX 

'melhores dias à Nação. . 

OSR, JOSAPHA'_ MARINHO _ 
Sr. P:-e5:dente, tratei de particularl
dades referentes a entidades baia.- ~ 
nas_o Mas. em verdade, o prOblema 
que rcs~al~o. cornose vê do valIoso 
concurso Que me deram QS nobres 
Sen-1dores. é de caráter nacional. 

O que ocorre na Bahia é apenas 
i um exemplo das difIculdade$: por que 
i passam as instituições dessa nature
Tm. em tOdo o paLs. 

Formulando este apêl0, c.onfío em: 
que o Govê:-no, por tntermédio dOS 
dois Mmlstérl06 competentes. vá fiO 
encontro 00s necessidades e d.as an
~ústias dessas idôneas e respeitáveIs 
il.mituicões da Bahia. dandO-lhes I) 
est.imulo de sua assietência e de .seu 



Sábado 13 
-= -

(~Xílio, para Q,ue possam Sobreviver, do ao extremo oeste. dará. também. I neees:sidades 60 !:atado d.e Santa. O&
: ... serviço da POPulação daquele Es- \ Uln maior desenVOlvimento à capital, tarina. 
~.dO. (Muito bem! Jl.{1{,lto bem! pa.l- canalizando sua volumosa produção I Faço votos nu sentido de que êste 

\ tnas). para os portos de.Santa Catarina. Po- t decreto seja cumprido integralmente. 
'DISCURSO DO SR. SEN"ADOR AN. der~ ser fei~ um transporte muito I Teremo.s_ oportunidade de agradecer 
\, TONIO CARLOS PRONUNCIADO I maIS ~conômlco que o f!.tual. Portan_ a atenç,~ e des~êl0 d~ Exmo. Se

" N"A SESSAO EXTRAORDINARIA to, mmh:-s. congratUla.çoes .c~m Vos. nh~r MlU. Istro ~uarez Tavor~ em re-

;Junho lIe 19a'J ,..,'. 

do litore;!: 'Ti;~C"", ltapocu, TJr:J 
.. nga e OUbatáO, .14 

Recuperação do Vale do Ita~ 
inclusive barragens Oeste e ~~ 
e a retificação do rio It8.jai"iMl. 
l"im, lj 

DO DIA 11 DE JUNHO DE 1964 sa ExcelencHl e com o MinIstro da ~ laça0 a essas obras, qUe tem" r,eal-
QUE SERIA PUBLICADO POST":' , Viação e Obl'as Públicas, I mente, preocupado tôda a colettyld~-

5. Barragens do Chapecõz!nho 
e Alto Garcia, para aproveitamen
to hidrelet-r~co. !~ lU \ 1:.. , de catann~nse, tal a sua importancIa 

ORMENTE. O SR. ANTONIO CARLOS - O I e UT\.-.éncia ... Esta..:; obras, que o Decreto arrola 
O SR A~I'ONIO CARLOS' aparte de V. Exa, emiquece o meu I "".. . , . para santa. ~tarina, são as obras 

."... . discurso. O ;:}f. AtlllO Fontana - V. Exa. básica.s no setor de ~ne",mento .. 'Ef 
'(Sem revisão do oradOr) - Senhor Fica, assim, garantida a cbra de permite um aparte? a'qui, quero fazer ligeIra 0'o.l!~oça()~ 

PJ.:esidente, logo que o atual Govêmo cOnstrução da BR-36, Realmente, O SR. At'1TO!'ilO CARLOS não têm sido poucas as crltica.s ac) 
anunciou seus planos de trabalho nos deMa estrada o tre-cho mais impor. Ouco VExa Congre.s.-o;o Nacional, pelo fat~ dt: 01 
"iVersc<; Ministérios, tive ocasião de ,I tante é aquêle a que se referiu o no. . . . ' . Srs. De})uadQ5 e Senad~res dlScru.nt; 
óC~lpar a tribuna desta Casa e soli- bre Senado Atilio Fontana, já em an. O St. ALho Fontana -::- E')tD~ ou- narem dotações, destmando.as lo 
citar a atenção das autoridades exe~ I d<;ment.o e que irá ligar Xanxerê a 'Vindo, Com nlUlta a~tf!:llça~, O"dlscur~ obras determinadas em seus Estaqo.s~ 
cu'tivas pora afg.umas obras de alto, Sao ,MIgUel do Oeste, O decreto sÍ- 6.0 q:u~ V. E~a. esta pt o~el :~do,_ a Pois bem, na relação da.s obras qu~ 
interês.se do Estado que represento, IleneIa quanto à paVimentação do tre. prop~lt? -çia.s lmpor~an.tes IeU.IZaçoes o Departamento Nacional çe .Obrai 
nesta Câmara Alta, I cho Jcaçab-a.Xanxerê. obra também _ do MII11steno d... Vm-çao, no, E1;~a~~ de Saneamento considerou prlOr!iárlaa 

FOi aEsim que dei especial ênfase em, andamento. Mas eSp'ero Que, até! que temos a honr~ de _ repl~se ,t _ e que serão atacadas ou que terao p.n--; 
ao problema do prosseguimento do o fmal do exercício o Ministério d.a ) nesta Casa., Tambem e-;:,~ou lfl tel1'a damentD no corrente ano, duas nelas. 
trecho d?- BR-59, no EstadO de San- Viação, através do ~NER, tenha l'e. mente ~. par ~~a'~lPr:-~~ê1;~~n~~e pelo me~os, est.ão nesse Plano ,POl'que. 
ta Catarma, bep1 como das «?bl'!ls oba CUrsos para p rcls.3eguI.la. o , G~"rell:o ,e I. ér'o Há. dias' representantes de SfUlta catal'1na.., !lO 
jeoo de qotaçoes orçamentarias do b~uanto à BR-59, outro problema I atH~-vevs d.::e ~~t~; áo' mesmo as~ C-;:mgl'eSEo Nacional, nos eKe,~cICIC!, 
Departamento Nacional de Obras e I o, let to das nossas pre~upações. o de~' ouvl 'uandó aliáS tive a honra de anteriores, fizeram questão de inçl~it 
S!\l1emn,mto. CI~ o a que me rpfen registra o se~ sun °t' .qlr 'diz~ que nosso Es- no Congresso Nacional, nos exerClei~ 

- gmnte: apar ea. o pa a. r _ anteri01'es Lzeram questão de 1n~uit 
Hoje, Sr. Presidenie, neste inter. tado, pela primeira llrogra.m~Qao. es- no Orçamento, dotações especi!Icas:~. 

' "alo entre o inicio da sssão e enquau. ~'XXJ. -:- BR-59 . tava sendo preterido, esqueCIdo mes- E' bem o caso da barragem do Cha.-
110 se espera atingir o quorum regl- aJ CurItiba - JOinvil~e mo, q1..to.nw ao proSGeguimento da pecõzinho, A primeira' emenda apre-
-mental para as deliberações, desejo :Melhoram~l1t06 e pavimenta- construção das estradas ~ do plano sentada na Câmara dos Deputad~ 
l'~i<;trar a publicaç:í.o, no Diá.rio O/i_ çao." nacional. pela Bancada catarmense, não cons. 
(:!al de ontem, de dois decretos, origl- b) JOlll~ll1e F~orianópol1s NTONIO CARLOS _ JuE- tava do programa do Depart.lmento.' 
nárlos do Ministério da VIação e Conclus.ao ,de pa\'lmentação. t O s~. A i~o estou .... o~tando à, Mas. tendo em vista Os. 'estudos qu" 
Ol:!ras Públicas. O primeiro. dá à C) FIOrHl.noPQl~ - 'I'õrres ~?len por u;la ocasião com base lo Estado realizou, 60 tempo em, 4ue 
publicidade o plano prioritário para ,ConclU~ão dà Implantação e pa- t1IbU~~revrst~ concedida pelo Senhor era Governr . "I' o SI'. Sen$.dor Irmell 
lonstrução de estradas de rodagem I vl1ilcntaçao. ~a ~d nte da República à imprensa, Bornhausen, a Bancada apresentou 
• é de n>:' 53.960, de 9 de junho: OI ) TÓI:res...:. põrto Aleg~'e I res e ot· , ue l11e havíam chega~ emend~ d~uriln~e ~rês exercl~ios, A 
Mgundo, aprova o plano preferencial _~~lh01amentos e pav1menta- d das nonl~~~~m~nto viamos que e~sas dotação nao f.Ol aplicada. DepoIS. co~. 
de serViços de obras e saneamento. çao . ! doa0 ~tl'adas não' haviam sido in- seguimos a abel'tura de c-onCOTI'ênCl1\ 

Se ontem ocupei a tribuna pa!'a ASSim, quanto à BR-59 o govêrno' l~~~a: no plano de prioridade. 'fl,oje, públ' ca, e já ag~l'a é () próprio De, 
J)edlr a at'énçã-o -do EXmo. 81'. Mi- do Mal'echal Castelo Br.a~co atravéS j c Diário Oficial p\lblica SUa inc'u- partamento NaCIonal de Obras da 
Ilistl'o da Viaçãu para aquêle3 proble. do Sr. Ministro Juarez Távo'ra dall-'~ o-o Era portanto. dever meu ,'ir à saneam.ento ql!-e ,~e.c0nhece essas obra.! 
mas ~ que n:-e referi, no início destas do prioridade absoluta ao prw~egui_ ! fr\b~na. ~egistl'ar o fato e a~ra.decel' em cilrater pl',olltario. 
pll-lanas, hOJe desejo co~gratull;u'_me mento de suas obras, atende aos re~ I ao Exmo. SI', Ministro da Vlaçao, I Na mesma situação estão Os ser:'i-
-tom. S. Exa. pelo atendImento, den. clamos do povo catarJneme. I ' . l LJUVO a I ços de esgõto de Brusque e rt .. 1Jai. 
tl"O do plano de econom1a do Govêr- , ~ , . 9 Sr. Atlllo Fon ana, - _ taL' CUjas dotações estão no Ol:çamemQ, 
no,. das obras rodoviárias e de sanea~ .? dl'creto ~ao faz r~felnCta ao pro-I atltu:!,e d~ V. Ex.n, DesejO ~-cre:.:en do lem virtude de emendas apresencac:BS 
mento, que têm lUna expressão muito c.J~~t;~ .. a BR-<lO. ~Ued!l~a Blumenau a 'I que. somente ~OI~ 55ft d a~~~~a~~o Cã- pelo SI', Senadol" Irineu Bornah'l.sen 
.r~de para Santa Catarina, e muito o ,oa. papo a E'n _1 ao escoam~n.- PrOjeto de Le~ n '. e o ort.un dade no valor de quarenta milhóes de C"U'" 
;ont·ribuirão para a sua economia. ~asd~ pr~?uça? do Vale do Ita.]al. mara. o Governo .tera lP me de di zeil'os no ano pasc:-ado e que :J:r:J<;tam 

O Decl'eto nO 53,960 declara no seu > , "a!l1 cn: 81 nos' resta a~guma es~ de contar com, mator. vo u. ,~ da Le'j de Meio~ do c~rrente ano, 
Clrt 1°' p~Iança. pOlque o decreto dIZ, no a1'- nheiro necessál'lo a essa otlas, pOlq~e i:> 

"', . t.JgO 29: 'a correção de valores à tax1. de 5'1, Outras obras, aQ.ui alinhada:;, t.am .. 
"Ficto aprovado o Plano Pl'ete- como está sendo ,votada" tpl.r~ ·uma bém foram .objeto de emendas dftS 

rencial de Obras Rodoviárias aba!. "OS trechos rodoviários acima receite. que acredito cob~lrfl. ,r:ao ap~~ Srs. parlamentares, como o ~·et\ .. ço 

VI - BR.36 
Xo especificado: especificadO..': deverão t('r seus ser- nas o aUmento do funCIonalismo ,c:- de águflS do Mmücipio de Chapecó e 

vIços, executados em programas vil €. m litar mas, sobretudO, 'Pel'!U1tl- de Blumenau. 

a) Florianópolis_São Miguel c'(o I 
Oeste. I) 

Implantação. . 

O Sr. Senador Attiho Fontana, em 
_apru:te com. que honrou meu discur~o 

,anterior" ressaltara a importâ,ncia do 
prosseguunento da. construção da BR.... 
.36J estl'ada federal que atravessa o 
Estado de Santa Catarina, de leste a 
oeste, ligando a Os-pital Florianópo~ 
lis à cidade quase localizada na fron~ 
teira da Argentina, São Miguel do 
Oeste, atendendo ainda às cidades de 
Lajes, Joaçaba e Xanxerê. servindo 
de escoamento para a produção da 
Serra do Vale do Rio do peiXe e da 
exttemo oeste de Santa Catarina. 

o Sr., AttiZio Fontana _ Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS _ Ou. 
ço O nobre Senador. 

O- Sr, Attilio Fontana _ Queror 
cOl1g:l'atular~me COm V. Exa" bem co .. 
IDO com o Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas, pOr essa atitude lou_ 
vável e patriótica. A implantação da 
BR-3S, prir.cipalmente no trecho xan'l 
xerê~São Miguel do Oeste, é medida 
extremamente produtiva e econômi_ 
ca., ,de vez que aquela. região, como' 
V. Exa. bem conhcee, está totalmen~ 
te colonizada, com elemeqto humano 
de primeha or<lem, com te?ra e clima 
dos melhoJes do país. A Implantação 
da BR 3:;. ligando fi. captial do Esta : 

anuQ.ij;, segundo ordem de ul'gên_ rá sobrsa. para enfr17n~.ar p!ob emas 
cla I?roposta pelo CRN .. dentro de fundamentais da ~;mlmstraçao,_ como 
30 dIas, para aprovação pelo Mi- a própria const!uçaO e cO;Jclusao ~e 
nlstro de Estado. redovia5 federals. Esperamos, pOIS, 

I F' ~êles serão aplicadas, fn- que ocôrra a conclusão das obras da 
tegl'almente... rodovia aqu e V. Ex.a. se refere, para 

Integra.lmente! Pela primeira vez 
vamos ter as dotãções orçamentárias 
aplcadas. integl'almente-, porque nos 
anos anteriores. haVia sempre 00 pla
nos de economia. 

'" fias dotações orçamentárias 
..concedidas, além de recursos subs
tanciais provenientes do Fundo 
Rodoviário Nacional e de ~di
tos Adicionai .. , compatíveis com a 
priOridade e a urgência qUe lhes 

"forem. conferidftS". 
E diz maIs o artigo: 

§ 2<:' Os demaIs empreendirn{'n
tos rodoviárioo. não considerados 
pr1oritários pr0S5eguirão seus ser_ 
vIços, seja à conta das dotações 
orçamentárias, seja à conta de 
parcelas do Fundo Rodoviário Na .. 
clonal resultantes da aplicação de 
dispositivos legais obrigatoo.'ioo, 
tudo segundo programas anuais 
propostos pelo conselho Rodovit\--
rio Nacional e aprovados pelo Mi
nistro de Estado". 

Ainda. aí no que toca à BR-50. k
mos, de acôrdo com o § 29, do artigo 
29, possibilidade de ver as Obl'RS Rta-, 
eadas muito em breve. 

CreIo que dessa forma o MiniGtêrio 
da. Viação atendeu realisticamente às 

que -possamos acelerar o 'Progresso na
cional t\t.ravés de transportes regula
res, necessários à circulação das nos
sas riquezas. 

O SR. ANTONIO CARLOS - E 
ainda V, Exa. poderia acrescentar, 
recursos -decorrentes da supl'eS5ão dos 
subsid:os do petróleo, que irá provo· 
car O Qlllnenw da arecadação do im
põsto único sôbre a venda d~ combus
tíveis e lubrificantes, aplIcado em 
parte,pelo DNER, 

. No que toca ao plano ~':"..e!erenclal 
doss erviços e obras do De~rtamento 
Nacional de Obra..s Contra as Sêcas, 
o dec1'eto de nq 53.961, de 9 do COl'
rente, garante. assegura a continua
ção das seguintes e importantes 
obras: 

santa catarina: 1. C!"1temas de 
abastecimento d'água m\s c'dades 
florianópolis, C.amboriú. Jaraguá, 
do Sul !!.aguna, Blumenau e Cha
P€f:ó. 

2. Sistemas de t:!.~gotos nas c1· 
dades de J3rusque, Itajaí e Floria._ 
nópolis. 

3. Saneamento geral e obras 
complementares nas cidades de 
lAies, Joinville. Florianópolis e 
Cdschuna e nas ba.c'a.s f!uvi-e.ts 

Vale então, Sr. Presidente. l'es.:;a~ ... 
tal' a l'et'dão dos critérios ad(Jt,:1uvs. 
pelo Sr. Mini.stro da Viação e OOf:lS 
Públicas. De posse do Orçameato dt) 
1964 e tendo em vista a necesidade 
de um corte na;; des.pe~as públicas. 
o Sr. lV!inistroman dou f.azer estudos
e realme:1te selec onol aquelas ohras 
de saneamento mais importanteE para. 
santa Catarina, abasteciment..o d'á ... 
gua de Flori.anópolis, Jaraguá do Sul. 
Laguna', Blumenau, Chapecó e Caro'" 
bol'iú, principalmente na praia. onde .. 
existe uma concentração de verani.-;
ta, nos meses de janeiro e feVerell'<). 
que exige a construção imediata dQ 
serviço de abastedmento d'água dea ... 
sa estação balneária. a ma~s lnIpOr
tante no sul do Brasil. 

O mesmo se poderia dizer do ser
viço de esgotos de Brusque, Itajaí e 
Flol'ianópolis., bem como do sanea ... 
mento'" geral e obras compleJ:.l1entarea 
nas cidades de Lajes, Joinvlle, FIo-
r:anópo!is e CrisciUlna e nas bacias 
fluvias do lit<>ral: Tijuca-s, Itapocu. 
Ul'ussanga e Cubatão e a construçãO
das barragens reguladoras do curso 
do rio Itajai. 

Faze.ndo êste registro. Sr. persI. 
dente, congratulo-me com .o Sr. Mi. 
Il!istro Jua1'ez Tãvora e fa.ço votO$. 
para que êsse plano prioritário sej~ 
executado no COI'fente exercício. de. 
modo a que Santa catarina Po&sa re ... 
ceber uma retribuição justa pelo mui~ 
to COm que contribui pe,ra o prog1'es'; 
s.o e grandeza do Brasil. (MlI,tto beml., 
Mu.ito bem!). 
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An tonlc Jucé 

Dantel Krleg~ 
[rtneu Bornhs'Jun 
Eurlco Rezend.e 

M~m de Sá 

(Ano de M'1tff).~ fPTN) 
A'JIéllL VU'lnna. lPSHl 

4 OSCtlr PB.S.,<;O!> 

l'Ul\j 

1. M:lton Ctlll.pOs 
2 Joao ·A~np no 
:3 Ado'llhú Franro 

p~ 

AJoysl-c d~ Cilrv)~hO 

!l P L 

1 J'lllC LE'lti' + flR. 
2 Jo.:apnal :-'.:\.01'.11C ,8 !i'Jenda.·· 

Secre~ár:o - CiO Unl{~f"r 

l{t' • .r.'oes - Q'J~rt-a~ te"fl~ 

INOUSTIUA E CO~,IE:!1CrO 

.,· ... -''''~nt"' Senado .. "Iose }1'e.irhm') (PoSD) 
Vlce-PresJdent..: - Srn.::àor t~CJ.~C:l l\1P.C'U1UIl d:> --10, 

Tl~u1ares 
Jcsé PeUciano 
At1lio FQnt-ana. 

Nelson Maculan 
Barros de CarvaLho 

Adolpho Franco 
Irineu Bornhausen 

COMf'tJSIÇAO 

PSO 

PTIl 

Sup:c""e.:; 
Lo::;:'o da Süvel: a 
S':'b~~!::;Q A:cher 

Vlvaldtl· L:m.1 
OSNr PM ... <.O" 

UDN 
LGpe~ c!.3. C.J< t.\ 
Eurico P.:z~ljde 

llPl 

Aarão Steinbrc'h l~a:J C, '.Jb~ rti 
Seaetãria _ Maria rIdf'ua 811,no B:i/IHL,.,ü 
Reunião - QUintas-tel; aoS, às ; 3.:::0 horos 

LEGISL7.ÇM SOCIA'. 

P,e-:j:lIt-e - VIV,LdCl L'tl,fI PT}:\ 
Vtce 1-'/t-~_::J"'IfC - ~.,.., t· 'i" .. ~ ~:l ·r;) 

Titulares 

Ruv Carneiro 
Wà1fr€'do O'lr~el 

'\ ~tmo Fonta.na 
EU6'en1o Barros 

VIvaldo L!ma 
A!'l tOmo Juc;i 

EurtM Rezende 
\ AntônIo Carlos 

P3D 
~'l".)'.f'nte.<l 

1 L~1t~ N~hJ 

2 JO"p OU!" 1~" 
3 ~;<:!. ·~·a P.wnrM 

Lot·-j(1 Gl S .. \'I.·:; 

prB 
l E-o.m'Jnrl{l U":' 
2 pe~~OJ de l-l'Jt',I'(fl 

UU~ 
1 ltúPN' de C')·f"~ 
2 ZaCha:'la~ De i\5~ H~~ 

.B P I I AwéUo Y~!llla (PSB) Aarão S'pinnruc}1 ,1.TfR) 
VCI_ Alvarengs Malra 
Terges-felr .... l\il l~ bor .. 

SecretMla -
BetmIGes -
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Titulares 
Eenedleto Valladares 
J 3fferson de Aguie:r 

J'JSé ErmúiO 

MINAS E ENERGIA 

COMPOSIçAO 

PSD 
duplentes 

1. Pedro LudoVico 
2. Filinto Müller 

l'TB 

A rge.mirO de Fíguelreo() 
1. Neloon ~1aC\l~an 
2, Antônio Jucá 

UDN 
João Agripino 
l...ntOnio CarlQs 

~",aphat Mar!nho 

\ 1. José Cândido 
2, Afonso Armas 

BPI 
Júlio L·:-iV 

POLlCONO DAS S~CA5 
Presidente _ RUí CanH'l1'O rPSD) 

Vice-Prestàente - Aurélio Vianna tPSB~ 

Titula.res 
nuy Carneiro 
13ebastiâo Archey 

CQMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

1. SlgelJ t:dO pacnecQ 
b 2. LelLe .r-1eto 

?TB 
l)lx-Buit Rosado 
.A.rgem1ro de Figueiredo 

1. Antõnlo J'..lcá 
2 JQ~e ErmlrlO 

~João Agripino 
.Jose Cândido 

Auré:io Vianna 

UDN 
1. Lopes da Co.sta 
2 AntOnlo ca.nos 

lIP!. 
Jul10 Lelte ,pa} 

S~cr<rtâ.ria - Aracy ü RelllY 
Rewliões _ Quarta:-lêlra.s. as 16 horas 

pROJETOS UO EXECUTI / 
. COmSSAO DE PROJETOS DO EXECUTIVO 

P;-esidente _ Senador João Agripino (UD~' 
Vlce-Presídente _ Wilson GonçaJ\'e.s IPSD) 

T:tu!ares 
Lejt~ Nfto 
.:Jose G Ulomarti 

.Alem j~ Sá 

Barr~ Carvalho 
B:zerra Neto 

Daniel Krieger 

Lln.:: de Mattus 

COMPOSlÇAO 

PSD 

PL 

PTB 

Suplente~ 
W31fredo Gurgel 
Jose Fell('JaUQ 
Ruy Carneiro 

Aloysio de carvalho 

Edmumh1 Levy 
Melo Bnt~a 

UDN 
A n t,{)nhJ Carlos 
Ad~lpho F:'anco 

BPl 
Auréi:O Vianna 

REDAÇÃO 
Presicient.e - Dlx-Hult RosaO:o (PTBt 

ll!ce.Prestdente - Antomo CldOS IUDN) 

\'"!<i!frpd{' n ~'!!el 
S~,J<k t,HH •. I\,\:~er 

An~ônic Carlos 

COMPOSl<;AO 

PSD 
Suplentes 

1 Lobãc ia .:::i1l ve1.ra 
2 JOt>e F'el1clano 

·-'na 
Edmundo Levl 

UDN 
S'Jr1ct: RfZe~! 

B P 1 
J osa p t fi t ~t arlnho (sem IeEenruU 

Secre'á.rla - Sa,llD AOf' nãO 

RELAÇÕES EX1ERIORES 
p,'!':' lfnt~ _ gF'nt'd:tc V'd'"da,e.s lPSil) 
\'i":~ P:t!";'1,:!He ,- Pe~· ... ,>oa 1e Q'Jeiroz ,Pl'B) 

n \1;>.111"'00 V1..11adares 
F dn (, ~']'lHef 
!\i >np.7f'~ .>. oenteJ 
,j 'H~ O'-'\omard 

p' .~_~t)a Cr Q'lflrvz 

V:\"\.ldo Lima 

Oscar ~~ 
! 

COM.t',;~.",AO 

FTlJ 

Suple&\e<j 

1 Ruy Co melro 
2 L.en,e Neto 
::l VlCtormo tf'1 etrt 
4 Wll~on <Jonça,!Ves 

1 Antomo Jucà 

3 Argenuro de. F1llUelredo 

3. MelO BrIl4Q 

AntOnio Carlos 
'José CA-nd1do 
Rut Palmeira 

IlIm 
1.. Padre Calazaoo 
3. João Agripl"" 
~. M~m d. Sá IPt.! 

11 P .1. 

Aarão ste1nol'uch C\:1TR) Uno de Ma(,to~ lPl'N)~ 

8ecretáho _ João BatiSta Cat'teJOIl Branco. 

Rcunwes .. ~ Quinta&- teiras. 64 16\ noras. 

SAODE 

Presidente ...! Sigefredo pa,checo 
Vice-Presidente - José Cândido 

Slgefredo PacheC1) 
pedro Ludov1co 

.. \/Sé \.,.:anàldo 

(:O~OSIÇAO 

laaionà 

J'SD 

lIupleDtes 

L "Vp!fre( ~ GurBel 
:a. Eugênio Barroa 

IP'l'B 

UDN 

Lopeo d. COsta 

a.p.~. 

Raul Giubert! epSP) Mluuel . Onul<> IE'SI'). 

SeC1 etórlo _ Eduardo RUi Bal'bí\Sa. 

Reuntóes _ qUintA&. feinaS, ~ 15 hOTas, 

SEGURANÇA NACIONAL' 

Presidente - Zacn"'las de Ass1lJDpção IODNI. 
Vice-PreSldente - José Guloma.td íPSD) 

.rosé Gu!omard 
Vlctormo F'retre 

Sllve.stre péricles 
O~cal Passos 

Irineu Bornhausen 
zacha.rla.s. de ASS1.lmpçàc 

RaUl Glubertl IPS .. , 

OOMléGSHCAO " 
Suplent<g 

psr; 

l. RUy Carneiro 
~. Attllio Fontana 

Ii"rB 

I. JOsé gl111JrIo 
~. Dix-HUlt RQsaIlo 

tJDN 

1 Ad.olpho Franco 
~. Elulco ReZende 

B P.l. 
AW'ého Vianna 

secretdno 

Reunióu 

Alexandre Pfaende. 
qUdntaA feiras, l! 17 hora.!. 

SERViÇO POBlICO CIVil. 
\ 

F':esloent;e Aloysio de CarvalnG \PL) 
~'ice--Presjàente - Leite Neto (PSD) 

o 

t'itulares 

LeIte Neto 
fi'tlltlto M.:111et 

otx-'lult Rosado 
silvestre perlcles ' 

.f"6.drt Calazans 

410Y~.1o de Carvalho 

Aarão Stelnbruch (M'l'R) 

COMeOSlçAO 

Suplente: 

1 V'ctonno P'relr<l 
~ Slge!retlo Pacbe<)O 

1. MelCl araga 
2 /Ultôll1c JUcâ 

UDN 
AntõlúQ C:arlOO 

PL 
Mero de Sá 

II.P.l. 
MIguel COuto IPSP). 

Secretdrto - José Ney Dantas. 
ROU7Uõea - terça. felr.... o.s 15 nor .... 

\ 
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Para o estudo das Nlen~~ 
gens do Poder Executivo te-' 
ferentes à REfORMA AD" .1 

= 
r:<AN8PORTES. CO.MUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS 

So..;plentes 

PSU 

Eugênio Barroa 1. JefferSO~ de AgUHlJ 

a José Q!.l!ama.ri W lIson Gonçalvt:c. 

Bezerr<l Neto \.1elo Bragll 

AI 

\H>N 

Ir-Lnt;u. 

B P,l, 

,lIguei t,.;ou~.() (FSP) 

sec,eláno - Alex90Dafe Ptaenrler 

Retlnióej _ quarta.s-fe1r9a. u 16 bOT'B8, 

COMISSõES ESPECIAIS 
~ara Hevisão do Projeto quel C) 
define e regula a PROTE
CAO AO DIREITO 00 AU
rOR ' 

Para0 esludo dos efeitos 
da INFLAÇAO E. DA paLlT!· 
CA TRIBUTARIA E CAn'31Al 
SOBRE AS EMPR~SAS PRI
VADAS 

CrlaOa em virtude do Rcquerlmttnu 
a~ 48v ti:.! dQ Sr. Se.ofiQor MIlt.Oli 
CampU6. apruvado em 20 de laoe,fl 
de 1962. 

Criaaa em vIrtude JQ Requerlnlf"n· 
t.o n'" "al·bJ do SI Senaaol Uuuv~e 

~ Vleira, aprovado na SCSfo.o de ~ ele 
de agósto de 1963 De.s1gnada em 22 de Qovtnbro 

lS62 Deslgnaaa em 8 de a~õSto de 1963 
Prorrogada até 15 de dezembrO dE 

1963 em vlrtude ao H,equerlID!'nto nt. Prorro~a.aa em vtr .. ua~ QQ R.equl!rl
mero 19;1.62. aprovado em 1:'. a.e de- ""?ento D 1 J~l. de 1ge3 Cio ~epaOl 
zelllDro de ;,962. ! ~en8.dor AttlJ,Q t''Un'JI·na aprvva.J(.. 

em 10 de de7f'mbro de 19'63. 
C . .lInp.et~da em 4 de ,anelro Q~ I 

190:3 cum d aeslgnaçao QOs "denn.ne.:, Membros '5} - PaItldo.s 
Se.t1&Jvres VMconcelOS Jorres f I Attllio P'Ontana PresIdente 
EctuJ"Jnau Lel'l. PSU. 

Para efetuar o levantamen- '1-1) 
to da PRODUÇI\Q MINERAL 
00 PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua industrialização 

Criada em vtrtude do ReQu~r..7len
to ali 665-63. do 8r. Senad.Jf. me 
Ern1\ria. aprovado 011 sessâ.ç de U oe . 

. scteIllOrQ de 1963. \ 

Des1ansda em ]9 de setembrO de \' 
196;; 

Pro:-rugada em virtude do a~U'e-1 
rlmenUJ. aI- 1.109·6::1. do SI, SeoJ,.Qoz 
1\.'11Jton Ca:npos. aprov"üu na se~ ... ao 
de 10 ele dezemorO d.e 1993. 

Membro.5 9) - ParLdoB 

MINISTRATIVA i 
Criada por iniciativa da CârnQnl 

dm, De-putados aprovada pelO Sena.da 
em 1.12 1963. 

Membros 418) Partidos 

Senadores: 

Wilson oonçalves - PSD. / 
~ite Neto - eso. 
Slgetredo Pacheco - P;:'D. 
Argenuro de FlgueIredo - p' OI. 
Edmunao t,..eVl - P'l13. 
Ack)lpho Franco - UDN. 
Jaâ<i Agrlpmo - 01);0.1. 
AureUo Viao{la _ PSB 
Josaphat Marmho - SeCl le~t'ua. 
Deputados; 

GustaVo C8panema (PresIdente) 
. P'60 

J O$e J;'"e1lClanO _ pl:)1J. 
AttlUo (o'unLftna - (-'tiO 
.Eugêtuo HI;I:rro.s - PoDo 
JOlie gtmll'lo \RelaWn _ ?ra. Adl"rbal Jurema - PSD. 
Bezerra. Neto - pra. I' Ltierte Vlt ra - UUN ·Sll{).;tl~U,i1([ 
M~lll araga - PTB i>elJ ept.H8oIJ Ar-naldo Noguc~ .. a~ 
Lap~ as Costa - UUN. 
MUtoo (JaffiDOO tP:eollaentel _I Heltol U~a.s - UUN. 

lJUt't. l I.)vute, de AndrnCl.e ~ PTB. 

J(Wo Lelta IV!cePr , _ PR. 1I ArfllllctG Ceroeua """1 P.::oP. 

SecretArIO: AUX!(L.ar ug ..... ,u!;1V( J~ale'Z fávoru - Pl.JC. 
?lrlQ AJexWárt' MarQU~ <te M.oIJ' E;';,ildO Plrt'o _ Ml':t. 
quel'que Mello. 

,: CO,'HiSHtH';S ESI'.c;CIAI~ 
PÀ/{A ° ES'fVI)O UI!: 

~ 

F) Para estudar a situação dos I' 

TRIINSPORTES MARIH 
MOS E FERROVIARIOS ' 

PIW./ETOS DE El.1EN· 
DAS A COXSTlTUICÃO 

I I Proieto de -Emenda à Cons· 
Crla.du em vIrtude do ReQIJi'r.!.Uen-1 tituição nU 4 61 

to o'" T5~·63 do Se $eOdUU! J~t 
Ennlrlo. aprovBdv na se.ss:u, de 11 .:1, \ 'Ql'E lH~I'Gi! SOHUE \'E~(T,IEN· 
novembrt.. de 1963 r ros UO~ r.:M(.I~"'HAJJ'1~·'1 

) L96J. PronÕ;Iaoa: 

Prorru3,ciOa a.té 15 de dezemcrc lN 
1964 em vlrtUat ao Requenment.c ou· 
mero l 19B 63 do Sr Senadol Mepe· 
zes p\ml!ú1el a?~o'\ado em lfl j~ ~ .... 

~e:nOlo O:e 1963. 

Jose 
t'tiU. 

F'C:lc;:ano, 

Desl,Joada em 13 tia no\"cm'JrO aE)' Eielta em :1.7 as ,".Wl1C de li1ôl. 

IVice-PT, - Pr:>rTo,.-ads até 15 de dezC'mb-ro Ot I - ate 15 ae de7:cmbro de 1962 pt!o 
!at"; e;D vlfrude ào Rell Jer'rncnk I t{cq'lenrnento 61;J bl ap, em l4 ae 

José Erml.r1o - Reiatô~ - P'l'B. n" "1 16:!..6;J d.o Sr Sen&dot JQ.lll dezemorc. de ;9fH 

MeU1bros 17) - Partido 
Ad?JPhO 1<uncc _ uLlN 

Aure!:o VIanos _ ?dil. 

I .... elte aprOV8Qu e~ lO de dele!l1,):'l I - ate I:) de dezemhro de 19')3 Of'lo 
:ie laS:.! ReaUe"lmeDlo 179 li:&.. apr. em l2 de 

l:f'n\:)f(. de 196~. 

G-lberw Manuho - flSD. 
Menezes PunenLel ..:.. ?SU. 
P..erlbalQ(J Vlell'a - OLJoN 
MIit.OD Cam~.s - OD1'l. 
V1Wl:Once.os forres _ P'l B 
Edrn unôo Le\1l _ PTB. 
A10YSlt. de Carvalho - PL 

Seoretárta: OfICial • -zLsl.",- I' Membros '51 - partldo.s I ~.. ...... - a.té lá de dezernbrc de 1964 !>elO 
f'Lr-3. Jl1.Jeta ,;~lbe.tFo dOS SaD~, At-tillo Funtana _ PSO. tteq'Jt'J',mentc 1 13H·6a ilpr. elO 1ti 1e 

B) Para estudar a situacau 
CASA DA MOEDA 

Criada em vU'tude do Requerlmm.· 
to n\l "SI·6;:, do Sr. SenadOl J€Uel· 
&Ou ae A~Ula.t. apf'O'l9.Qo em 14 'lt. 
ngOsLc ae 1963 Designada em 28 tle 
agósu: de 1963. 

Prorru~ada Ilté 14 de cnarço de 196~ 
(90 d;~ . em virtude do ReQuerunen
ro n~mero 1 ,60-63, do Sr. SenaOOI 
lerter~ In de Ag;ular aprovadO em 10 
tia t1ezf>mor< de 1963. 

M e~ ('1) - Partidos .. 
JerterSOD de AgulM (Presta ....... • .. 

PSD, 

Wilson Gonçalves - !SD. 
Arthur Vlrglllo - P'l'"B. 
Eüm una<.- LeVl - P'l"'B. 

Adolptlo fi'ranco _ ODN 

O) Para estudo das Causa. que 
dificultam 8 PRODUÇÃO 
AGRO PECUARIA e suas r. 
percussões negativa. na ex· 
r,·-,tção 

crtnlla em v1rtyde 'ÍQ Requerlmt>n. 
co oq ó69~6a do $f Senador JOsP 
etmlflo, apruvadO na sessAo àe 20 Uf 
'gOSto Oe 1963. 

O~lgnada em 22 de agôstc de 19'ilS 

Prorrogada por J ano, em nrtu1f 
jo ReQuePtmentc Q9 1 UM -63 40 ~ 
Ilhor Senador Sli.etredo Pacheco 
apruvacto em 16 de dezembn3 11 
1963. 

Memb~ 'õ) _ Part!àQS 

José F'el1clano _ flSO. 

Silgetredo Pacheco (Vtce?r 
~l). , 

José Erm1r!o (Pre.sidfn'el 

Lopes C!a (,losto - UUN. 

) -

PSD I Aurélio Vianna 'Relator) 
EuriCc Rezende IVlcePreGldente) - \. • •• QDN. .;;)eore\G.I to: ::ux.l1lar LegtslatlVO 

Pr.,..10. Aleltanare Mi:LrQUe6 de Albu-
Josaphat Ma.rtnho - S/legenda. querque Mello. 

8ecretàrlO: OtlCiaJ Leg~t.lvo, ReunlOea; 2'8 e 1j,4i [c1ru M 14' 
1i'L-6, J, B CastejO\! Brs.noo. hora&. 

S;getrl"'dO Pacheco _ P..sD je.tetnbro de 1963 .. 

JOSé Erm.ll1o _ ?Ta. C-o:npletada em 29 de outut.:-~ de 
.Lrtneu 13orIlh8lli-en _ UO~ ~:62;U!~ de maJO de 1963 e 23 d.e &1')11J. 

JÚllt l"elte - pH.. 

SecretarlO: AwdUar l..egldlatlYt" 
PL-10. Alexandre M de A Metio. 

G) Para o estudo da situação 
do CENTRO IECNICO DE 
AERONAUlICA E DA ESCO 
LA DE ENGENHARIA Dé 
AERONAUTlCA. DE S ,JO
SÉ DOa CAMPOS 

CrlfJ..Ua em vU'tude do Heq'Jer1Illen. 
Ct;.. 0\1 lü8 83. do Sr Senaao. t'aJJrt 
Çalazaru;. apro .... a(1o na se.'!sào le 12 
Clt novembro (te 1963 

DeSignada em 13 de novenlbrü dt 
1963. 

Prorrogada atE' 16 de dezemiro df 
lOO4 em vlrtude do Requerlmeoto "'U. 
mero 1 158·63 do Sr Senador An't)· 
010 JUC'á 8pro'il'~d" em 10 de lezem· 
Qre. de 1963. 

Membro.s ,51 _ Partidoa 

José Felictano - PSD. 
Ruy Carnetro - PSD 
4Dt--óIUo Juct\ - em 
Padre Cala .. "" - UDN 

M embrcs 116) - parUd03 

Jetferwn de Agmar _ PSD. 
Lot,lIiou da SI(veua I~ tle ~lJrtl C. 

,96:Jl _ t->SD. 

t{UV l·a.t"oelrc - psn. 
Benedicto val!aaares -

WUson Gouç8Jve.s 123 d.e 
19631 - ~81J. 

l.)an.t!1 K.rlt~get - UUN. 

Lopes !la CXlsta 12U ae .lutullro cte 
.~6:!1 _ UDN. 

MilLun Campos 

Hent:1Udt:;! Vletra - UDN 

RuI PalmeIra _ ODN. 
'::IlIVe,stre t"'erlclea 123 d~ 

.l16"H 
l::1ezerrQ Neto (23 de abril 

,- PTB 

AtorW"c Celso - p-I'B. 
Nogueira. "da. Gama _ €'T3. 
Sarroo (Ja.~valho _ PTS. 

AloySIO d.e Carvalho tPreSl<1tmt~) 
I _ J?L. 
) Mem de SA _ PL~ i 

Josap .... '\t Mart:nho - S'le.a--enda. 
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',.I) Projeto de E",enda à c'ons-j L) Projeto de Emenda à Cons-
titUIção o" 7;61 tituição nÇ 9/61 

: 'QU~. I)lSPÓ~ 'SO""E AS M.\Te-I'QUE ~IO()IFICA () REGIME DE 
\ lHAS U.\ (;U~U"E'ft!Nt:1A P1aVA· OISCf:lj'UNAf,;,iO DAS RENDAS) 

- até 15 de dezembro do 1964, pelo 
Req 1. H3-63. aprovado GJn :0 de 
dezembro de 1963. . 

Completada em 29 do outubro. <1.e 
196;.l 23 de abril de 1963 c 22 ·t!.e ju
lho de 1963. 

I :~I" t\ uu .tiENAOU, lNt:LlilNOO El d 
" A., ()l'.. I#,:OPOU 1\ ~."'O\'(!I~A<.-·AO elta em ~O de novembro e U161. Membros - Partidos 
: J-"'UJ UH.r'E:S O~ !\lltJ!SAO UI· prorroguaa: 

l~l,...\.h\1?l U \ r~RMANI!;";TI:!; t. _ ate 10 ae dezembro de 1962. fl{'Jo Jefferson de Aguiar - PSD. 
ut'uU\ t1H o t:STAH~l.""l 'i,lI~N- H,tqul:.f,mer.[Q tiO..) til ap':ovado em l4 Wilson OonçaJVes (23 de abril de 
'10 v l;:UJ'U'll\'iEN'fO .... o H .... A- d~ detemurc Oe I.llIU' 1~b3) - pSD . 
'J ll,~U:..VJO Oi'.: f-lf<:LAf,:OI<;S IJJ· _ a. Le lO !la ut:<.;!m'lJro de 1963 pelo Ruy -::: 'neIro - PSD. 
f •. v.tIA [ll 1\:, l:OM PAJSE8 ES· .~equerime~ltO 182-62, aprovado em 121 Lobt". ~ a Silveira _ 'PSD. 
'j"'ll.:\(;;:·,(:':U!iI.. ae deL:~ml:lJ'o de .962: Ou.t1 Mundm l29 de uutulJrc de 

I E.c.t.a em 4 d.e outUbl Oóe 1961. - ate Já de oelemoro de 196~1 pelo 196~) - P.!:iV 
'. 1'.UI!U~'I!Ja. . iReqUeLOOtnto 1 1<\1-63 .aprova.~o em! M.iJtoP Campos - UDN. 
, LO de ctezemuro de lY63 Heno!::tldo \,flelra - UDN 
i - a..e .I.,} ae cte'Z..embro de 19ti:.l. pele Lo es da Costa _ UDN ' 
R.:y .~,.UJt:lJlA,.. Ju7·61 upr em .d. 1.f Membros ~16) - paftldos J p. in 23 d il' d 
l... " oao agr:p o I e 8.br e U;Jij'3> 
1-1"- .1.<J:() tltl 19b1; Jeíter!:)OD de AgUlar 123 de a.bril _ UlJN 
. - aLe 1;) de dt:zembro de 1903 t)f'.ç de 190al _. PSU \ 
~C4 • to'S',;H)J, apr, em lO oe Qezcm~ Menezes tJlmentel _ PSD. EUrlcO Rezeo.de (23 de alr.ü de 
~. v '.lc 1115;:1. F1lmto MuBer _ I?SD, w~;" - UUN .. 

~ 'lHpWLUaa em 29 de outUbro ce QUldo MondUl 129 de outubro de Silvestre Pencles (23 de abril de 
lú.;.! e ':4 de abru de UJ62. 1962t _ eSD' 196~1 - PTB. 
, M.~morOS dO) _ Paftldoa Ruy Çarnelro 123 de abril d.e 1963 NogueIra da Gama - PTB. 

'

I Menezel'> puuenLeJ _ PtilJ. - PSD Barros Carvalho - P'l'B. 
, AloySIO De CarvaJho - PL. 

'~ \) l~UIl lh.lnça~Ve5 '23 de BorU de I Darnel K1'leger lRela.tor) - OPN MIguel CautQ - PSP. 
UI J - presldente - PêU. EuriCO Rezende (23 de aDrU <tê Cattete PInheIro (23 de abrU de 

;. ~ . ..J;1o da :::;llvelra - PSD. t963t _ UDN 1963) _ PTN. 
,Huy Carneiro 123 de aonJ de 1903* Milton ()ampos _ UDN. 

..... t'vU: J Henba!do Vlelr8 - UDN. ~ 
~u!...lau MondLn C. d.e outubro de Rw Pa.lmelNl -UDN. O) Projeto de Emenda a Cons~ 

!~~~noo Pf.fe~eode (23 de . Bbrll de ~maury suva - 23 de abril do tituição 0 9 1/62 
196,11 _ PTB, I' 

lll"J. - UDN. varras Carva.Jho - PTB. tOlllUGAIOIUEDADE DE CONCUR-
I uame1 Kn~geI' - ODN. A "genUTo de l'''lgueJ.redo _ PTB. SO PARA INVESTIDURA EM 
:Ml wn Campos IVlce-PrestC1ent.e)' Bezerra Neto 123 de abril de .1963 CAKliu lNI()IAL DE CARREIRA 

-1 U..>N. E'TB I E PlmlUlI,:AO DE NOMEAÇ6ES 
IH.~· :oaldu VieIra - UDN: Aloysio de Carva.lho _ flL. \. lN1't:IU~ASl . 
\Lu~'.es tia Costa - UUN. Llno de Matos _ PN, 
/Su\estre PencJes ........ ) p're Eleita em 10 de malo de 1962. 
'Vlvt!Jao Lima - P'J'B. PlOfI'og",oa: 
;lmaury Silva '24 d. abril d. !963) M) ProJ'eto de Emenda à cons-\ _ atA li> de dezemo'o de 19ú2, ~10 _. E'TB. 0._ 
.va~;a do Senador l;Imtc Ferre1S& tituição nq 10/61 Req 18b-6::l: aprovada em 12 de de--

Zs d 196 R 1 wmbl'o ele 1962. 
(,-t de abrll e 3J - e lt:W - (APLICAÇ'AO DAS COTAS DE IM- \ _ até Jq ele ClezembrO de 1963 pe!e 
I' f<1.' lSô:rS10 de Carvalho _ PL. POl$'l'OS. DE!:tTINADAS AOS "'IV- Req 1 144-63. aprovado em 10 de de-

Lm,) de Matos _ E'TN. NICtl'lOS,. zembro de 1963. 

I 
:(~ Projeto de Emenda à Cons· 

. tituição nq 8/61 
(SIIBIRE EXONERAÇAO. POR PllO
lO~i'rA DO SENADO. DlJ; CUEH~ .. ' 
;DE aUSSAO DIPLOM,Ant;A In. 
!-'AItATER PEUMANENTE •• 

f;lel ~ em I) de outubro de 1961. 
l?rolTQgada: 
~ ate lp de dezembro de 1962, oelO 

.ReRue~lDlento 5(}8~61. aprovado em 14 
de· janei.rQ de 1961; 

_ a·te 15 de laneirO de 19E1a. Pt'.lo 
Reque ... unento 781~62. aprovado em J2 
de dezembro de 1962; 

.,.. até 1p de dezembro de 1964, pelo 
Re9,ueJ'tmeoco 1. 14U-63 .a~U1JVIM10 tm 
10 jde dezembro de 1963. 

f:leita em 28 de dezembro de lDu"'J: Completada em 23 de abrU de 19&. 

Prorogada: 1 Membros - PartJdos 

- ate 15 de dezembro de 1963 pelo Jetterson de Aguiar - PSD. 
Req. 183-63 I:lprovado em 12 de ae- WUi)OD UOnçal\'es 123 de a.bril de 
z.etnbrQ d.e 1962. 119631 - f'SO. 

- ate 15 de d.ezembro de 1964 peJo itu, t;a.rnelro - PS. 
tteq. 1.142-63 aprovada em 10 de ou- Menezes ?unentel - PSD. 
tubro de 1963., M.lJtoD Campos - UDN. 

Completaaa em 30 de março de I HenbaJdo Vieira - DDN. 
1962, 29 de outubro de 1962 e a de Eurtco Rezende (23 de abril de 
abril de 1963. Ul63. - UDN. 

MembrOs (16) _ Partidos JOão AgrIpInO '23 de abril d. 1963 
VIce-Presldente _ ODN. 

Jefferson d.e Aguia.r _ PSD. 
Wilson GonçalVes (23 da abril 

1963) - .. SO. 
Ruy CarnelrO _ PSD . 
LobâÓ d.a SU'leira - PSD. 
GUido Mondln t.29 de outUbrQ 

1962) - !'SD. 

Dan:el Krte;:rer - UDN. 
de Suvestre Pencle,s 123 de abrU de 

1963. - PTB. 
Nogueira da Gama _ PTB. 
Barros Carvalbo - PTB. 

de AloySlo de Carvalho - FI,. 
AttréUo Vtanna t23 tle abril de 

-1963' - Relator - PSB. 

Milton Campos - UDN. 
Rerlb.ldo Vieira Vlce-Pruldenl4l oi 

ODN. "' . 
Menezea Pimentel _ PSI>. ..1)7 
EurlClO Rezende (23 de abt! lU, 

1963) - Rlllator - unN. í 
Silvestre Pérlcles (23 de abrJl. di! 

19631 - Presidente _ PTB. 
Nogueira da aame - ·PTB. 
Barros Carvalho _ PTB. 
AloysiO de O<Irvalho - PL. 
Llno d. Maoos - PTN. 
João Agripino <23 <1e ob'1I de 1963); 

- UDN. 
Dantel Krleger _. UDN. ' 

Q) Projeto de Emenda à Conll<
tituiyão nq 3/62 

(AUTORIZA o TRIBUNAL SW200: 
RtOR IIUll'fOltAL A FIXAR DA
TA PARA Il REALIZAÇAO dO 
"LllBl~CITO PR~VISTO NA 
I!DENDA CONSTlTUCIONArr. \11" 
4 - ATO ADICIONAL), 

Eleita" em 10 de julho de 196~. 

prorogação: 

- aU 15 de dezembro de 1963 pelo 
Requerimento 187-62, aprovado em 12 
de dezeml)ro de 1962. ! 

- até 15 de dezembro de 19M polI) 
Requerimento 1.146, aprovado em' 1Q 
de dezembro de 1963. 

Completada em 23 de a\).'il de 
1963. 

Membro.'S - Partidos 

Je!leroon de Aguiar - PS. 
WtJson GOnçalves '23 de a.:,rll dQ 

1963' - PSD . 
. RUy CaroelrO - PSD. 
Lobão da Snvelra - PSD. 
Menezes P\!nentel - PôD. 
Leite Neto 12S de abril de 1.9l)~1 =--

PSD. 
MU~n Campos -- UDN. 
Henba.!do V. elra - UDI'if. 
João Agripino .23 de abrtl de 196_3)~ 

_ I1DN. 
Eurico Rezende . (23 de aom ~ 

1963) ...: UDN. 
Daniel Kr1eger - UDN. 
Silvestre Péricle.'i 12a de a.bril do 

1963) - PTB .. 
Nogueira da Gama - PTB. 

Barros Carva!n.o - P'l'B. 
Mem de Sá - PL. 
Aarão Stelttbrucb _ hfI'R. 

R) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 5;62 . 

IDISPO!': SOBRE A EN'I'P.EGA AOS 
6IUNICtPIOS UE 30", 0& ARRE. 
CADAÇAO 00,8 ES1AUOS QUAN. 
DO EXt;EDER AS RENDAS n~ 
NICIPAIS) • 

Eleita em 13 d.e setemt.ro de lW2, 
Prorrogaó. : 

QOmpletada em 3D de março de 
19f1.2. :~9 de outubro de 1962, 23 de 
r.b~1l de 1963. 

I MeInbrOe f16) _ partidOs 

W-enezes plmentel - PSD. 

Milton Campos - UDN. 
Rmbaldb Vieira - UDN. 
Lopes da COSta - UDN. • - até 15 de dezembrc de 1963 pelO 

C Requerimento n9 L 141-63 a.provad'o 

Ruy earnelto \23 de at>:U ele 1953) 
- Pre.~dente - [,SD.· 

UObào da SIl velra - !'SP. 
~efferson de Agu1a.r 123 ela IbrU de 

190$. -- ['SD. 
QUido Mondln (29 d. outubro de 

196!) ._ PSD. I 
JJan.tl~ KrJeger _ UPN. 
Eiurtco Rezende (23 do abrU de 

• 963) __ UDN. . 
Milton OIlmpos - UDN. 
Heritaldo Vieira IVice-PreSltle:::te) 

-tmN. 
lÁIpo.\ da Ooata - unN. 
V\,!!a do Senador E'lnto Fsrnl1l'O 

(23 ,de abrll de 1962 - Relator -prá. . 
_ B~~a Neto 123 do abrU d. 1003) 

J'~aury SUva (29 de abrll de 1963) 
<-- PTB. 

Vivaldo LIma - PTB. . 
A1IlJS!o "" 0!umJb0 - PL. L!fO !lo -., - Imf. 

João Agrlpmo .23 de abril de 1963) 
- UDN. 

E:ur1co Rezende f23 de abril d-e 
19631 - unN. 

Silvestre pérléles .n de abro de 
1963) _ PTB. 

oNguelrll da Gama - PTB. 
Barros CarvalrO - PTB. 
Josaphat Marinho (23 de 1>brll de 

1963) _ 9. leg. 
Aloyslo de carvalho - pt,. 
Llno de Mat<'\l _ PTN • 

N) Proleto de Emenda à Cona
tituição n9 11/61 

(CRl;lÇAO DE NOVOS 
MUNaCtl'lOSI 

Eleita em 28 de março de 1OOl. 
ProrrogagllO: 

- até 1& de dezembro de 1963 pelo 
!Ieq. ~94-6lI, aprovado .em 12 /I;:J ~ 
zemtJro 11> 1m. 

P) Projeto de Emenda à 
tituição n9 2/62 

ons- em 12, de dezembro de L962: 

(INSTITUI NOVA DISCRIJlUNAÇAO 
DE RENDAS Illll' -/lAVOR DOS 
r,lUNIClPlOf» • 

EleIta em 23 de maio de 1962. 

Prorrogaçã.o: 
- ate Ui de dezembro de 1963 pejo 

Requerunento 1~6-62. a.provado em l:l! 
de dezembro de 1963; 

_ até 16 de dezembro de 1964 ".10 
Requerimento 1.145-83 aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

COmpietada em 29 lIe abril de 
1963. 

Membros _ PartidOS 

Jefferson de Aguiar _ fSD. 
Wilson Gonçalves (23 de IIbrll CI< 

1963) - PSD. 
Ruy CarneirO - E'SD. 
Lobão da SilveIra - PSD. 
Lelto Neto '23 ae lIbrll d. 1963) 

-,..",. 

- até li! de 4ezembfll ae 1964 QelQ 
Requeruncnto 1.147,6 Japrovado em;: 
W de dezembrc de 1963. I 

COmpletda em 23 d. .brU a. lM$j 

Membros - partldos 
JeUerson de AgUlar - PSU, 
& .... y Camero - ~SD 
~Lobâo da SlVera - t'SD. 
Wilson Oonça,Jv" ,"o de abrll aQ 

1963) - !'SI>. 
t.elte Neto '23 4 63' - PSD. 
Menezes Plmentel - l'resl<lent\ 
Mllton campos - UON, :.A 

Herlbaiào Vieira - aDN. "" 
)osaphat Marinho - i23 4.63). ar 

V1ce-Presidente - OlJN, 
Danie. Kr1eger _ UUN. '" 
Vaga do SenhOl pmr..o Ferrelra. . > 

Eu.rtco Rezende \23 1. 53) - QDN4' 
'26.4.63) _ PTB . 

Nogueira dá Gama - P'I'PI .. 
Barros carvalho _ PTB. 
Mem "e Sé - PL _ 
MigUel Couto 123.4.631. - rJt;p.' 



15aOado 13 _.-
8) Projeto de Emenda à Cons

tituição n Q 6/62 
JAUl\lEN'íA PARA QUATRO o NV· 

1IIERO DE REPRESEN1'ANTESr 
DOS ESTADOS Il DO DISTRITO 
FED<:RAL 1>0 SENADOI. 
Eleita em 13-9.62 

Prorro:;tsaa: 

- ate 16.12 63 pelo ~equerlmento 
700-62, aproWldo em 12.12 62: 

_ a.té 15.12 64 pelo Requerlmento 
1.148-63, aprovado em 16.12.63 •. 
. CompleLada em 23.4.63. 

Membros _ partidos 

Jefferson de Agular - PSI>. 
Ruy carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - Relator _ 

l'SD 
WU.on Gonçalv.., 123.4.63). 

PSD· 
Menezes Pimentel _ PSO 
Muton Campos -UDN 
Herlbaldo Vle1ro - UDN 

, 

alARIO DO CONCRESSO NACIONAl (Seçlie '''. 
_4 

Argemlto de Flgueltedo - PTB Y) Projeto de Emenda à Cons-
Eurico Rezende (23 4.63) - UDN t't 'a- n9 5/63 
MUU>n Campos _ UDN I UIÇ O .. 

Oaniel Krleger - UDN . (DISPOE S08,U: O l~lPOSTO D~ 
Josaphat Martnho - Sem Lege""" VENDAS G CO~"lU!,\,\ÇOl<S 
A!oysio de Carvalho - PL 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/63 

(DlRl::ITO DE PROPlUEDADl<) 

De.'ü~nac:os em as 4.63 
Prorroga.ct& : 
_ aU. 1~.12.64 pelo Requerimento 

\
1.151-63, aprOvado em 10.12.63_ 

Membros - ParU<k>s 
Jenerson de Aguiar - PSI) 
Ruy carneiro _ preSidente - P~D 
LobQo da SUvelra - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Menez.s Pimentel - PSD 
Herlbalilo Vieira - VIce-presIden-

te - PS.o 

PCblgoada em 31 5 63 
Prorroga.da a~e 10) 12 64 pelo Re

(luertmento numero 1.154-63. apro
vado em la 12 63 

Membroa _ P:lrt!doa 

Jefferson <l3 AgUiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Sllvelra - P::;D 
Wilson GonçalVes - PSO 
Menezes PlmeDt.eJ - PSD 
Leite NO'o - PSO 
Amaury 611.. - l'TB 
Bezerra Neto - PTB 

... Vaga do Senador Humberk 
Neder - PTB 

Argemll'o de Ft~'..lolredo 
Eurico Rezende -- ODN 
MUWn Campo, _ UDN 
Daniel Krleger _ UON 

P'l'B 

.unho de 1994 .. 16<\+ ,< 
'---"c_,: . 

JO.-5é Fellclano -. PSD 
Wl1son Gunçalvel'l - ?SD 
Bazena Neto _ PT B 
Edmundo l,.,vI - P'fll 
A:~enllro Flguelredo - PTB 
Melú Braga - P'J B 
Eurlc(. Rezende ·2::1 4 631 _ 1JtJ-N t _ 

i\.Oj'Slo de Carva.ho - OU?! r·
Afonso Arinos - UUN 
JIJs.aphat .\larmho - He.a':Vr 

",eDl Lf'Ienda . 
A'lféllo Vlanna - ?fB 
Júlto Leite _ PR 

C():\l;HSõr~s 
PARL\MENTAI{I~S 

INQUltl{iTO 
DE 

CRMDAS OI( . ACORDO ('O" O 
Alll' 53 UA ("(J.'~~S'l'l'll '[(; AO & 
O ART. 149 ALINF.A A 00 HE
Ol,'1I!NTO INTF.R!'\O. 

Josapha\ Marlllho - (23.4.63) _ 
UDN 

oanlel Krleger _ UDN 

Amaury Silvo _ PTB 
l3ezerra Neto - PTB 

..... Vaga do Sepador Pinto 
reira _ PTB 

AloysIO de' Carvalho - PL t 
Josaphat MarInho - Se mLe-genda 

Para apurar a a.quisi~ão. 
pelo Govêrno Federal. do. 
élcêrvos de concessionátlas 
de s&rviços públicos e a 
importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional. 

Eurico Rezende - (23,4.63) _ Vl-
oe·Pre5l.dente - DDN . 
... Vag" do Senador PInto Fene\rs 
Cl3.4.63) - Presidente - PTB 

Nogueira d. Gama _ P'I'B 
Barros Carvalho _ PTB 
Mem de Sá - PL 

,Julio LcJte t23 4.63) - PR 

1) Projeto de Emenda à Cons
tituipão n Ç 7/62 

(ttEVOGA A EMENDA CONSTITU. 
CIONAL N' 4. QV1l rNS'l'ITlIIU o 
SISTEDiA PARLAMENTAR DE 
·GOVIlRNO E O ART, 61 DI\. CONS
TITUIÇAO FEDERAL. DE 18 DE 
SETEMBRO DE 1946). 

e:Iella em 6·lJ!.62. 

SUVe<ltr. Pérlcl.. _ PTB 
Artur Vlrglllo - PTN 
Eurico Rezend. 123.4,63) _ UDN 
MUton camPOS - Rela1m' - UDN 
JOQo Agr!p!no _ UDN 
Josaphat Marlllho - Sem Legenda 
Aloysio de carvalho - PL 

W) Projeto de Emenda à Cons
tituição /19 3/63 

IDfSPOE SOBRE A 'AD~rrNfSTRA
ÇAO DO DlSTRrTO FEDERAL i 
~lA'n:R1A DA COMPETtNCIA 
PRIVATIVA DO SENADOI. !li: 

O"\gll&da em 2.0.63 
Prorrogada até IO.U.6' pelo Re· 

querlmento 1.152·63, aprovado em 10 
l"rorroj:ada: de dezembro de 1963. 
- até 15. 12 53 pelo Requcrunento Membros _ part!<k>s 

191·62. aprovado em 12.12.62; Jefferson de Ag"",r _ PSO 
- 016 15. 1~ ~ peJo Requortmento Ruy CarnelrQ _ pSO 

1.149-63 aprovada em 10.1281. LobQo da SUvelra _ PSO 
Completada em 23t.63. WU.on Gon~ea _ PSD 

Membros - part!<k>s Menez.., PImentel - PSI) 
Jeflerson de AgUiar _ PSD LeU .. Nel<> - PSD 
Ruy Carneiro - PSD Amaury SUva - PTB 
I!e<lro LudoVlco _ PSD aezena Neto - PTB 
Wilson Gonçalv.., t23t.63>: ... Vaga do Senador Pinto Ferreira 

PSP - PTB 
Benedito V.1ladar.. - PSD 
Menezes Pmleotel - PSO 
MU ton campos - UDN 

'" Vaga do Senador Eduardo 01. .. 
talão jVice .. pres1dente) - PTB 
'" _ Vaga do Senador Eduardo ,... 
sma.r _ PTB 

Euricll Rennde _ Prp" i: :lto 
.a.IN MUton Campos _ UDN 

Daniel Krleger - UDN 
Aloysio de CarvalhO - f'L 
Josapha: Martnho - Re!ator 

fterlbaldo VIeira _ UDN 
wrlco Re~nde 123 . 4.63) _ 
Danfel Krieaer - UDN 
JQ'o AgripinO '23 4 63) _ UDN 
Ajnaury Sl1va 123.4 63) - 1?T8 
NOgueira da Gama _ I?TB 
Bsnos Carvalho _ PTB 
Mem de Sá - PL 
mui GluberU - E'SP. 

U) Projeto de ;::menda 
. trtuiçfio nQ 1 tG3 

11 \.ions-

(TRf,.3f'.i:C ~.n :::'::·!.E.::.":.2S B n:;.;~ 

.5f'm Legenda 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição nÇ 4/63 

NÜ?-'H r..: :::~r_ :.".··;:.0 E.l.l tN oe:rt::::mnd!1 em 20563 
DU~r;r.:E .. 8 ~!,!··~r:' ':11J:!!.:::J). prorroznda 1ltté 15 12 C4 oefa R!;~ 
D~b·nada. em 2:J 4.63 .:t:.:rriment.Q nt'im€:ro 1. t~3·6a. aprova .. 

. • do em 10 12 63. 

quer ento 1.150·6'1 aprovadO em 101 Jtffcraon de AgUiar .... Pt3D 
pr;s ozada at~ 15 12 64 pelo R:: .. ' M~mbl08 - partidos 

de ezcmbro de 1&63. RUy CUllelro _ PSD 

Membros - Partidos 
Jefferson de A~uJar - PSD 
Ruy Carnetro - PSD 
LoOã" de SIlveira - psU 
Wilson Gonça~es - Rela~ 

reI) 
MOb.... Pimentel _ PSP 

1=10 Netl> - PSO 
ury SUV8 - PTB 

• Neto - Vlce-Preoldent.e 

vaga do SeDAdor PiaI<> Ferralra 

:-.r':trl 1'4:1cl.. - P1'B '" 

LoJão da SUvelt. - PSO 
Wt::aon GonçaJves - PSD 
Menezes Pimentel - PS"O 
telte Neto - PSO 
am_ur:!' eu.. - P'tB 
Sf>2erra Neto - PTB 

,.. Vaga do Senndor Plnt-o p'errmre 
._ I'TB 

Silvestre Pbrlcles - PTB 

UDN 
A.dalberto sen.. - PTB 
l'lUrIoo Rezende (23 4 63) 
Mllton campos - UDN 
Jolo AgrIpJJio - UDN c 
Al"1J1o di Clarvt.lhQ - Pt. 
Josaphat MarInbo - 5&m LeitI>tIi. 

\ 

Projeto de Emenda à Cons
tituição /19 6/63 

IINELEOIBILIIIADE) 

Oes!gnada em 2 10 63 
prorrogado até 16 12 64 oelo Re

querimento nUmero 1.1156-63. apruva
do em lU 12 63. 

Membros - ParUóQ.\ 

Jefferson de Agular _ eSD 
Ruy CarneIro. - eso 
WU.on Gonçalves - P6D 
José Fe!1CÚlno - psp 
Walfredo Gurgel _ i'so 
Argemlro de FIgue1redo _ P'I'B 
Be7.erra Neto _ PTB 
Silvestre Pérlcles - PTB 
Edmundo [fivI - PTll 
EurJco Rezende - UOi'! 
Mllton Campos _ UDi'! 
alOYSio da Carva lho _ VON 
Al9= arlno, - UDi'! 
Josap-hat Marinho _ SeUl Ugel1d.t 
Raul Glubertl _ PSP 
José Lelte - PR 

\Jrtada pete n,esoluQão rlómt'ro ll~ 
1e 19tHI asslIl.ada pelo Senhul NelJOQ 
.\:1aculan e maIs 28 Senhore& Sena .. 
dores lapre.sentada em 30 de lnaJl de 
19631. 

Oe,'il~nada em 31 de maio de 1963 
- Prazo .;... 120 d!Bl>, ate :l8 de ,e .. 
~embro de 1963. 

Prorrogada; 
_ Por mata. 120 dias. em vtrtuda 

da aprovação do 'Rt'querlmt'nfo aO" 
'uero 65(Ht3 do Senhol Se-nnàor JuàO 
AgripinO, n" ses.sAo de 18 di se em
')1'0 de 1903 r21 horas •. 

- paI meHs um ano em vrrt'lde de., 
lprovação do Requerimento nUttJf'T() 
t 173-63. do Senhor f;f'nRdor Leit.e 
~eto. na sessão de 12 de de-zembro 
le 1963 

Mem-bros - p'artldoOs 
JefferS<Jn de Ag11la.r - PSO 
fAne Neto rPrfsldeotel - E'SO 
Ne:so" Ma..culan - ?Ta 
Jono Aílflptno Re.ator> - OUN 
JOSaphat Marinho - Sf'm Legen4a· 

2-1 Projeto de Emenda à 
Constituição n9 7 /63 12~) 

ITRAN~FEIt"NCIA PARA ARE· 
SERVA DO MILHAR DA ATIVA 
QUE SE CANDIDATAII A CARütJ 
ÉLETI\'OI. 

Para a~urar fatos aponta
dos da tribuna do SenadD 
e outros. relacionados com 

DesJgnad:l em 2 lO 63 . 
prorroga.da atê 10.12 64 pelo Re

qlJerJmento nomero 1 156-6a. apruva· 
do em 10 12 63 

Mcmbros _ PJ.r~:dos 

Jefferson de Ag"1.liar - PSD 
Ruy CoU'nelro _ .. "';';U 
Wilson Uonçalve .. - p.:iD 
J~Jé FeJJCJ.21JO _ P~D 
Walircc.·o GurgeJ -- 1--';;;;D 
Argt!lltru ae Fl(lt..Cll E'OO - PT3 
Bezerra Ne·{l _ f- rl1:J 
Slft'~ttr<: l'Ll1~lea _ P l-S 
Edmundo Ln1 _ [--'TU 
Eurlco. R..:zen(i(! _ \.lU:·! 
MJltop Ca m pos - lTUN 
AlQYSIO de Carvalho _ eL 
Afonso arinos - UDN 
Josaphat Marinho - sem Legencia 
JtI110 telte _ PR 

2-2 Projeto de Emenda " 
Constituição n9 8/63 

(A!1TONOMIA ÔOS ~1UNJCtPJOS' 
.. lcnada em 22 10 63 
PI'Orros&d. ate 1~ 12 64 peJo fIA· 

querrmento n(tlnero 1 157~63. apruvà
do .... 10,12 (13. 

Membros - Par\l~"" 
leU""", de Agular - l'8D -

*it eoarnelro - PSD 

irrcgularidades- graves e 
corrupção no Oepartamen-' 
to de Correios e Telégrafos 

criada peta Rew~u~áo nümero 3) 
de 1963, a.sSInadA' Of'lo senhor Jet
ferson QP Agu1at P mnlQ 33 S~nhore.s 
Senadore!l I'lprr"f'n'aria na sessão de 
~o de outubro de 19631. 

Pr:!zo - af!:" o flm 1u sessáo lezl.a" 
l"Va df' ]r,63 
pron o"'"ch:- paI Ç") :1h-s lS.t~ 15 de 

'1~rç!" de )964, em v!rtude do Re" 
T"l .. l.:'ntl' t"'·l'TlI'f" t lr.3 b3 'lo Se

'ihnr Eron:'l'ior W'l.<;on Gonor.Jvrs 
'r}ff"'''rJO na ~:S":'- de 10 de de2em-
1fO dE' 1963 121 301 

n"'s1gntção f'm 6 de. dezembro de 
!!:63. 

Membros 01J - .partidos 
Jetferson de A~iar _ PSD 
Lelte Neto - PSO 
AI::lUo F'ontana - PSD 
Wilson Gonçalves - Presidente _ 

""0 Artur Virg1!lo - PTB li 
Bezerra Neto 8 lt 63 _ V1ce-Pr& 

;!dente - PT8 
Meno Braga _ PTB 
João Agripino _ OON 
Oanler Itrleger - UDN . _ , 
-!co R ... nde '23 4 83) UDlI 
Aur'llo Vlanna - PSB "1· 
~\6rI(>: AUXIJIar Leglslall,.. 

I'W I. lf., Pusoe oantu. 
I Wbloo 6a sn •• lta - PSD 



~63G Sábado ~ 3 DIARIO DO CONCRESSO NACIOi~Al (Seção fl) Junho do 1 SÓ4 
So.o-- - ---' 

Comissão de Finanças ..l"1..ll. 1>.. ...,ftu 'Vv .... , ~ ...... U_D nheirvs e ('()!PJ8S, rc.rcan(o-.s.~ dI 
.J'j ':'1 f; "'J' \ A c ~i!"1}f~~"~ ~-:;'''".j'G I margem os ~eus antig:lS compa· 

:',:t- nEUNTAO. &'EALIZADA EM 11 fIm Ue agualtdar á pre;:,ença do 8.r. l11tel·~·c,;ató.·;o q<le devem fazel' a Vc.:;- ~sriõesi"" ,.. ' 
I DE JUNHO DE 1964 Senaqor Leite Neto para df.Htr PJ.- S3 Senhoria. f..r,J:ici~ana a. V. S'-'. an- <l. ,FOl <:~o g.a

f 
31 _de- Z~h~';O d!Je,...~: 

IAs 10 horas do dia 11 de jUnhO de recer ao ~OjetD de Lei da CâiJ~ura tes, de tlJ.a.:q(J~t mdaf'.l~âO, q~e a_l,~- Ci;mci~aÁv.a R~~Ç~~enc{)~ ;:epJ~a"~es. 
:.n64, sob a p~e9i.dencia do Sr. Ar1Ze_ n 9 55, de 19134. 5t.-~ ... O q:..l~ l! do .seu conhecunelHü ISalv2r a dignidade o' f J.lf'.i pu" '" .. ", 

- R b t - co. ~ '. e a re P" J ç '. ti . asp"cws a" j '... U .... 0 '-'.1 ..... ~ ')lira de Figueiredo, present~s os Srs,' ea 21' a a ~es.sao, o 1V1"; ... .:..·.'L::~'" ::.. ':~~:. L. _.:oL., I.:~ ,..... ... . .~ ü - rnand~~ apurar se f..e h;.t'.a calli~;ui,dc 
::;urico Rêz;;:nde, Daniel Krieger. Wll- conc<::Ue ao paJavra ao Sr :::.C:ü ........ or m..nl::it.ll.~ •• O .(...J D:C,J.. - lrr,,6u~J.- a obra naquela k'cr.,::,.l. 
"<:n GDnça!ns, Victorino Freire, Mem Leite 2'ieto, que lê sub;:;t.ltutlvo ao Pro_ l'ldades aw.núlL.:.\-.l\·«J. on.aê,~e S.lW.:z O SR, WILSC:-l CO:':CALVES ._ 
::~ Sft, Lertt Neto, Sigeí'redo Pacheco, Je~~. 'lue auLoriza a e~a~. Oe obrl- tar~b.érJ.l ~. COl:~ ... ;,_,~ aCunlms:lUL!Va, PCilSQ ser melhor ~. LJJ!L'-~~ 10;-:0 p3,:e 
1P:é ErmiIlO, AttiJ10 ji'o-ntal1a e Mene_ gaçoes do Tesouro Naclon.,!., que al_ e .1IU.I\.1en~ .. 1. COlllu.:u.::.ta. naqueJ.8, ad~ não se de:x.1r p::t~.).:r a~JLlm a"PN .. G 
t.f'i l'imentell reune-se a. ConJü.sao de tela. a l~~l~iação CiO Imposto de Ren- lUl~t!ay~Q. A::'':'J.;i1, V. Si). p-0~ern. dessa. exposic~tO, as pJ.:.~: .. e",se~c;:J.,'j . 
. 1 )n~Hças. da, e Clã. outraG proYld~nclas. _ no~ dIzer, a6o~.a, o 'lue saoe a res M ! O SR. AQl;lt.!;".S DILL GOJ1E:..S _ 
D~ xarn de comp:j.rece"', com causa Submetido à ~iscus.sao e vot..1ç~o f ~::lto clé~e;;. I.<:'~ ai t~CUladoo p;;:10 I Se eu fõr dizer tu::!') QU~ ~ 21 do D.C.T., 

!ilJIlCRd8 os 81's. Lobão dll Silvelra, Q pa!ecar allrQV3C!.O na fO.;ma do subs- ;:;,enador J.:.Li;l~O)Cl (..e A;U.J.f. l.omarei muito tem;:;) dc~ senhuf"' 
l' "":5090 de Queiroz. Anto-n1o Jucã, t.tUtlVO. O bR,o .t":"Q ... d.'-'L.3 DJ.LL (.l~:\'l.E..S - .sena.dores. Creio que di., n:e dJS f.::. oJ 
I m::'j Bornhausen, Uno de Mattos e Nada maIs havendo qUe tldtar, en- Sr. Pr-e~lO._n~~, 0.3. S:n:.t.Ú._'.l'i..'::, h:Je polít:'cos, das denúnci,':; que fa,:tm 
.f..~[éJ10 Vianna. cerra_se a re~nlao, lavranao eu, ~o.;e em dI~ nfto .::i(,ê~'l.l '-lli.Ju: ~'1la~ pftCH:';U públ'cos basta que eJ me .:$'lbmeta -aO 

IE' dispensa,da a leItura da. ata. an.. SOe.res de OlIveira Fllho, Szc.ret.ario, o m"u dep.;~.neIJt;o, .po:'!ue m.cLam~,:, interrogatório da com;.ssão, fal'ô'ndc 
J1.~rlol· e, em seguida, aprovada, "ad-hoc", a preE.ellte ata q.ue, uma e::,Sa,s J,.;:u,sc:çoe.:j em epo..:-a multo d.fl- entrega a ela de ~~:03 os d~CLL'1lentos 

Do; projetos constantes na pauta vez aprovada, será assllladd p':!lo Sr. cll, t.ill OU"U.,J.l1,) de lHt:2, quando f.€al_ em meu poder. 
:3~o :~e:atad.os os segulntes: ' Pl'esIo'ente. rueL.tt: nos pd'(~L'.,J. que t c')l'ru'p~,ao e O SR, 'WILSON GO',"Ç,"\,L~ _ 

ao llllilhaç,:,o Cunhl!l;'~lJ, era um<l uJ.S .... :1.J..I ~ 
1.1 Pelo sr. Dantel Krteger Coml'ssa"o Parlamentar de In'. cvl.s.~S lOa...s f(Ji.iJ.s l:este vais. por 1:;:050, Pode ser. Tem mais a.igum pro!1l.J.n'" 

íomc~ punuj03, u-eS';.nu..;jo:s da fLU1Ç:.H), ct.3.mento fora êste? 
.. ,- pela aprovação do Projeto de quérito criada pela Resolu- ameaçadOS, mas contillUl<121CS, Apela- "LES LL O~1ES 
~i (.la Câmara n'i' 59. de 1964, que 1110.), pl'imeiramrnt,e, ..:omo~ er.a normal, T~~· A'"'GU1 Dl G.', -
otItoriZa. o Poder Executivo a abrir ção n'" 32, de 1953, para pa.l'f. as autonúades conetliUld.as, par.a 
c{J P.,der JudIciário - Justiça Eleito- apurar irregularidades no o próprio Direwr Reg,ollal, a qu,m O SR. WILSON GO~ÇALVES _ 
:J1l1 C.O Estado ele Minas GeraiS - o a.cm.am.::,3 ptUHlcamcntC, mais ta.r.de V. Sa. fará urna exp.:>,Slç3.Q su.s~inta; 
~redil;o .suplementaI' que espeCJflca; D.C.T. p.aJ'~. o Direto.r-Geral, pa!'a o Min~.s~ depois, proceder-se-á às pergunlas. 

I pelo sr. Wilson Gonçalves ANEXO A ATA DA 15:). REU~IÂO H'O dl Viação e paJ'a J ~' •. Pr~ldçnte O SR. AQUILES DILL G011ES -

- pela aprovação do projeto de Lei 
ah Cãmara n<- 48, ete 1964. q,u-e a.cres.. 
~nta um 1>arágrafo ao aI t. 9Q do 
])ecreto-Lei n9 3.198, de 14 Cie abril qe l.!)41. . 

:1 . Pelo Sr. stgefredo pacheco , 
· - pela aprovaçã.o do subStitutivo 4a Com1.ssào de Const1tuiçao e Justi_ 
~a dO Projeto ele Lei da Câmara n'l 
111M, de 1963, que altera. a reciaçao do 
~rtlgo 281, do Código Penal; 

REALIZADA NO DIA 11 DE MAlO da. .Repúbllca, pala o Sr. Chefe d<l Passa.dos 30 dias, fui chamado llt1l'a 
DE 1964 E PUBLICADA NO DON, CaSa Militar, Genenl Albino Silva, interl'Cgathr:o no gab nete. Recebi te: 

- I tl"' E I DE e, quai~do não se 1I.!l.ha. ma.is espe- lefonema de ume. funcionária que não 
SEÇaO I D ..... 15 Do MA O rança, quandO ll .... O m .... tis ~e aCl'edna- apareceu. Depois de 40 minut.os, in-

19"64. y"" Em naua, el.l..~;'Jnt!.·a.l.ll0.3 na pessoa terro;sara.m-me. Qual o s?u no~e1 
PUBLICAÇAO AUTORIZADA PELO do Sena<lor Jeff~'s .... n le Aguk..::', que Respondi que procurassem na seção do 
Sn.. PRESIDENTE DA COlnSS.lO nos chan..ou um uin. e dlS5e que ll'ia pessoal onde es~vãm fartos de me 

apresentar wna ".;clJ1 .• ncia oa. mais a.~ta conhecer. O Sr, AnibaJ Pereita, um 
O SR, WILSON GONÇ.'\LVES - tribuna po1iuca, .para ver se as:mn dos maiores acusados do o.c:r., dis

Decla.ro insta.lados oS trabalhos da o Govêrno tomana. medidas no Sd~- se: "então, o Sr. Dode .se ret mr ..... 
Comissão Parlamentar de Inquérito tido de apurará-las. Finalment.e, 5U1'- netil'ei~rnc. Escrevi, uma carta ao 'cel 
<:ôbre atividades do o.C.T. Inicia.l- giu esta Comi&<:.ão. Iniciei, em outro Dagoberto Rodrigues, contando tOdo.: 
mente, preciSo considerar que, €-jt<u- de 1962, COulO Chefe de uma 06:ên- ê.sses fato3, porque até aque)a ~datá eU 
do licenciado o Relator, nobre Sr. ela. do DOT, no EsL1do da GU:l.na~ acreditava qUe S. Sa. mantinha uma 

Pelo Sr. Leite Neto Senado:' Eurico Rezende, foi desig- bara, a da Avemda Rio Branco. E atitude patriótica e digna, :\'l1lS, de-
. pela. aprovaçã,o do Ptojeto de nado para subsituí-Io o Sen2.'dor João precisO que se dIga, antes, que .tll1ha poiS de decorridos alguns das, I>ur
l..ei da .. Câmara n'" 35, de 1963, que Agripino que, também por motív.:> .~ muito boas relações com o Dlrewr giram 30 dias de pun'ção para Ilüm, 
lnst.tu1 a Operação~Mul1lClPIO da fôrça maior, não vai poder compa- Regional, Dalmo G{Upar, 3: quem c::J- "por alegar inverdades e abusar do 
AmL'lOnia ,e dá outras provldénclas; re'3er à reunião de hOje. Em f'ace nheeia de. longos a~, fll~O que / dirf:ito de representação, dd,ndo pu.bli-

Sttl)met!do.!- os pJ.l'eceres à d1Scussa.o disso, designo o nobre SenadO!' Mel- d9- um an
l 

tblgO funclOnarêlO eno.sSoo',e PhOe~ cidade a fatos crue só ao De'l', dt-
I B . d ~ tanto 00 a vl'~va com :;s m Çv, c - z am respeito e. portan',Q. " .. "0 dev,"ln r VJt.ação sãO, sem rC.::itrições, a-pro- o raga para. serVl:t e RelatOr au..· . d d 'la mais 1m 

""doS hoc, enquanto não CDm~:lreCe o no- !lan O uma as agenc oS ~ transpirar, ou ser publ:cados". SOfri, 
T'" . b S d - A . portante.s do Brasil, a. Avenida Rio asslm. 30 dias d, puniç·o'o. Fui ao, ga-P,H" inte""ruédio do parecer do .sr. Te ena or JQao gnpino. C ! o"'f,'ca do do . • B:anco. on arme se Vt:_ ~ binete do Cel, Dagoberto outra ve· z e '.~~ctorino preIre, a COmIssao t0!110U Assim, em virtude de:<:=sa minha :!e· t nt",gal' . Comi' cwuen o que l'OU e, '" a .}. lhe disse,' "CeL, as irreQularidade" "''''_ t'o 'leclmento do Ofício nQ 90, de 1. ,i."'oIlL .• ~ão, a COmissão Parlamentar ~ e t ocas'a" -Ul'O,'l'am na >" ~ • sao, em c r a ' \J '<:> • tão' aí', agora mesmo .soube qlle <I"ria 
i1e ,~bril de 1951, do PreSident.e em de Inquérito pode func!on.al'. embora agência. da Av. Rio Branco, proc~s- recebendo djnhelro a título de d ~.:as 
~~.e,'clclO da Fundaçao das PiOneIraS não tenha comparecido a maioria: dos 50S de comt.rução de obra:.., para que de ajuda de custos e extraordin""rios, 
S. cC.alS, encaminhando. a relatóno seuSo membros, atendendo, igualmen- o ."",·na"se dl--'ndo que as ob"as q - eu s .::'.J ~ • ...<..~ • qt{antias que devolvem. aos chefes\. pa. 
:circunstanciado das ::'·Jas atividadM te ao que ficou anteriormente deE- daquela AgênCia tinham Sido exe~ ra serem devolvidas -ao Senhor para 
e copia do b"lla,nçO corresp0r:,ciente aO beradQ, que. pl'€Sentes o Prt:''Sident~ cutadas, quando D:?m um. prego hav~u 3. rea.lização do plebisclto 'ne.spQsta: 
;r': ('le'a de 1963,,-rll COmISSalJ a.':sma ~ o Relat{)r, os seus traba.lhos de in· ,sido ali. colocado. B.eCUS:;l-me 3. a.s.,sh Então, o Senhor diga q'H'm é qu~ lhe 
O p::tl'ecer, l'/e :l2;ação e depoimentos podcl':.am I ná-Ias e l~vei~os ,1-0 1J;1'etor R;>glO mandou apurar t:.3:~8 irregularjdades" 

Sadl maIS havendo a tlaUlr. cncer- ser :e~lizadOS. ! nal. f:.s.te dis.se ~ratar-",e de conJun- R dI' 
tra_'e a retUnao, lavrando eu, HuQ'o Ne"'sas- conólçõps, consi.df':o devi- tura po.:itica pJIS pre~Jsaxa .a lm~ fe. " \ I d espQ.n .: "a gun.s co.eg"l.";; que m~ Jn-
:R_:{r.g~les F:guelredo, Se~retarlo da, dclm~nte inst.aladn .a CC 'IS':'O parIa. portâne:u. p~ll'a con.strUll' um rest~u-. :·maram. \ 
i~o,n:.5':'~o. a present~ .. atg, (j'.le. um? I ment2': ~e InqJél'ito e solicito ao Sr I rapte....que aqUIlO "tmha de ser feItO.. R.::.almente, constltuiu-se unHo ~o
":'7, ap!ovada. suá ass'll:1.da pelO SI. S:;'C!'c',tl"lO fazer a leitura da.:; úWmas Nao CGncOrdel. p,opus um prazo de mlSsao de 3 membros p;'lra a .smdlCan
';P. E~ldcn~e. at.as (la ~ reuniões. ' quinze días para que êles a,o menOs ela. Do~s IunClonárlJS foram chama-

Comissão do Pi'oieto 
do Executivo 

colocassem na referida AgênCIa o m.a~ Idús e confessaram que receb:am di. 
O SR. JEPFERSON DE AGUIAR terial e começassem as obras. Esg,)~ nheiro e que o devolv.atn ao chefe de 

- Hoje, constitUi n.:r,.1a regimental tou-se o prazo e nada foi feito. En~ tráfego telegráfico, HermóO'ene.s 'Rei& 
expre~sa a realização das invesUg2,i- tãO. enca.mínhei aO Dire,c<?,r Ge-l'3J elemento ligado ao Sr, Dal~o Gaspar: 
ç;jes c a ~o:nada de depojmentos das carta, àa qual entre~o cÓpla. à ~ Co- para es::e.s agitações politicas. Assim, 

g:i REUNIAO. REALIZADA &vl 5 DE C. P. L de~de Que presentes o Pre- mLC:São, pedindo e. Il?-lnha 'declSS~O e a Comissão de SindiCância tecOnhL:-
JUNHO C'É 1964 sidente e o ReLator. acusandu o já publlcado em vartOS ceu que havia mdícios de irreg~lari ... 

ll.$ 15,30 h0l'6S. na sala das Comjs~ 
· ~ões, sob a pre~idência do $cnhor Se_ 
najot Joã{) Agripino, Pres'dente, pre
Eientes os 81'S. Senadores Daniel 
Kneger, Mem de Sã., Wilson GonçaL 
veJi, Wa!fredo Gurgel, Bezerra. Neto, 
re:lfle-se a ComIssão dos Pr.::>jetos do 
E.:xecutivo. 

Deixam de. comparecer com causa 
1tt:;Cificada o.s Srs Senadore$ Leite 
:Neto. José GUlomard, Barros Carva.~ 
ll1J e Lino de Mattos. 
~ dispensada a leitura da ata, da 

reumáo anterior, e, em segUloa a.J)l"O~ 
'VAda. 

Inicialmente, o Sr. Pre&dente con~ 
cede a palavra ao 8r. Senador Daniel 
Krieger que emite parecer farorãvel 
:Ilo Projeto de Lei da Câ.mara uI? 54, 
de 1964, que cria o SErviço i NaciOnal 

· 4le Informações. I 
Submetido o parecer à dISCussão e 

Yotação é aprovado, t.endo ) Sr. Se
'lldor Mero de Sã votado 'vencido, 

Em seguida, o S~. Pl"esic\entel::US_ 
~'mde a reumão por cmc-Q lPInUtoS, a 

O SR WILSON GONC!\I"tTT.>S jo~nais. Pedi aC! pro Da.gob~lt'5' Ro- ?ade::>.e pediu 8 abertura d.e rigpro.so 
• • .: ,v.c.. ~ - dngues e ao MUllstl''Ü da Vlaçao to- mquento" 

O nobre colega+ tem. lntell'a razao. ma.:sem as providências cabíveis. N€S~ 
~eç~ ao Sr. secre~árlo 4ue p,:oceda se meio t.empo, êsse moço tinha~se O cel. Dagoberto, co' prOCe.'::sd que 
a leItura das reierldas Atas. reveladQ de outra maneil'a' cOmO bom to.mou o n Q 15,6'Ol-63· declarou que 

São lidas ~, sem discussão, aprova- colega, humilde. anteriohnente, foi na~a d-aquilo Il].erema crédito e p1e 
das as segUIntes Ata!'/<. nomeado Diretor. Regional da Gua~. apl1C~DU ma1s qU.J.nz,e dlflS de pun·çao. 

O S~. WILSON GONÇ.J\LVES _ nabara. T<ldos o .lceitamos bem, ma~, I E na{) abriu mquento nenhllffi:. Um 
SI', AqUlles Gomes, pela Resolução 32 logo· a seguü' )un:ou-se cOm uma mI- Idos elementos que confessou fOI cba~ 
de 1963 o Senado Federal deliberou noria do D.'C,T. notôríamente cO~ mado· e nomeado chefe 0.0 tl'Mrgo, 
COt'..5tituir mna Oomis.sã·o de InqUérito munLsta e começaú uma agitaçãO, mu.. pois o Sr. Her:n6-genes ascenQ!:'D a 
para apurar irregularidades admini.s- dando de postos inferiores para cal'.. p?sto superiO;t' para atender a inte.
trat.iv.as, corrupção, e infiltração co· reiras adnünistrativls homens não ha .. reste do serVIço. O outro resolveu 1.· 
munista. no D.C.T .. COm ba.se nos bilitados, desde que oumprissem a ror quieto:-
fatos então articulados em plenário orientação adotada. N~se meio tem- O SR. JEFFERSON Di!: AGUIAR _ 
pelo nobre Senador Jefferson de pO. empregou a mulher como tesou- Pode o depoente da.! o nau'e dêsse ele-
Aguiar. O Senhor foi indioodo como reira." o filho, da seção de pe~-oal p.~ra mento? .' . 
t~stemunha para ser ouVido pOr esta tesourelro e po.r seu te!médlO o fIlho O SR. AQUILES 1)1l .. L GOMES _ 
Comis?ão. e a presente reunião t.em do Dr. Dago~erto RodrIgues como te.. Paulo Salgado elemento da PetrObrás. 
por fmal.Idade exatamente tomar o sourell"o. (Le trecho da carta). qUe foi chefiar o tráf;:go telegráfico 
seu depounento. Cabe-me esclarecer "Desejávamos um verdadeiro No processo n9 15.601 ,!onst.am os ele~ 
a V, S{l que a sua posição como tes- líder de classe. defendendo-a com mento.s referidos no relatório da Oo~ 
temunha lhe .impõe o dever de 111- le'aJda.de e amor, Entretanto, ao m:ssão, Os que acharam irregularida~ 
formar à ComIssão tõdQ a ve,da-de :nvés do que peru;ávarr~os, dian~<; des e logo mais 6. ll':Mleação do Sr. 
de que tem conhecImento a respeito (l.e nós sur~iu um manipulador Paulo Salgado. Desapareceu o pro-
d~)>; referidos fatos e para orienta- exím.io de empregos f~l.mili.arp,.3 cesso e eU fui pun!do IJ<)r...:lO diss Dor 
çao do~ memb.::os da Comis.':ião, no: ~jm V~Z31' politiqueiro, pondo à (aQUsal' atos que não :represent.avam 
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a verdade, Então, ante~ de procurar I e pelo no~", Dep:..tt::.do Sinva.l pn'lE'.~~O de demwâo a bem 40 serv ço 1 Ainda tent~mGs, por 
ü Senador Jeífer.:on Q(.' Aguiar. dil'ig!. Sampaio". pUll1co que, felt;.'nent.e, SU~lU agora. c?J?segutr reforço .do EltéI'cillO, 
me à Bancada do PTE' jUlhe. e~a I ., . ~ 1 A "Tr buna de Imprensa deu-me I hela, pa!·a. gaarntir 
documentação tôda fiz' li'na eX!J"U&l-, O re-queGmen:o :;-.er{c~u ngo1o L'f\ ..... - ,c,poTtunida.de e COnSeg'Jl apres?Tltar I greve. mas ~~'~i:~ih~~~?::~,;~,~~"~!!'~ 
t!au cics f::!tQS e essr: brn.wda des;gnou nime C;. b,:mcaúa. _:?c ,u";.,,:o:-,, o ~:V~-. alguns dO~Umento.s. Por exemplo a tiro gional tem ii 
a Deputada Azalg's~, ,\ery par:l l'e- t tadJ ~ HercLlle~ :-",,:~,.\,~.;., e~ .~~(! ma LNnor'Ç> Mar!'ns estâ bas~an:ê: cll- Ce em d!;'~~,~~,~~t.o 
~a::r. Ela discolTeu eohr( a cor:-upçâo. jao. ~,.,;."'<!fnte ~:i ... ?~ .. ~.:.c e,. o c.;" volvda. Ha, porem, outras flrma,.; de Coronel] 
es'J. ~nhou aia uns iatos co-mo pOl: MllllS'.J(' 0.:1 ~ Fl. .. :IO. ~lrlO lcg.ou .' o· IDap'iJ das quai.!: se pode, ràp:d,;une:1- rigimo-nos, ne~l;;:! :lffi~~:~~~mib::~ 
e'{~~p~O OS boletins a que me refer.- I :O.tt;8<? E.a:-1 ~H\.IO 'H' 199J, o sr. ,M.'!l~, te, v::'tlficar a burla do Código de Con- o diretor Regional 
ra: que' uma engenheira, uma e~pécie \ tr,) , r~t Vl~Ç.l~;,.~: H;;H, dt Allne :.t, : tabi.l:da,de. o qUe P?dia ser feito :ç:ua I Exército; .FO!llOS 
de s;cretària 60 Ce1. Dagoberto. Sra l1:~"'.;.,~.teL~r .. ;l.1 ~~l:(}.tL, em ~,-; aql~~s,ao de materlal e tudo qDe,era neral Lad~r:o . 
Betina Kaisermall tinha recebido 33 : ... mu,]{ .. "~ que " ... ~ I,:"ro ... t'~S ,e.'it~v ~l: d'1,o.o a e~s'i!.S f l'mas, Em f2ce d:sso, interrogató1'lo llgeiro p;~g~~;;:~;~~' 

. milhões e 4{}O mil cruze:rcs; iS~o ma s ,,">e~;~,~ ar-,U1ad,;u: !"1r.." a ,e.,~~ aI ~Jr~" lT!e mand~l',am pro~cssar para que eu o Coron~l Dar-0bertQ _ e 
Ou menos em no"VenYoro, justific3.nd"J )J?~~'''''''' ontras ll\ .,tll.n .. ~ ... _l.do - tU fO.'i~~ demItIdo do v('T, RespondI ter lmpressao 
)ago a segu~r que ::f.lem atc.::t,<lu a ob:a 1.1 a.' ,~arera. "pap~l~ e Artes aráficas", pJrexem. Que lapidador de .verbas 
s('rja o arquiteto Ca:\'cllho ~,J;ranaa \ E'c:'t-Ü, então. 1,.;m3. lJ.tt.a 11.13 Sl. p;o ",,'al recebendo qua~e 2., mÜhões, General Ladárlo dLSse que 
No mbmo di2, êsse al'qllll::oto recebe a Ia'Bc t," .. /1,::" :<::.1 j:;'7:E:.r.Ôo exp.)., t. o I fQ:!;V8;ente~ a fornecime.r.I.Ij conS'·ln- prov.dências. e rcalmente 
27 m lhões e 300 mil crJze·ros para d" t1lt1o (J",. só! ~,.·.~:wa nO D.C,'l. t~ dos emper,hcs 1545, 154.6, 1631, 16::3, para a Ma~:mha e o 
D, Betina justificar r~s obras como ICO-n'UC1o, ;~.~o ob,~vt: ;f>~~'k).<,tJ. de :::. ,164!). 1580,~581, 1603 e 1615 e J. Tor- leiros NavaIs que !,J~~'~~~í~~~ 
boas, aceitâveis em Br.lE'li.u. ASSUll, Ex 1. .qllato &: Cla. Lt-da. com os empenhos DCT. Deixou a greve 
\EI1 )USunc?'itl. Cl OT"P); c {:m 15 dias, . . ' ;n~, 1642 e 1643, com ma:.s de 12 mi- garantiu a DR, Nã,o foram 
êlc3 f'zel'am tudo i~S3, c,)ntrataram I F:(lram, pOrem, su:g. nd.o ?-<lcu~f:n- ,lhoe,,:,'~., , c!03 ~s })rédi~s do Govêl'l1,? . , 

.C L,{f'Cutaram tódas a~ ob'as, dcsco- taçoes. qUe cu procwel f::zel publ,car, ElúaO, desnc".'raram ISSO, nos (,!t: .. dinhelro, Mas tarde, depOls 
:;!' nco deSSa forma L1ma T.ova téCll;· Inos j:::rn:ü~. Os do Governo re.eu.sa- 'u.os dias ào a111), em coleta de p,·eC:J5. jentrevistas, tornou-se _ diziam e"~3 
ca Cf. ccmstrucão c1\'\l,., \raro-se a pub~icá·las~ rnJ;S a ·'Tr'.'ouna 105 preços já ma,orados! E já erJ, r!' __ o maior inimigo da admil\istrn ... 

,Em conclu~Uo, D. Àdalgisa Nel'Y pe. 'de Impren?a" n~e d.e,u fi. OlJort;tn:da.ô: I regular mes!1~Çl c:.ie, f,ôEse feHa a coleta IÇãO d? De'!'. Pai chamado o Sr. F .. ~r .. · 
dw, qUê fô~se afasta.do o ceL Dago- Ide. ur~a folha .lnteu:a par~ e~Sa p~_ (de. preços. ;::~o varIGS fumas, U~ncl. mo Ribeiro, ~lemen~o da VIII aê$l!lO 
berto Rodngues do D C,T, eW::.:1.Jni-lbhCaç8.0, pa~sel" d.J.quel: ?"~ en;, dI :o~Lra e$ta~:~ fa.le-n~o poS:t',:; em G:J'á.'i, Aérea, que tmha la Ull\, prcces;>o de. 
nh::1.l~do pl'OCeMO, neSSe sentido, ao Sr. I ante, a Sé,! .co!,s\dc:'ado ,~~,:dlano. ~o I Todas ganharam esses en:penhos ir ... ,I desvio de valOl:es, da Mala .p~,tn, "é;·()'~,._' 
PreSIdente da RepúblIca por inter- D,C,T., lmm:go CiO reg .. t11 t, .a saí,ler : reguhil"mel1te, Nessa denunCia co}a- i !t:>,69(i...B, df.~mada à BahIa . 
méd o do 81', Min.stro d~ Viacã() tôdo. sorte de ep:tetos, c, ~ncluslve:. bo!'ou Um outro fUncionário, úm àos era o responsável e estava p'. ,. 

SurgiU, porém, o Deputado liér .. ameaças de morte, Em face GISSO, pedtlma s a" vis não d;go comunistas mas aos pOucos, Era comum no DC'f tU'n
culcs Corrêa, Que pediu vista do pro- g,arantias de. vida na Deleguc a ~e Se- p:.-lego5 .da administração, JOão Cor.. cionârio.5 :,!&~o:ntal'.em valores. ,A;'. 
t:~SFO e não_o deix{)u tramitar durante gu~ança. F~l,~n,e dada ,a, garantIa E~. ! rd1: Tej,es, chefe, do t,áfego postal. guns funClOnar,.cs .f~z,em ~'pé*..'" d«:-· 
cerca de tres meses, De~ignaram, en- PeItada e dll'lgI ure: ofle o ao Se~a~o i f:s,~~ r om,em, maIs tarde, se revelou empréstimo compulsol'lo" l'etIr:lrl:l va .. J, 

tão" o,l?epu.tado Sin':.al Sampaio, que Federal lle~::e sentido, ,Em de,telml- ,m~Ito ,atJy~m6nte nesse movimento lor -e -descontam um. décuno dD -o~eFl~ 
fez vanas lllvestgaçoes pessoais, in- I\ilda ocasao, dois canos chel~ d:e \re"'ioluC1onanç de esquerda, Como na~o, Esse moço ela acusado dISSO. 
clUSIVe em minha companhia Ve:-> e)2mentos do O.C,T" chegaram a ml- IChefe de trafego postal jtmtamen"e FOI no Coronel Dagobe~to, mas como, 
ficou, por exemp.lo, na parte da cor- I nha casa e usaram váJ."ios argument031 ~om o Major .Amorim, 1;00 transpo;.. eu .era do R~gional o Coronel não 

,.1'uPÇào, conforme consta do relatón0 I para obr.gar-me a saIr para a ru~ ~es ('€ malas, equipavam caro nhões p,?dIa transferIr-Ine. Vendeu~~ne en-\ 
, ,rie S, Exa.: I Fellzmente eu estava ausen~e; e, nao Cllm armamentos e iam para B,rasilia. ta':l .ao ~agoberto. Em faCe dlsoo fe2l

j
' 

os ouvindo não pude ate:tde-1os, l1:1es RIO Grande do Sul Por cima eram OfICIO dlzendo que eu era elemento 
. "que o Sr. An~()nio JosJ ~e no entanto, ficaram rondando a mi- :re.las ti) I· .C. T,' , considerado de intranquilidade - paTA 

. LlIna: .que naquela epoc.Q, Com d~)~s nlm residénc:a e, quando ~heguei, !ui Ne~tes jornais (exibe) estã;:> todos a ~retor1a regional. O. oficio ~.tâl 
o,u T,tBS meses a servIço do, Sr. avsado do ocorrido, DirigI-me, entao. Os numeros dos empenhOS já verjfjw aqUI, (fêz entrega do ofic:o C OOffilS-1 
Da)mo Gaspar" Chefe do Tl~a~,~go à DelegaCIa de segurança, falei co.Il1: cados J?ela seção de compra da DM são). A • 

Postal e...memblO da com. ~ao de o- f'~cl'etár:o de SegL'!a.nça. e ~m'l~l ~ copfll'lnada a sua exatidão. Posso Jun~ esse docup1ento porque foi: 
Compras, que ga!lh9.va CI.S. ,..... requerimento ao SenadO, hlstOrHlilQO Junta-los, e se Os Senhores quiserem a maIS clara ~desao desse mo~o ao 
29.4,,0.00 mensals, adqmr!u um os fatos e pedindo o afastamento do pOderão mandar requisitar 00 empe- esquema. cOffiumst-a do DOT. Em face:l 
C'~TO por Cr$ L2~0 .éQ'O.OO à vista., Coronel Dagob~rto Rodrigues. Foi enw I1hos e _verão pue realmente havia a disgo o Coronel Dagoberto pegou 0I 
P.ag:'l.ll~O em chel,pe do Lar :sra· tregue, em mãos, pelo Senador Jeffer- cQlTupçao, ~o re~empIo: o Coronel. número da mala _. saiu em bolet_Ol

j 
slleno , son de Aguiar, ao pres_dente da P!'I. Dagob~rto fmanCIava OS elementos - achou que eu nao tinha rouba.d(Jl 

.r; prCZ&eguf: Não cessar~m, porém as persegulçoes. ?c~numstas mais atuantes para via- nada. e ficou em boas relações com, 
O Coronel "'Dagob:rto levantou' pl',?ces- Jar.em pel.o Brasil inteiro: Wilson o DCT ru'e é fraco funcionalmell'!;e. 
so contra mim em face do segumte: ReIS, f'l'esldente do Sindicato cos te- Então montou um esquema, niz!1JI 
pedi a um amigo, que tinha um ca· legraflstaE, também fun'C1onário do ser o mesmo comandado pelo Gene_ 
nÜnhâo, e que na época das campa- DO!; EdlIardo Cordeiro Viana, su- ral Assis Bl'aSil, Aliás, vi uma carta. 
nhas politicas carregava, ca.~tazes ,e' penntendente do tráfeg~ ~legráfico, do General dizendo que o Sr. FJl'nt(}
matena1 de propaganda, que LanspOl- o .Sr. He~mógenes RelS. Irmão de Ribeiro era hçmem do esquem.a 81. 
tas~e: n.a.quele veículo, lill1 mó~eJ de WIlso~ ReIS, lF~uardo cordeiro Via- continuaria do DR enquanto êle fôs .. 
resldencla do Flamengo para L ns, ~e na el a secret,arlO do mesmo Slndi- se da. Casa. MUitar Essa outra carta' 
vasconcelOS., p.A').e, moço, func~onal'lo clfito, Pel'cornnm" em miSsão espe- do Oeneral oromàr Osório, dizendo 
do DCT. ,~oao ~U1rmo ,Arges, afI~rn~u- clal, todo_o Br:as11. Dessa vez, fo- que o Inspetor Geraldo Cardooo du 

"Logo em segmctd. cnega ã. oan
cada uma denúnCIa contra () Sr, 
Antonio José fie L'ma, que. como 
SImples funcionál"o n[vel 12. sem 
Otttl'Q qualquer meio aqtlisitivo, 
h.wia. há pouco adquirido da Sra. 
Isoida- Norat Cirne, residente à 
rua Bo]jvar 170, Apt. 201. o allto
móvel ano 1961, n9 DF.15-66-H, 
pela :mpol'tância de um milhão 
e duzentos mil cruzeiros, à vi.s.n, 
o que. segundo os declarantes era 

,um s.nt<lma de envolvimento' nos 
fato.s aqui ap:!ntados". 

Realmente, êsses moços enl'iquece~ 
ram mu~to fà.cilmente. 

Ness~ mesmo ofício, O Deputado 
Sinval &tmpaio -pedia o afastamento, 
~rJS seus c$.rgOs, dos auoores, Ce), Oa
'~CbeltO HOÓl:igues, Diletor Gera.l do 
D.C.T., e Dalmo Gas:par, a.través de 
competente i.nquérit~ - naturalmente 
l~'vu~('I a efe.ito pOr t\utOl'idade que o 
(l.}, erno deslgn::lsse"'~ para apuração 
'dOE fatos apontados t. comprovados, 

!>- ,Assembléia. LegiSlativa" por inter_ 
medlo do Deputado Hércules Corrêa, 
não ~e~xou prosseguir a investigação 
e deCidiU realizar outro lnquér:to do 
q~tl.l foi l'elatora. a. Deputada Adal
glsa Nery, Declarou S, Exa nas con. 
-u..l<l.sôes finais do seu relatório: 

"Ao retomar a quest~{I frizo me4 
!bor !l. minha opinião a respeito: 

As acusações pcs<1m, sob!'e
modo, quantil aos a.tos do Dirclol' 
Regional da Guanabara, Sr. TYI.l
mo Gafpar: 
~ Quanto aOS atils do Cel. 03,

g.oberto Rodrigues, não hã, rtJ!es 
no que tange i\ preseni~ documen
t!.;ção, ilegalidade plena conquan 
to discorde, pessoalmente, do I'ir.Ll 
modus jac!endl OU eas sohJções 
rla-oas: ... 

. - Assim, creio a.penas nece~sá
r o o afastamento do Sr, Dalmo 
Gaspar do cargil que ocupa por 
Ocasião da iwztauração do cO'l1-pe
tente inquérito solictt:wo oor Ollm 

I 
me que Ja h.avIa ven:dIdo o ~ammhao r am .& Saa, L~uz, F:ortaleza, Natal. Menezes também era do esquema e, 
mlls ';,Juc podIa arranjar-me e~se t!':l.?s. Ed.ua~co C~Hd€lro Viana. dentro do devia s.er nomesdo Inspeto G ral . 
porte. Ex!st a, I'.O DeT, um servll;() Propno penodo em que estêve f~vla.. . , ,r e • 
encarregado da mudança dos Juncio- Jando", em mjssão especial do Co- E&Sje ho~e e Inspetor AJDdante, ~>3VO .. 
nários ç,obres. Disse~Th.e que n9.o qlle- roneI Dagoberto. recebendo diárias, luc.?nál'lO ,da mais ,alta. confla:nça. 
ria., mas, quando cheguei à C'lsa d.e a~sumiu a chefia do tráfego telegrá- P?rem, mmtos_ aderIram, ne ~utr"\) 
meu irmão. tíve a surpresa de vel"!o fIco. Completamente irregular den- dIa, à Revoluçao, e passaram a com_ 
fioar que haviam mandado faz€"'" a tro do ponto de vista funcional bater-nos em pouco tempo, t..<:se ho .. 
mudança, Fique.: muito agradecido. A.1É':n de tudo, nessa mesma função, mem nomeou.P~dro Alexa~ê.l'ino p.na' 
Dias d::,pois, fui chamado a d.epor num Vl?,Ja va o major Hugo Amorim de a, seção economlCa, ccrnumsta conhe .. 
processo por haver usado. lrregular- LIma, chefe do serviço de Transpor- cldo ma.:; de Um grupo que nfw'- ti 
mente, viatura. da repartição, o que t~, Automóvel. Fiz uma anotação' As de vanguarda, de um grupo lnte.ec .. 
não era possível. Não era eu moto.. dJar.as vão até 7 de setembro; . eu- tu~l. ~omeou Pena Junior, <..'111l"() 
rista nem chefe de garage; no entan- tr.etanto. nessa cata, estão todos no comulUsta, assim como Alva:o pe. 
to, não foi ouvido o motorista, nem a RIO de Ja~eiro, tratando da greve relra da Silva, para outra agêI)ci~' 
cheff' da garage. SOube, porem, que dos . telgráflCOs, A viagem t.eve o a de Botafogo. 1!:le queria .;;eI' I> che .. 
o Major Amorlm, el~mento COOrdena.. ObjetIvo de preparar uma greve no fe do tráfego; mas não consentI. JU~: 
dor do grupo comUll'sta ,do choque - D'?T caso o Dalmo G~par fôsse de .. tei muito; procurei a diretoria e, en' .. l 
c.ra o dono do pCT" fazla o qUe que- ~ItIdo?o cargo" O DC~ está finan- tre vários amigos';' pedi que não en .. ! 
ria, e o provareI n.lals tarde, cOm dI).. cmndo pelegos a. serVIço 'do Dalmo tregas.sem a Diretoria a COmUUl~tas I 
clUllE'ntos de que diSponho - mandara e do Dagobert? Ro~rigues, Responderam-me: "Você é ibád a: 
levar, o móvel e me susJ?endera por ~m de~]~raçoes publ'cas de WiLson no"; dá publicidade na "Tribuna/da. 1 

10 ",d!l'I,S, por /~~ta ~r~""'lssim3 Sou ReIs ,venflca-es que o meSmo está Imprensa",., Entretanto, êle ubs .. 
oh w:&. de adm_11...,traçao, nada tena:>. no RIO. tituiu o Pena J 'njo já ~, h 
replto com a garaO"e Não sou 1110- , U . r que tlll a 
t:)l';stá, O TJ)'f){"€'SSO '"'fôI instauradJ e, oPe~~~nta-se para que foram dadas um esquema de dom.:nação total: mM 
em (leéorrêncir .. re pareceI' de tun dos 6 dIal as, os chefes do ServI,ÇO EcOnôrnlCo .0 
asse~sores, Sr. cumplido R?(lrigues Nessa ~pocn, estava no RIo, prepa,r ~o,.j Colis posteux nao foram SL.bstI .. 
pereIra, homeUl realmente pengosO em ranco ·nova greve F.1lando em re-I' Ul .. ~. ; 
qUoalquer administração, porque se ve, nessa programada pelGS fun~iO- .M~lS ,u:rde houve o prOblema da. 
presta a tudo, fui suspenso por 10 d1as, nários, o Coronel Dagoberto Rodri- dzstrlbUlçao de panfletos para jor .. 
um dos assessores a:nda tentou di- gues ajudou, mas ajudou sômente a nals. ~andavam toneladas para O 
zer ,que o caso era assim. MandOu Diretoria Geral, porque a D,R" nes-j DCT, area na q,11 o Sr, Firmo Ri .. 
ouv;r o motorita e o chefe da garage, ga altura, já não estava com êle Em beiro concordava e nessa. !lltura êlo 
deu um parecer muito bonit.o, dlz::n- face da. luta toda, fõra nomeadó um já e~t.ava na. Seção Aérea que, em 
do que estava tudo re~ltVid() e eu in. outro func'onárlo, e~ substituição a0 pre:}UlZO de t~ a correspondência 
curso' em ~alta gravíssIma, E me de· Dl'. Dalmo Gaspar, Entã-<>, a Dire- c!o DCT, encammhava para todC's ()S:~ 
ram 10 dias de susp~nsão. U1ti~a~ toria, chefiada. naturalmente por co- lugáres do Bórasil, a elementos jA' 
mente, CDm essas pUbllcações nos jor~ munista do DCT dos mais atuantes determinados e indicados pelo Ma;;. 
nais, - dados qlJ.e os funcionários nos liugo Caetano d~ Costa, se dirigiu à jor Amorim; e tudo pago pelo DCT'.'1 
tl'a~ am para e!ltregar ao s~na.do::- Jef- Da para tomar aquela Diretoria da Isso fàc'lmente se verifica pela" pl'Ó' .. ~ 
fer ....... r' de Agmar --: organIzaram tUJ'\ Oua·nilbara, prias faturas da ali- SeçãO, O' chete-
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G·tl : S· Seção. Sr .• o\ri Paim de Sá a:ll- 'I Há um vale no Lotal de .........••• \ munista. Diz' que- o EGuino "'ra do 
da;, tentou argumentar que nfio el'D Cr.$: lCr.u")O.oOO,Otl, datado de no~ I DR ae Ali!gc.a_~ e d:.>u dlár:u.s panl 
p·.ti61V':i; e Jo:~é de Lima, acusado ~'êmbro. devidamF>nte ju .... tif1cado, tu-j ele e a.sS.tn ~Ub'i;6,\'~rn<?llte, qua.;;~· to
f!-:.-(~ Gutoriznç.êo tJOl' e."3crito, para que (i'1 d,entl'o de 10 a 15 d;.as. dos do DR do Nl:ptlO Pern:l.o'Juco. 
é:a .,e conti\'e;,~e, mas êle contil1Uou ~l ás. o SenhDr Juarez c.e Caôtr,o I Somente Ul.5if:cou a or g'~m dos fun
m~~l!-dO. C-.Jm p:'ejuízo das, cofres Counnho _ já [Dl ,.1~c •. ne,adO chefe de I clor:ário,S, _ O Que e importante e isso 

.... ". pu :laCOS, com pd~.1uizo geral ~a"i.3a 'ma Séccaa. du... f?lleto~Hl -do Pessoal. A folha toda tl'c;Jular. Altõm de tudo 
aIt '%.1, fui fi. 8!> Seção e retlrei os 1>ela nOva adnll~ll. tracao. , I hã. IUT,(\. falsidade:: na própna fôiha, 
p:1nne;:~s. l.lU2 ajnt!a ná:> havwm síêv . N<l pal't-t; fUllclOnal,. tan~b('~ o !:;pr-, qyanto fi. orig::m d:! uncio_lár;os que 
d:·i,:r!b.ua:)s. Os :::.enhores SmwL;'c~ VIÇt: la mmto mal. P. cbeflrt 1,1 Agen~, :r.ao se loco!l:ov~ram p,ua lugar ne
\1.'1:/ POd, em aval.'ar como fui r.ecebi- c'r. no Ac~'~porfo, ,por E':x.:mpl~., 1.0· \ nhum .. O ~:·Gpr.o D.t'C~lo~ ~eg otll.11 
ti). qu:t,e agredido: e dêsse dm em I d.ada. ,u d~,:erm.nado lunc,o;:tánl .- concedul. dU:,r"as e uJuaa-..le-cu.sto 
l>:mt~ a mlnh:l en, trada no DCT foi q~1e amda la Be cn.éon~ra -:- CD:l'teJr? I para financiar o oon;;re;,.'OO. 
P:'JilJ~C3; nessa r.Hura, já estav~ eu ~lvel 10, que ~)O"5UI auto .. m~vel c e~t: cn, ';~ 
n j')('lEO por QlHlSe três meses. E a ,j~o CCmpP:l11u a nome .• .,.:lo em t.,e;:, O SR. WIL ..... v~if UO.\jÇALVES 

.; Til d~ f i "'Ia ' ~ dms, em. troca de um revolver 32. - hLta o depLtlnento para to-
~~?~" "s , ~~c ~na! 5, lihg~n~ com o qual pre5f'nteDu o Oiretor, Eu mJ.ua a teLlla! "que, por soLc~-
"_ 1,.- .' d.t aan:.rus~laç",() c~.a!Jota- a.."':;:s:t: à C!'l)ll. A chefe da A.':~nc:n I taç':o ao l-'l'c".deme da Oam:51':o, 
~:~~ a~]nl ,lquela:. _orn.e!1S: baSeava eu d~ A"selr.I:IWa L:,.;isl9..tiv~, Oona Te-' o u~J~C:h;; ft'Z; tan.1 lcn:;:l e mi-

~ lx~~:nunJa, 5~.Ç;lO. o D I'itOl·. ~'efc-I' r"€''':nlI:J Belo. colJiJoroc'ora do ,·Dj~ mJ.c_c.1i c.'ipOJ~(',Jo ua,:, HTl.'gu,a-
b ~ ... 10 ~ um \VI,,') _c. eu era pIOlb.c!o \ rel::;r (!') M'1t~'ifll era imn'n"antl:si~ I lld .. 'c'e.i da:)1.Lu.st:-at.lv"s, da c-or-d"I .. cnt>lr, A P~'Ol~ ".'I') e:a ~erbal ruf),. Nin<{uf'11 'podb. [Ifastá~la d:':l'U; rup.,.to e ú~ mL.UlnC1a d~ de 
l?, -,:;o . ..}rt~"em d~:--.rlv~ ~ua~c I~a~ pU-I ft:nt;ro, pai.", do cún~.r:':l'.O' tudü pR~' m..!n~L.5 COin:l1.Ls.ar na aam.r .• s-
~.- Ul<t .. \~r .... n~,11 r~\ .. Jr dx~mCn-ll'~ra nO DC'I,'. r:;fa a "fúf>!n que ha#: traçt:o do COl'O~lel D-':.,ub2-l"t-v l~o-
~ ~o" 1" .... U <-'"', ... umen~[tva.o nu:ner>l v~n. Eb a%:03\'B o pont::> uma vez dfl~UcS a rre_dt;! do 02pJ.1'L""i.n~n-
.... ' p~<:..,c~, m~s hana 311ld:a uma por·scm"'.n[1 comprQu um carro e, to tI..-, COL'l""OS e l.ce'·u'O.s 
,. "'a "f'~ func'.,.l"r: .... s OHO es'.'"m' 'V) v_ - ",1 ~ , 

• ,'~~ • ~..,." , <; i .~."".u. <,i ........ 1 ", ~~ :""'mbtm está rica, com.) seu D.L~·.; .. or#Gc~ai, ne::.l.a 
t _ -,.-,} '.11t-i&_lnl,c:,s COm aque.fi Slt~~- O Sr', Dalmo GC'ip:1r tinha umfll o:::.;. ... ,'o lt;..l .. J. .. OJ 61 ,dCZUmé!llto3, 
:. '?' ~:~::~!";}f!O F:~ uma. parte mm.~ funckllÓYia., l)onD.· TE'l'ezintu ("'am~os e q\,l;; C:l:.!1.liOVUrIt as aflrnH'.:;o~:, ',.DJ. :'~., ~.!_ ... :L.lmt~.. ., Ctmh.:. que ppesat de ~nh'li pJU-- do t<ecIal....:~1:~ 1.: .. a:;. no d<:'c~il'~.) 

~. ; ... r.L_ 1.t8'?;C'lC3.Vlinl o. ~:m~nJs., co comprou uni spartflrnento e um; da SU.J. 11:':1!C:0r...:na cxp:s;çà,c; 
. ' :...,mo '1 ":Ida c~mti.n~aw <:er- Vül!r..:.wfog;:m, COlu ° qual ainja' P<lS"' I qt;.~, 1l2.".m mf.' ... ll;.a ex, posJç~o o 

~ .) ú atu:.'ll ad!Yl n:~tr:> ... :ao :! le- ,;"1,,, pel, ol·d,"o L"'d' n. A~';""'- dE" '1 e 1110 .. ' 0·'011 -e'o"c', 'a-I' j; • .-J:!, • f' - f ... "-..... , .. Y. ,,~- <, .... ~jv.:~. - ..... ~... .u"'.I-
,"'. ~-. 0_. S !;'3." ~G:';lH .. ~~~ ,,~-'~un- cÍr. do. ABr. ganhava Cr:; .?2 ~OC,O:> I dUli1_Ct:!, vs.r:O .. e Ulumêros fa-

c,' I. '~':; ~lue 'pr~~·~J;'"J. ~ ?4a Ol'i;'!.:tam. <';:H:l1';;~'S. tos, erJ. d: C'".1fál.er a::.r.ro:mstrc.. 
l... ;:11) r; 'C .. JTZ1,_ fUl p;-o'b,d::; d~ entrar \ tlvu, 0:'.1 qmunc.n.úo:cs da exis-
71"}' ~,":r 1"1 f!:l,O :;9r na se.:-::!o onde !ú:via ,urna fami1:a. - ~';otil --:- no tê;}:::,'> ú~ '''rl'LlY.J.:J C Cie emp:-e'T-Q 
r,' ,t.~b·.dh-€:.\[~, :1.;:'3, mesmo 1(\. n5G [}L'T, cUJo cheIe e,':! uma, Cspf,cle de ind'v"' ... ~ ~~: . 1'1 - "O' pub'loos"e 

, ' _ - A C 1 D t t D ... ,uO LO} (.!. ...... ~~.:) ~ 
r,_ t,nVf>m S2",·\'l~O. E eu era U1'~,S lS-C':,or '.1-:) orcne J:!.l,)ier o ~"o~ O'a (> a" ",ç~o t·O·lÜ·J. de cunl'o 
tJ;l,~l.-:"~:.}; 'i"'!l:-Cio nU há POUCiJS (Ua'ld-rigUCS, que t"cz!!va dos nlu!ores fa- ll'o~"':~n~"t"'" ",>nu·"'·t.:ó" a p'f'a rt I ' ' ... ~ , D C"! , C d 1.1 ~ ~ ..... ~ <;1. e .. -.,. .... , ~--'" ... (.' In n fu' Q,g,no na. 4:1 ~"f'ao, cl1d;'! I ,:vle<. ano "u·an onra:J om. conc'u r que S00 a complacénc:a 
'.:.11J::t1iI3' O ~:l1ef~. ~:;sGal, 51'. C~~u-: ~Clt' ~ e::ernplo ,n~nc~ ~enb:ou .r.o DC:: e CO;l:.~rú<L'1~;t1 do Coron::l r::.l~C-
(l:> Lf,-,10~~ Lz c~.m,;o um levan.a- mw ser p'ua lectU"r dmheIro. Ha ber" R'" r!<luf:C se insl<>l<ll'a na 
r'I~ll~9 em tôd85 a.s nB'êne:as de trá~ via €"nt méóa a"sim, uns 3fJO flU1w D";--O t'·";;·:'n~o ~o~ cOl~e7os e 
f, :p: ~ oi multo ~.osgiflo 'por Da';ohar- t;iO;j,~l"iO~~l' só para ,faz-.:l' :J. camlla- T;ie'i~';tos~ uma m:nofia i~s.ig:niw 
to. m. ... s con-.!:':;lhU tenna~ar. o le-van- nha p'l.\.,Cl1. de Rgl~.~'7.:tO, sem tl'~- fiC'."!-ule, mas, att:ul1te, p<:.ra, do-
í, I!CD',,) d2' o.{~uma<; agencias, como o:ll1Y:lr. O mp t1 ,SU1)~Io'tut.() .)a Aven!- rnínand::> _<':,:;mp:e-.:.s.inente a ad-
~ 'die C' ~:?c~j'_:r·l. (L~h: da R!~ Brrr,co" Adl;rm'lr San~p&lO mllli~·r~cã~<T'o'.quele õr'7iJ.o ob:.er 

J).:::cI~lra,:,:l.:): f:~cobr;u a., i";:reg~l~:~lda?es ,e f~: ~o'" vnnLa~:l':<; pecUldá:-i.as u o:'.i.und~s 
, ,.~ ... a.cio, co~ pr.l ~~l.O, a jl~pO .. l~ 10. da utHizi1ção lndcl'ld;::l dos olllhel-
I . ,foi ex(cl1!.a~:l a p'u!ara ln- ''l~nca ma.s, "r?b,,~nou, PCPOlS o Sr, 1'os da 1'epart:çâo e exe~cer u.na 
: teln:l. S'ltst; t!Jlr;!io de klllas .. , F.JffiO, ~ue f cou a"é o f~,.n da admi- lnf1u~ncia pcrln;:nente~ de oorã-

1]>':"'1 u~'lH!'erer ~u:" [1:1 Pl'j;-lC'pjO, I nh,:-raç .. o D1lmo" e nao OCl;rstatou ter polh,fco e d~ sentido ~3quer-
l~~p t!1\'~:.? p~'o~:' 1.m~nt~ C--.:m':'<Jr-:'(on-, Cju:J1quel' lrregUla!ld~d2. atual~en~e, d:.stJ.- me cOlnp~e:a sintonia com 
(,·'ll n1~" u'.na coleta de )l'eC:,)3. E -só j é. 11m dos reV~l!lq!?uarlos. Func.ona- o cl!ma de ag-rtaçõcs e greves que 
l':'1s fh'mns :':,-:1h:"lam o. prima-' nos de !TI~mor ~~te::õria deram-me então se lmt"alara no p~is" o 

7''''1: a Ion CDm~1'clO e Rtpr~icnttl- P;'O~'il dis.:-<? d2sv.o -ce ma!3.J de ser- ' 
CJ1s e J01é B!':to. Esclarecendo: G;<: ,ri('cs aUX~E8r?", do qual 6 acusado O SR, WILSON GO!\ÇALVLS -
c.:n'o2nhos ef"llU f('itcs a 31 de jUlho o Sr. JoSé CO!'Te:o. Teh.s, Superin- Como seu depoanen-to foi 10.n60 _e 
I1L1ÍO ,ic nua e as oh 'a:s efam Pílga<.: tfhllentc d:) T!'áfc.go. Post.erL::>rmente preciso, l'e:o:\'i fa;.,clo. uma dCCJZ"..l,a,;::::.O 
(' ~xecutBdo~ no d'a 9 de 8~ÔSto, hjto ~ p:'ocr'S..3Q fo! 1::l;'n'l10 Sem efeito pe- suscinta do scntidc _ (la, sun ':..tpOdr-.... O 
l>. nove djas def'Ois. Fi7emo.<; um }(>_ .() Coronel Da~ob.el-to e o Sr. José e mandar jUilt~r o termo as notas 
VfI tlhrne>nb ct'J QWÜ vnu 'iI!'1~mr 'aQ"ü Correia êl.lWU a mais <:tlto pOsto. taquigIá:í'icas, llJS documentos apre
P' dctunnnta.,-.ãa para cor..h:-c.meute Ql1111~O aéU"-3-d<J de vender nl.?InS', sentados a fIm de dar tuna lmpres
cl' I cc,nl,<"Qijo rte Tr1q'.lforito oO"que d'l : :ml,}"!11 Rcr ~01! o Sr David Orlan~ .são exata do seu penSlH.LH.'Ilto, cerno 
c!:.;a~ lIm~: 0;1 1'les suht~ví.:'3·m ,~ ri!- u.::>, Chefe dE' ~ety:ç-os' Auxiliares. em um resumo, atl'avés do qual. pode~
~>:;:rO tr..1o 011 ~t'Scob)'h':101 urna fer1'- c;nos a~ p:OU{iSO. e oontfnua, no se~á COrlotatar que 120 .DCT h~vla 
UI::\, d" C"Ius'ruí'P,o q\\~ n?o cünh\!';":~- "U' '"l:tO nfl. J)1r""11a func:ão. realm~nt~ um C1Hll~ ue Irregula~ida~ 
r.: 1:::. ll:m no, ~'e dias for~nt execu~;d:ls Sr .. ~;:-~::,td8nl.~,. cr.e 0, que fiz uma des admini.;,trativr.s, de corrupçao e 
tlJ~ô"I as oh'·s",. C'X?,'}~~~:!Q d05 prmCI!)al<; fatos e tne de influén::la e.squerdlSta conforme o 

, - - c:>lc-co a C::l:n(;st\~o ca Comissão para senhor declarou o 

(=-C!lI! rsl:!-o 03 oficios (e:dbr) com n!n:ores e~clr.l'c':im:"!nt::-s. 'l'em o. pal?vr<L qualquer d.as, mem· 
o ç:!1ur."; .... r{!) ela" Ob:1<;, as Qlt'liS não bras da com~:5são, que deseJa algum 
: Ir -yC fl;f:'1 r.c~;} rf-,:>v(,l'i:-nl' "unrd'J O sn, PR!]eID1L;~TE - Seu de-
n: tr~'lt;"·."l de r::n~urf!. 1'1:10 'foi i"""ta I!Oim;n'!":::t f< i::n:tJ:r~"nt:- e ped ria que bsclareci!!lcnto. 
rrAi:; ;'1 QUi' umn ('''1rcã,o Na nv,ên· rutrir:.:se cs d"'cr.mel1:os. O SR. MtLO BP.AGA _ Como n 
~},,-tf~~1~ã ';0g" ch":'fe Ijn~;\.1mra a (1 SR. !.(,lUlL:<;3 DfLL G0ztI'fES _ documentaç:'o r.p:e.::cn!:.aàn. é 'on,~a, 
'ol'~ -~ ,; .. ' um::. c "r~.;o 0.; lno~e o"l'C'!o qUf' Q s.:'nat:ol' Jcffer.:àn de re~ervo-me pJ.ra :azer al!;uma.s p~r
( 1t q CL")'ll . f.l c1:"'c.~ c')l1l() -re::;l.z~._'l Aa' j< f~ 11 ":1' ... 1 • C i" - "",, t t d -rante o ri;'! 
~-1rt ~,tl)":::~'+Il;"':;O (> p.,,.,,, n 001''' m"I'!t' ~"Ular ,.... ~Z l\ "J. l _u2 a om~ao gunv"'-s, o!;lnr unlmen e. Ul ~ -
t .. >.'>, ... ~ ('_C1~1~'1'''' ('C'''''''' ~n;es ' 'PCd p :!n~"lT'C,]tlr .r!e !,ma íôlha de servl- lato mi'ls mlnune~o-'-,O d::o,s ocorrencl.as 

t' . ..• '. - ". J ç ,e ... e I ('C~ e""t""o""'n' ,·,0S a·" "z d p.! j' I t d E "I·n-Ip·o tomei C-O-s.'t vl~:o <l rl"f'lnu~r h')r3- - '; .. '-" ." 1:'. • H.· ....... a a ... o 1:1. re a a as. m v' ... <. 
; . -' , _. C:J1'onel DJ,":ob':':-tO Rc~.ng-ucs. d::. nhecimento das irre;'.l1adc1.adcs 1:1 

r'Cr'"/'l'l1if'('t':'t}(!i": o t:n~C'l1h~~'ro LuiZ, q'-l'll fa'l:'m naHt. cem') cabe,êls, Dal~ existente;;;. . 
F- 'HH(':") Fi'i"", de lI.1nlll'a, Mual '0(1'- mo Gas)"):!.!o, r'Ir\.l'cdo Fell·círa, Delml-

Jlm!lO de 1954 

guns :ie~~;e~ l'aSliS, o ehefe da seção 
tomuu " redbQ; l:~O pode ::er v~rlM 
flcado. Ent!·,.~~, mo, não posso d,zer 
:'e f .... runr c-:;.piaàcs. 

O SR. WILSO!'l GONCAJ..VKS' 
- (dtts.ncto) que, de acól:aa C('1ll 
os memb!'o.s preséutes da Cemis
tiõ.o O~ InC;'pd:o, o ~el Pre:::iden
te Je';"',lllJ'l{)ll :;'l.e, as no~a:s tu
qu,,; <Jf;C;l: ~vnttt.do a3 dee,t,ra
ç~es dto d~r''u'C.1t. rÔ"<.fem t\r~eY;3-' 
d;'..:; " e~f--B c::rUlú, J'4 ql1al fica 
f::.t.le:-)/lo p<ll'te 111te,;uunte; qUe" 
po:' ,o:'CJ: [( l1!ndã dn depoen-~ 
t~, !J ·tn t,~ ;~L'U a p~·.:.!.:.C:êr.c;a rf),-' 
sem fUJ.~XF}(.[ a éS.f: termo tod'}3) 
o . .; (li'~ I.nf ,,'..O~, 9:1,) tr.í:o.!neJ j8-
p::'l.:'nte ap::,c:e:lt~..:.:1S ne.3~'J. 02':;'-
5:;}0, à c.P:'2:::,}çáo da COPl:..'S·áo' 
P .. ziC.idCnUr de Inquél·~to <nte 
p::.~ :,.l. a ins.u~r ,r, 

F,c] a~~:;:l, C":-C;::'Tfc:da a o:-i:mi 
taça . ..> da Cú;.n:",;o, 

P'::-;"':'P'!"o, ·,!;Jra. no $r, n21dtor, SEI 
dç:,,.!J-t mf:iL:rl; o d't:>0~ 0"2 Eôore G, 
eY.!_;; .. "~<Q '~u= Z.Cl .... J. oJ.~ Hú:,;:-;:. 

O SR . .l.!ELl O C!-t..\GA - Sr. Pre,
tid:'H.e, l~ .. .;T\·J-.I~e p,.J, J. .... ~mulat. 
cpc:' .1.1: •. ' mente, pa:-;unu:..:. 3.:1 Sr~ 
A-'iuilc; Díll GomC:'. pcrQue a d:;C:!:!lêll
~~":_'J lt~'e .rp·.c.,c:1.o e ext",f'-.:)::', \'o'Ur 
IDO".:!. e t.J,V':'tl\Cl:iJlffi 'nq~;:·.ç5;.;s mal> 
·mlnU~iU.,~'S F('''u.e nS O~(ll.~n::;as nel$.. 
reht:.l~:s. Enl pnncipiO. C- vQ:1 cie.lt~ 
das ü-rr:julürirl.ld':;s ver U.:adas nO 
D. C, T. S€, no ::ri.uro. jU!gdr n.:-ceJr 
s:,::-:o,.cnt{!{) s:>1'cit2,re; :)3 e:sci.:t.:.'?cimcn~ 

'to-3 que tí:'}:utür ir..1ispen!:§.v;;is. 

O SR. WILSO:.:r GONÇALVES.+ 
O n;,JlJ,re :;eh:.dor Jl:'iferw1J. ti:: A3Ulal" 
dEseja. faz:! pa-rgUIltns ao üc-poentc~ 

O SR. JzrFErl.S0:' DL AGUIAR ..... 
O d('1)oente ton ccul-wc:mentD d-e que 
hav â 'Tlaquim:.s copiadol"l.-'S 'no GabL· 
nete do c:m:meI DaJooerto Roj.-.~Ue.s, 
e n:l In""pet.cTj~. para v·olaçãe. e ti'~ 
r03em de cópia.s Q0 corrcspondênciR 
VÍo1a.da? 

o SR. AQUILES D!LL G01l1ES -.
Máquin,)s cOP·:ldo;~.S existem no " •. 
D. G, T .• e servem para vários fins. 
Agora, se él!:_s a usavam p3.ra t l'a;r 
c6;:,:as de VIOlação de C<l!Te5pondência 
eu nUT.:ca vi, p:s..scal1re-nJ.e. ceno tipo 
de cerr€pp,!):l~tfnc:a, cntre+anto, reglS· 
trada, de -cCrt-O ii-t::.r~-·3::', e~·2. requi
,:;itado, das secç-õe". peb ~,orGne.l Da
goberto, c<..m ", ínoicaÇ.~Q do "úm::lP 
do reg st.ro. proceden..!~a, et-c. O fato 
• Jd _ S!?t fàci1mentc verificado, pois o 

. chefe às se-cçl:o ced'J'u C!!3a COl'respD.\l' 
dêncla Illcdiantê rec'bo. -, 

o SR. 1V1~SON GO;;ÇALV$ 
- (ditando o dep01Jr.ento) qll~. 
na Direto_-;, CTel1ü ex',stem má
qu na:; copi!?Qor~, mn.S, O dec14-
rante d.!2cOn~Iec~ :5e e;,15 eram ut;;j ... 
llza-dru. p.:tra. r qu~ra 1ú Sig'lO 4~ 
Gor-te~r...:r'1dênCia tran.:iitada pel:> 
D, c, T.; nua. en,~(>l<ll1to pode 
tnfo.ra.:<.r, e :p:Cl~rp ate ser Pl'{)" 
vadll C::;';:'.l!l1.:"L~.,1!11e~ ~.(. C~l'tJ-S cor~ 
rc ... ,c-:c;.:~ncias. pl';nclpJ.lm:;"'1te rf'

. gt:t:adcis, ~~m t'equi~ tJ..das pq-o 
Dire~Qi' Ge1" .• l, ao seu Gab'n3Te, 
cem a ezpO\ J.:;h dv D'í- .nero <Io 
registrada f da sua p::,oc.e(êncln; 

o SR. Jr..-"''- ~ ~:)'i DE AGUIAR ~ 
C:1de e.3ta·l.:tffi Ice. !~z,-des eseas mr,
qumas ccp:a-d01'2S ') 

::'r;,€'nt? do <:"T\1t1~ OP. PYnUl'~O do Dar, 11'0 da Silva Alnte'<1a, ~ste homem. O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
j'1 ,<'('tOl' .d?- Dlr~tortn .d~_ Mr.t~~'lf":1. aliás, tJm'Jém é l1n homem que pre- - O dep-c-ento poje informax se O SR. AQUILE:S DILL GoMES .
r.-t-cb:u vr>r,,:, d'~~<""~ m~lh,.y'S~ l!I~t"3.. Cl~:::t sçl c"~ervadú. parque foi o che .. existiam máquinas copiadoras no r- Conheço duas: u.rno. no Gabinete ~o 
F~"rr5 F(\nh~s. Jú\i-a Soun. ,1'0(>0 I fê da comiS,<;ª,t> de Compra.:. c.o Sr binete do Cel D:3"0herto Rodr13ue e D'retor Geral, à época, numa das .sfl ... 
i1J'1U':to C'?'l" snnt-o.'\. Roberto M31'l- Da:mo G"!m3.1', Vendedor de selos, na Impetor!a., para violação da cor· las anexfis: e a outra no Gah'nete ~o 
r.l1o, VaJduo Pedroso, 3uare1- Cout.- manipulou v~rba:: do DCT como bem respondéncia. da qual tiravam có- Diretor do ~ater!al, :;r. J .. nibal. 
11"'0. é!tc .• t-ambpm. Juarez de Castro qUis. L-O~o a t.cguir vem a Terezinha pías? O SRo P'ILSON GONÇALVES 
Cpl!t!nho, poro pxemolo era uma es- CalTp03 D1n'z. que também foi para. O SR, AQUILES DILL GOMES _ _ (ditant..) "que, as máquinas 
~t-C'le Ofl canbnlJo do c~ro!}p,l p;."l~o. Pernambuco ceal o 'Dalmo Gaspar. Máquinns copiadoras exístem no DOTo copiadoras a. que acima .se refeti ... 

'trto RI ~(1d~1~e5. e t'ecebl,a u{ua nlf'n- com autorização do Dl' Da"'oberto Se as usam ~ra tirar cópia. de cor- ra estava!:! 'ocalizadas I1ma. no 
t~. .:i nhelros por adIantamentos, _..: "" Y" b· t 1 ir f~iás deseJava que os Senhores Se~ para ul!l conc;lf.S;So Irre .. u.lar, porque 'respcndência violada, pessoalmente, Ga ln~ e o D etor' Geral e B. 
r.fldol'es ob<õ:en!!s'3em Que ~;:.'ies adio .êles diZiam que Iam ~unClonãrlo da nunca vi. Elas existem para vãrias outra nO Gab'hete dç Diretor do 
ehtatnento .. eram dndos entre o~ dias lr..,t1ciaçã.o dos oec.etlstas, mas não, finalidades. OItímamente, entreta.nto. Material;" I 
12 e 15. Um dêles"de Cr$ 56.690000,00 el'3. .uma meIa. duzla do ~BSPT. O soube que uma. eorreSpondêncloa. que O SENADOR. JEFFERSON DE 
f~i. liberado no eia 13 de fevereiro que é grave é que tals:flcaram as velo registrada, de certo tnterêsse, AGUIAR - As vendas do DGT eram 
de 1961, peJa portaria 2.654, prooes· origens dos DH, Por exemplo: de fôra requlsltad'a pelo Del. Dagoberto fe;i:as com preços maJol ..IS? 
cp número 86.808-61. Em um mês. P~rnam1)Ui::o,o vamos começar com o Rodrigues. Isso, aliás, pode ser pro- O SR. AQUILES DtLL GOMES'
eom essa Quantia. foram realizadas I Duoetor RegIOnal, Eduino Marques vado, pois ficou registrado sob o nú- : Bem dúv\la, mas seria. mD:t: fálcU 
Oi: jw;t.JtJcadas obras. Tudo dlreitinbo, Borge$, que fOra demitido COmo eo- mero tal, de tal procedência; em 0.1- . uma verificação por técnicos. Certa. 
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oQÇMião"'lnterrpgue1 wn !orneCedOT q~e I 
me declarou: se me chama.;rem eu na,o 
\":U depor e justi!ificava-se. Pode ser 
Que 'nesta ,oportun;4ade êle venha. 
D~se o seguinte: para vender ao DCT 
er~ obrigado a majorar de 40% qual
qtl2r artigo. :É1SSe fornecedor se fô.sse 
.!ltlmano. naquela época, não viria 
<lepor, pn,rque a situação era perigo
Uh. Não sei agora. E' que o Sr. Afif
bal Freire rtceb:a tudo e levava ao 
gàb'nete do C-Ofonel Dagoberto para 
dividir. 

O SR. PRESIDL'ITE - (ditan
do) - qu:" n20 pode afirmar com 
segurança se eram majoracl.os exa. 
gerad,amente 03 preço~ dos m.ate
riais vCllrud:>s pelas fir,nas. digo. 
f rIl19.S particulares ao DCT. mes
mo ~mque, ao tempo da sdm:nis
b'aeão QO Coronel D.1g.IJoerto RO
drigu.:s sCl'fa difícil apurar es!a 
circunstância: que, Um dos for
neCedores do DOT, de'::liunra cerR 
ta ,,'ez, que vendia a sua merca· 
dor:a 20 DC'l', isto é. drclara:a 
que, qualquer merca.ct0!'Ú't lMra ser 
vend da. ao DeT, prec!sar·e. ser 
arte-rada. ou melhor :u3iorada. de 
quarenta pal' cento ({O'f·}. que' f'e 
dc.;tirutvam ao Diretor do Mate .. 
riaJ, mas, Que, f'e fôsse chamado 
})~m dedJ.::t.1r êste fat.o p::rnnte 
Qualqi.wr autoridade, nác () decla
raria, fa<!e ao Pmbiente então do· 
minante na. <tdm'nistr.ação Geral 
do De'!'; Que. o l'J',!'etor do Ma
t-er:nl -Era o func;onár o Aníbo.l 
Pereira e que os quarenta por cen
to majorados na aquiEiçã{l de ma
terial eram entre,,\"ues, segundo fl 
l'ei'erida illío!'mar::'o, ao dito Di
l"2tor do l\iaterlfl, qUe os d.vid'a 
COm o Diretor Gerlr do De'!';" 

Senador Jeffer':;Qn de A::ruiar, aIgu, 
nla pergunta? 

O SR. JEFFEnSON DE AGUIAR _ 
Quem era o fú!"lleccdol'? 

O SR. AQUILES DILL JÜ,MES _ 
Quanto ao nome do fornecedor, per
tunto à Comis.são se será n~ces.sârio 
(teclará~lo .. 

O SR. WILSON GONÇALVES _ 
Quero esclarecer ao depoente que está 
:fH\ o'Jrigação de dizer a verdade. Se. 
çntretanto. a informação que lhe foi 
Cada em caráter sig;Jm:o, está na sua 
tomciénc'a enuncktr o nome ou não 
3ITvidentemente 'IUe para a Comissã-O, 
" deClaração dêsse nome é importan
te. 

O SR. AQUILES DILL GOMES _ 
E.;,sa declaração foi tira{}a no desejO 
'f:1J conseguir e):minar a corrupção, 
cujas provas, n9.quela-- oportun:dade, 
eram !lec€ssárias.' Entretanto. não sei 
se tenl algum !nterêSse. Na realida
'Jie, a Comissão teria que se a-profun~ 
(:lar muito na vida dos fornecedores 
do Departamento de Correios e Te!é
grafos, para. retirar alguma coisa de 
concreto. Em t.:xio o caso, cre!o que 
êle teria o desejo meSMO de ap'lrar, 
r;:egundo me revelou em ..converSa E' 
o Sr _ José narboza; a -F'irma que re~ 
p-resenta llão me lembro, no mo~nen
to, mas é uma firma muito importan
te, no comércio de máqUinas. 

O SR. WILSON GONÇALVrs 
- (ditando) que, a pes!':oa que In
formou ao (epoente da exigência 
de majoração nos pr~ço.:: das mer
cadorias ad-qu:ridas. pelo nCT, 
chama-se José Earbosa.· ID2.S ntio 
~abe o nome da firma- de que êle 
faz p:!fte: que, 8ente~Ee o dt'c~a
rante no dever moral de esclal'e· 
c;;r que a :nt.el'venção do Sr. José 
13arbo.sa conforme acima jã decla
rou, tinha por objetivo e<"colher 
um meio de :peder combater ou 
dificultar a corrl!pção enlão exis
tente no DCT; que, (t firma Brito 
era uma· das. que sempre vencia. 
as c.onco!'Tên"las para aquis'cã-O de 
material no DOT, podendo 'o de
Clarante esclarec::r ainda que 
existiam várias firmas Org'nniza
das e de peqt;.ena importâncIa, as 
v.ê:zes l"e.presentadas por uma. SÓt 
pessoa, as qU&is concoj:rIam às &O~ 
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licitações de venda conhecendo de terial no moment.o, o que, ainda I O SR_ JEFFERSON DÉ 
antemão os preç<>S pelos Quais a hoje, é fácii de ser comprovado"; !'-" Se .havia inclusive ." .. hlsk,y-
Divisão Geral de..:eJava adquil'll' O SR. JEli'FERSON DE AGUIAH ! do Ga,binete do DIretor-Gel'a.I, 
o muterial c apresentavam pro~ _ á conduta do Coronel Da""oberto O SR. AQUlLES,DILL GOUli'(;! 
postas de tlcórdo com o desejo dos :, N d ,~ 
dil'!gente.s da repartição;" RodrÍgucs. pesEoaImente. na. direção o outrQ dia a Revolução, foj 

do D.C.T" como homem, era de Cmtrado, mas eu posso diz€:l' 
O SR. JEFFERSOn DE. AGUIAR - homem vl:::lado dedicado afanas? \.isto pe.ssoalmentl', não 

A f rma Br~to t:eve preferênc:a para Enfim dentro e fora do D.C,T., qual I como cachaça, cachaça j;s·"áiitaii" 
a con!:trução e remodelação das agên· a conduta de S. Sa.? todo tipo de bebidas. roupas . 
cias? V. Sa. pode explicar-no.s? O SR. AQUILES DILL GO::"'IES _ \ nas. no Gabinete do Diretor. Hllvi8t i 

O SR. WILSON GONÇALVES O Coronel D:lgobel'to. conversando J fardas" de mürinheiro, armas, ~ud()í~, 
E~a firma é daqui, do Rio? com a pe.~sofl. imp:·E'..ffi!onava. O .'3eu ,que se l>O~sa imaginar no Gablneta/ 

!5entido de bl·as;Edade. n:lcj{.nalismo, ~ 00 Coronel Da~oberto RodrigUZS. 
O SR. AQUI': ES DlLL GO~1ES parecia. realmente o de um dos saIR ,Numa noit-e, em que fui reclaJuar 

Existem. na é-rbita do DCT uma série vadores da Pátrla. Eu rnC'nlO me I cont.ra uma penaildade. qnmdú en ... 
de pequenas firn as que na rea~idade enganei m:ütas 'v~ze5, com ele. 1 trei, encontrei 'O Dl'. Manhães Mon .. 
não rcpre5entam nada mas que reR Ch.1.mou-me e p~d1\.1-me pura aro'..>'l! I tenegl'o que villha saindo Com U1M 'j 
presentam mu!to na hora d'lS COncor· com a luta, que estava enfraquecendo bandeja e umas garrafas bonitinhas \ 
rênc:as aos fornecedores. São nomeS o Governo e éles tOGOS; que tinha perguntei o que era e êle disse qU() 
só reg strados e todos amIgos. Na con~ fins escu.~os. E' homem de lJoa cen.. el'~tro de cachaça p2raguaia e qUllndQ 
corrf:.ncia muitas vezes o roe.3mo for- vel'sa, muito inteligente. Entl'fLanto, H),trel est-aV8 o VoxoneJ Dagoberto, 
necedor é irltere3S"sdo em várjas delas. sua conduta pessoal é o que existe de Dalmo, todos bebendo e eu p:rD~eJ' 
"ada uma c?e.ece Ufl1a proposta, mas pior, c!5peclalmente em certas hOra.s também a cacaçe paraguaia. Ha. ... 

prc'P0.sta_ já conhecida, anter~ol'mente. do dia. C:elo me~mv Que o Cel. Da- via outros -funCionáriOs, cujos nomes 
As.:lm" ja se .sp.~ ... e q~el~. VPI ~ganhar, ,gobel'to é doente. b~be muito. DepoiS não me lembro. 
porqu ... , na reallQ" .. de, ~e .,a~ha.sse uma das I~ e ~2(' horas não está em .teu 
d,lS ~equcnas Uao podena executar J'uizo pl rfeitú O fa~o é do conh"ci- O SR. WILSON GCNÇ.\LVES -. 
o serv:Ç"O. ~es rr..andnm a proposta e I t ..','. :- O SR. WILSON GONÇALVES: 
o jnter~sado conhece- a p" ore o va- Ulen.-D iH .• ai. E mUlto de~;:l:l:rada'Vel _ (ditando) ql:e, é conhccim~n •. 'I' 
lar d3 obra. ,., aludir ã qu€uão morai, pOr motivo t.o próprio do deDo-ente que -e~.~ 

O SR. \VILC:O)l GONÇALVES de re.~!>~J.'(; m'l!uc, ~a.s, como se vl:::a mumente exisllam b::bldas :::..-. _ '" 
V. Sa. fez esclar~clmentos d~ ordem a escl.~~ece: fatos lIr.1X'rtant:1.";, não lic·as. de5de Wh!f'k.~g.té a ce.c . '-'.f~,~.~ 
geral, porém, à ín.:in.g,1çJ.O do Senador m~ p.J,';."'c fu.,.tQJ- [:f ap~·e~~á·la. Houve no Ga,.lJ1ne-h! ão Dlre~ ,.-t:;,~· 
Jeffe:~on de A""u:,:lr de que se a fir- a. epo~a (l'l~ 2.mame:- do C~l. DJ.Zo- to RodrIgues, c7.i!;~~ndo até~ 
ma Brito era °uma' das que sempre bel'to. lli"sas anwr:tes dom:naram o gavetas do seu bureGu peçat; de 
ganhava, V. Sa. não Yes'pond:-u. ! D.C.T. roupa feminina e outros Ob}.:'t:)St 

O SR. AQUILES DILL GO:1IE.S _ O !:lR, WILSO!'l GONÇALVES - inclusive a.rmas e roupa. de np.rl_ 
Tudo está provado nos documentos Era:n ftlnC10I,ánas? nlleiro; que, certa vez, entrara G 
QUE' nnrxeL í O GR. A~UILES DILL GOMES - depoente, no G!lbinete do DiretQl'!~ 

o I Sim. Na u:;Lncia ela Avemda Rio Gerol e o encontrara. j\Ultameqtej 
<?~/ ~R. ~rL,,"pN. GONÇALVES - Bl"dllCO tru.balha un:"l de!as, chamada com o Diretor Regional Da lJ1i.o; 

Ex1f~k.m<> P~Dlylll.O, ~lr~a~ ap~nas p.lra 'Da. L'.dia. O c:'..ma de imoraEdade ].1acedo Gaspar e outros funcl.Q~l ;!J;!: d .... ~.~ ... )r~r P.ClJDS~~S Já conbe· cheg~u a tal pun:o que determinadas nários bebendo a cachaça de Ia .. \ os .. i? AsS ~ rm. s ?Q~h!Jc ... m.! entre ,si, funcIO!.1árü)s •. hoje em dia, se val1ZIOR brical"..ão paraguaia com IQ+;ul(J' 
p~ CC q~ê a aúmml'itraçaJ qu,ma? riam de S(,l' am.'ntc:" de 11lll :.:dmmis... p-areC1dQ Wli.f!i:y e c.stava l,à:Jo 
O SR. AQUILES DILL GOMES _ trador; Ch22:arcm a bri;;ar por (;.5:::!\ servidoa. em tr.mdeja pelo DivajdO 

Não é bem assim. No caw da. condjçâo de amt..nte do Sr. Aníbal -Manhães MOIÍtene~ro que ef:.) utiJ ~~ " 
execução de uma pintura, por exem- ou do Sr. Dalmo. F.ra o dominio das dos aslsslentcs do Sr. D"~i.·r., ..... 
pIo, huvia um conluio entre êles. A amantes, mas ele fato os servidores Geral; que, nesta o:asião, t ,-:' 
repar~ição, desconhecendo os preços, que rodc(1vam o. Coronel Dggo~el.·to O de.poente indagado se. 'n::"!-
recebia propostas de venda, apenas procuravam facII:tar essas C01.Sas. whisky 4ue estavam bebEnJO!.-~"-~·:." 
para. nar cobertura à exi3ência do Quando êle estnva em Bl'usW.a ou Sr. Manhã.s Monten~gro re::~~ 
Códjgo de contabilldade. A firma que aqui. l'eQuL.~itavall. aquele tIpo de deu que- era cachaça p-..l..l'agi.lI., 
devia realmente ganhar e. conoorrêll- funcionúrio - normo.l.:nen~e fUllCio- chegandO o depoente 8> tomar .• ,·_ 
cia que DL C.tfO em hipotética apre- nario - que serve a êsse tipo de in~ pouco para expe!lmentar. diM";" 
sentava um pre<!o X sob um cnten- terê~se. constatar, a veraCIdade da il)for- -, 
dmiJan~ento CO!; oui:a~ duas rnJ. ~r~ firo. O SR, WILSON GO{;ÇALVES mação. pois o depoent.e nRo g~ 

,). ""Na Ie'1~~t~çao, a ComlSSao de (ditando) que. pe:gunto.do. qual 00 de bebidas alCOólicas; que )1110 

C
(Jlom

O 
P~ª,"s apre ..... ntava o preç~ acres~ o jUizo que o depoente faz sobre mesmo momento, tentara O' ~ <-'.' 

d , começalldc a1 a oorrumçao. o Coronel D0:";0be: to Rodrigues poente falar com o Diretor-df.ra.J;"'""" ~~ 
como Diretor do DCT e como mas não consegl'l.ra por qUe O 

O SR. WILSON GONÇALVES homem na convivência social. m~mo estav.a altamente aloooll_ 
- (Dittlndo) que, outras vêzes. zado e senta.do em cima da sua 
mes h · to d di respondeu o depoente, que. em própriA mesa de trabalho. mo sem con ecunen os.. conversa, o Co.:onel che:ra a im- .... 
rlgentes da repar~jção, essas fir- pres.:ionar a piÍlneira Vista tal a O SR. JEFFERSO~ DE A.GUIAl\ 
mas quanto a fixação de preço, sua manifestação Q re .. peito dos _ Tem o depoente mai!'1 a!gumB. in .. 
essas firmas [a7üun previamente pl'ob~emas nacior.ais e da sua de... formação a prestar, para esclareci .. 
entre si u.m en~('ndimento para a. f.;sa em benetic!o do P,1i.s; 4ue. menta da verdade? 
p:eparac;.ão das suas propostas de ó . d . .. 

d b · d ., o pr pr~j) epoeU"~e, a. pnnClp!O O SR. AQUILES DILL GO"lP'l1'<:! '_ ven a, com lnD.n o prevIamente chegara a se iludir quanto as .~ ..... .::> 

os preços das respectivas pl'O" verdadeJas IntençÕEs e propori.. Dizem tanta co~a do DCT. que pEnsO 
pastas e escolhendo dentre elas tos do Coronel Dl-g:obel'to como 1"1.;',0 precisaria acrescentar mais n::!da. 
a que deveria ser vencedora; cidadão b!'o~,ileiro: q"e a propor- Em todo o caso, es'"a revolução vjt{)~ 

O SR. AQUILES DILL GOMES _ ção que foi tomando conheci.. rlosa que aceHamos como uma teve.-
N I menta dos seus , 'o'. n'odll.M'.'a lução democrãtica ~e p-ropõe a faze" em era. ptec 50 isso, porque êles IM'> ...""" li" t· . t E t 
encaminhavam uma série de 5 pro.. completamente o JUIZO n ....re3pCi.. utro"t ndl!lCZj<~ nn ,1COmUnl3- a. n -r te. 

os• d te . I d fi to daquele ex~D~rctor-Gzrl'l. tll"a an o, esc o e:sC1'3.TCCer O se{;mn e:: p ~a.s e ma na, e rmas que .~ na atual administração do D.C .. T. 
nem forneCIam c."pecificament.e aquê ... - vez que, chc:sara a cor:~l;.lr.ãD de ainda .exi.:;tem comunLstas oo:aJ()IIln"; 
le mate.i:ial e uma outra proposta' de que era Uln nomem portador de _ 
lUlla firma que efe-th-'CmelJte tuba- vícios graves. pois, Q~êm de selO do... e talve~l1 sejf:.m ~ OSd que r"L:.U) 
lrava JOItl.() referido F.latel·ial. Havia dado ao gosto de inzerir fl'equen- p:Qntos a lWXl ar ma_oS e per lO Ol; 

t d d te~. ente beb'·d"' nlccol! ... "~, '·m- administradores, porque. na l"er . .:.lda .... uma orna a e preços. A concor.. ~.. ......, . -......, 't t 1 t d 
rência públic·3. pl'ôpriamente foi eli.. plantara no D.e.T. o (me se ?C, ê1cs _ll1VCn ara,m au ·ro s s cl?G. e 
minada. Quando a lmportãn:ía. era pode chrulpr o .uru·,r.rie das mti1traçaQ comun.sta, que eu nuo co .. 
malor (e 5 milhõés era o !imite má- Amantes'" que com e"',jto. na- : nhc:!a. ~as que infelh:mellte co~ta .. 
ximo) dividiam em 5 ou 10 coletas quela rep:ll'viçã-Ô, ey._:'Lü;~; t.me.,- 'tah103. ultlme.!llt'nte. Os, cODl.pnl.':'ta.9 
de preço.' tes do Direlor-Gc· ... l '"'n ntes do no D.O:r. nao são mmtos. mas .S8 

DlretoI Dalmo G;~~2~ ~'11nntcs divIdem em ~ais gtUpo': O" jnteUge;; ... 
O SR. WILSON GONÇALVES do f'mc:onário Amt\ll pel'ell'a'j tes, fo~mad~ qUi! COlabora~ jun~() 

(ditando) I'que, como disse na Dlretor d Meter181 e outros nos ch .... tes, uao sa.'-~ dcs seu:. p-qstD.$ 
sua exposição, pràtic.:1mente io... maioS; que,O em certrs e.>feras da corre'ipontlem à elrte 1 e O~. ~en~ 
ram abolidas as concorrências D.C,T., a deforma{'ão mor:lll~'3ltO.S' qu~ s.ce~ta.m_qll~U~ m ... u~. 
pÚblicas do DCT. pois O me.terlal chegou a t.11 ponto. que, cer~"'s ocnClR, ate a .. a",ressao f1s1 .. 3., e per;: -....... 
era comprado, geralmente, atra- funcwnáLIls 3~ gabf:.vam osteLl~ tuncem nos g.upos de choque ..- SiUI ~ 
vés de coleta de preço e que, sivamente de serem amantes dos os pelegCt. ;;, "" 
nessas coletas. muitas vêzes, a seus f'uper1ores e ne~a qualldade O SR. PRESIDENTE _ O pr!.m.ei~I": 
repartição remetia o pedido de tinham acentuada influêncla na i :'0 gnpo é o da Deliberação e o ae-- . 
apresentação de preço a tiruas prática de vários atos actmmis· I <rl.lDdo, da Execução. ::.... ~ 
que não eram E"~pêcia.1ist3..S na.- trativos InClusive nomrsções' '" ~ ---
qucle materia.l a fml de favorecer • ,O SR. AQU~S DILL GO~ _ 
11 'proa. Ülliea que estavam em I Senador Jefferson de AgUiar, ~ Sz~ da exec~lÇaQ, em fl.~nçt1o da di ... 
condiçóee de vender aquele ma- guma. perGunta? lreçao. Os e.1.emeutC;s 112.Q tão .. tu.-
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án.tes, ccnhecidos c<.1nCll comuniStas Telégrafos,. a fim de evitar que O SR. AQUILLES DILL ''GdMES to.1' a necessidade legaI de f'on .. 
ante a. luta de classe que não é em oertos elementos que estavam íIl4 - Eseas coletas de preço também são crorência pública; que, o Díl'et.orll 
tôruo da posse da chefia.,_ mas den- timamente comprometidos com a feitas por um acomis.são. Quem de- Geral, delegal'a, ao Diretor d<l 
11:e !~Sie.s próprios elementos forma.. ~dminlstração anterior, se apro- Cide, quem adjudica., finalmente, ao Marerial a compet€ncia para é 
4>5, engenheiros, advoJados já se vão ximem como vêm fazendo .da Firma é o Diretor Geral. A. DÜ',eto- realização dessas coletas de pre. 
l~ç~,ndo nos postos de chefla.. O ú!.. atual administração do DCT· 61 ria· do Material, o Chef.e da seção ÇOo, mas, na verdade, elas era.!Q. 
ttmo Diretor regional montou agora voltem a. ter diGsimuLada.me.nte t'éenica. - agora. está no atual gabl.. feitas de comum acôrdo entrá --1 
utn ·~equema comunista d~sa gente a mesma. in.fluência ou at·uaçjio nete, Dr. Moura - e um dêsses que ambos;- que. a exemplo da mu. '"' 
nj3. Diretoria. da Guanabara e alguns qun tiveram na. admin:straçlo está. na list.a dos que !'ec2b~ram adi- dança de p!anos de construção d4 
d'e.es ainda estão uas postos, porque passada". I antamento,s fab·ll~os. T~ldo é mais linhas telegl'áficas para 00 51ste. 
no DCT ainda não se tomou uma O S JEF.FER.SON D'"' !\G UIAR ou menos a mesma COisa. Fazem êles ma de micro-ondas .. ·como acon-
ptovidência para o expurgo e o que R, . ,".l!.i ' I à vontade do chefe. teceu com o trechO' Pa.ranâ;..S~ 
t: mais grave é q',e 'êles ainda conti- - GOSt·::j.-!'la de saner do . depoe~te O SR. LEITE NE"'ITO - Não exis- I Paulo, pertencent.e ao tronco Sul. 
.n(lam pertm'bando a ordem com onde \ e~arn .produzidOS e dL5tr,b'..udQs tia, pcrtanto, concoHên~ia pública e comentando que eSSrlS altentçõe~ 
iJt,l'igas e maledicênc:as, com o in- Os bo .. etms slbverslvos e as re,<;postas o julgamento das co:et:1s de preços eram feitas praa pOsslbilitar a 
Íltit-" da p,o'pl'ia defesa. O Senador' q;J.e o coronel Dagoberto a.ndou elan- eram f·naJ.men-le adjud'cados pelo Dl . ~ d t . 

'!"' • .., do às minhas declarações no Sena.. rre'or ae .. al ,. , , . - a.qUlSI9':l0 e ma er.a!s ma!.,: caros 
Je:tferson de AguIar é muito visado do. porque todos os di.ret<lt'es regto- I '" '. e f~c~h~r a obtençao de Qutl'QS 
p<*, aquel~s elementos da corrupção, nais recebiam abundantemente esses O SR. AQUILLES DILL GOMES negoclOs, 
qtie j)rocuranl atin'O"if também a fI Q e te t d d I j 

;r pan et05. j -:- U lU .. ~l au Ol'! a e. ega pu.ra I O Senador Aiílio Fontana tem a.1. 
aIll;nha. p;;ssoa, cOm graves informa.. O SR. AQUILES DILL GOMES I fazer aqUl1>lçOes d~ mat.enal é o D:-

j 
guma. pe:t'"l"Ullta a fazer') 

f"õts uo..::. novos dirigentes. Há pou- _ Ex:stem impressos a êssz l'eSpeHO t:etor Geral. O Dll:ewr Geral pode :;> ~ 
t·04 d. as est;)va eu no' gabinete do e "panfleto", jornal 110voo que ,(tel~gal' poderes, como fez numa c.er_ . O SR. AT1:LIO FONTANA. - .Na 
3f1n. Diretor l Regional dOo DCT., saiu. ta epoca, ao Di.retar. do ,:I .. Iaterial, ne5- I lIberdade de responder, 0'.1 .nao, lll_ 
'IJttnd·) S.S. 111e ·disse que· tinha in_ te cnso, o Sr. t\nloal pe:·eira. mas dago ao depoente s.e pode mfúrmar 
;f<Jql1aç·ões graves, nada. bôas, a meu O SR. JEFFERSON DE AGUIAR I e~as são teltas semp:'e, no bom enten- i o~ nomes daqu.el~s ele.mentos .esquer-
.• e~eito. 01"&, deduz-se. fàc1lmente, - Refiro-me aOs boletfns mllneo~ra- dlmneto entre as dl1'eto~'itlS do materIal dlstas da admullstl'a.çao antenor que 
«]!.le, fce éle tem sôbre um homem fados e impre.:so.s. ~ a geral. NOs ca.sos importantes o . cont-lUtlam em j)o~lção de ch"fia. nDo 
~ut possui p:lssado público como o O SR. AQUn..ES DILL CrOMES _ D:retor deve ~er ouvIdo. A parte tcc- 'I u.:ual administração. 
me1., de luta contra a comunização Impressos em no.ssa oficina graflca. uica 00 DCT .. de linhas fisicas, foi O SR. AQUILES DILL GOMES -
~ .t c(1Tup~ão, no país; informações em Benfica, com papel do DCT e dIS- a~andonada. ~a .iiJação Paraná _ ! ~a . minha eXPOsição, pràticametlte 
F~~es: ~mão .que. s.e pode dizer de tribuídOo por intennédio dêsse Depar ... Sao paulo. uma lrnha qu~ se estava I CItei quase todos 50 norne,,\ daqueles 
\lCl.',a ~\~ne de mdlvlduos ~ue o .ser- tamento. Aliás um dos a~sessores ao I fa~endo e.que custou milhoes de cru-j ele~entos. Quero! ent.retanto! deixar 
"l:1. e cOla~2~:~r,a .... f!1~m <~adnllnLs- I coronel Dagooerto, Maurilio ROOl'l"! Z,elro3, a!)an~onaran:t-na.. trocaram- regls!rado que ~obr~ o "ape!ldo 9ue u ... ra9-..aD t8IO:" .~ .' , I gues Pereira era. o illtelectl1al, era. l!:S~. novo ma..~~rial unha. que ser ad-I me Qcram d~ '.·..:.ba.dmno. ' .nuo .sel. o 
~ SI .. JellclS01! de Agmol - Q~la..1s quem oientava. aquelas cO!,sas. qUlr1do por vanss f.l"mrs, em conl1'a- qUe querem msmuar, pOlS JamaIS rc-

I;Uo. as :n!ormaç~es? . . . tos fabulcS?s mas, quem dá sempre. c{'oi .:tualquer quantia de empl'ésa. ou 

~' SF' .~QcrTLES DILL GO:VfES _ O SR. WI~SO~ GONÇALVES a pa·lavl'a fmal é o Dir€,lor-Ger1.. q:le . de movimenot para exercer a c.ampa--
,.. • . - Parente dele? . . od"" t ,. I h 'd b te . co' . . fil Nd me dlS.:3e; ma~ falou com1go, pes- . e q~em p e o~~:n ar essa pOütlca n a~ e com ~ a. nupçao e l!l -

~o:llm€nte. que t~ve mfo:-mações na- O SR. AQUILLES _ DILL 00- II ~ orlent~~: no sentldp d.J. t'xt:nçfto eas traça0 comul1ls~., Du:~nt~. a mmh. a 
!3a bJas a m211 respe.~o Chegamos, MES - Acho que n110. lInha.s fldCJ.S qlle Ja· (':.tavam e111 ta- luta, quando ~1l1ha dlflCU aades, ã-l--
IJ'",Jm a. ",eo·umte conclu~ão: na epo- O SR. WILSON GONÇALVES t se de conclusao. Sel'la mu·t.o nh15 , glU1.S colegd.S ajudavam-me, para nRo 
~.a Ç,i<l' CeL 'bs.";o'-:!erto, êle U'JS consi- - (dittll1do) "que, certos pan .. I b:l'ata a. transmissão .p<:Il' és::e melO, paSfar fome e prosseguir ne'<;~a cam-
{!~:·.).va IOl1cos e ibad.ianos. Agol"a, fletos de caráter de agit.ação, dlS- E um flO de um lado p:aa o.ltro, panha, 
::( '1l a :l1uda.,nça da siiu.açâo, penliava~ tr:b·.tídos entr.e ~s servidores elo como, Se faz t~lefómC1~mente, O Se-. O SR. WILSON GONÇJiLVES o-

·:r:o;;:. qu ~ !'ea~mente hlwla um expurgo .neT. e a propl'la defe.<sa do co.. nador .Mel.o. Bl a'];a d~\e f',aber qUe no l Em face das ,suspensões? 
mUlto )om e aos q'ladros do DCT. rOllel Dagoberto Rodrigues ao parana as lmhas estao abandonadas, . 
re:o;na~lam ·antigo& funcionários dig-- dlscurso e acusação do SenadQl.· . O S!t. M~O BR.~G~~ - Inclu· O SR. AQUTLFS DILL ~OMES ... 
llL,<,. e :lonestoS. Enfim, a subversão Jeffel'son da Aguiar, foram 1m... 61ve, Sao pau .. o pela RibeIra, há mais Exatamente. ASSUl1 S€nao, e~sa.s 
jt. acabar. Mas, Os func,onári.OE:, cor.. pre.5S0S na. tipografia do DCT )0" ?e dez anos descOobriram agora haver acusações não têm qualquer pl'OC~_ 
:rup"os !:ominuam em seus cargos, co- calizada em Benfica, nesta capi.. mterferência. da Sorocab~a. Os te.. dénc:a. ~ 
Jl1'J.1i~t::5 conhecidos chefiam seções tal e. que o fupcioJ;?ário Ma~rilJo lJeramas eram passados SÓ por avião. O SR WILSON GO~ÇAL'Vms 
-. n~ continuamos como loucOs e com Rodrl~ues pereIra tmha a m.l.Ssao ° SR. JE!'F'ERSON OE AGUIAR _ id·tr.: do) "que P"1'8 conclujr 
.1;IÍ"àTm~ções desagradáveis clrcuIan- d~ O;lental' a. preparaçáo e dis.. - Eram entã aerogramas. te I ~~ente • de~larRr a ra~ 
rio la ;1QS50 respeito. Desejava. cha.- trlbu~ção dos boIetlUs e panfle- O SR. AQUILES DILL GOMES - . mo,.... h f ~ d lid 
.:nax: (t att!nção da Comissão para tos editados ?ara a distribuição ?oi feit~ a op~ ação l~üct"o.on.das po~- ~ao lra~{~';ol ~uu~ v~~ ~u~ 3.~~n~ 
Este ponto: o expurgo deve conU- entre os servldore..;, do Depal·ta.. que fahcitvaa a gastar multos ml- ,e b' • aI uer uan'ti de 
.nuat rr..ais atento ldentro ~ do DCT mento". . Ihôes. 0. Diretor,-Gertll se .b·.asona~a. ~~~~q;~~ e~~·2sa ou q movi~ento 
~a.r,,! apur.a.·r as fa~tas ~es.s& gente. Sneadol' Jefferson de Aguiar, ~e ter feIto a P~I ~e ~e ~elex, ISSO nao para reaJzar a rooção que vinha 
f:)en~o~ dentro de pouco tempo vol- mais alguma. pergunta'> e nad.-a na. adm,mstl.\çaO de um ..... de- exercendo n D C 'r tontl'Íl-
tarehros à situação anterior à modi- . .partamento da ordem do D. C. T. -q. . '.' •. 
1icllfão dmeocrática. SENADOR JEFFERSON DE A jJ1{;talação do telex é caríssima, ~ o~lda de .. llr~gulaflda~~~, 001-

AGUIAR -_ Satisfeito, Sr. Presiden- muito boa, muito bOnita _ da qual lUPç.a0 e aglta.9ao e.squerUlsta. ql!e 
O Sr. WILSON GONÇALVES te. sou técnico n18S é muito rera. d~~.m::va a.que~e ~etor da. tractnl.1-

__ (ditando) "que. tendo a Revo.. :r Abandonarmos. num país COmo o n:,st.açao publloo, que, oloumas 
luçã~ vitonosa o objetivo de Iea- q SR. WILSON GON9ALyES -:- nosso. de grande extensão terriwrial, v~ze-:; receber~ P€9uenas Impor .. 
Jizar. ~ eXjp',U'go. completo na Ma.IS algum senador deseJa mquenr a solução de linhas físicas para Ultro- tanclas em d~n~elro de. c ~leg3~ 
~dmmLStração pública, para atas- o depoente? duzir o sistema model'níssimo sem seus de l'Cpartl.çao p~ra ajudar ~ 
tar 00 elementos novos Q B.9.ue- O SR. LErl'E NETO _ As com... condições, e desejar ga~tar muito di- dificuldades flUQ.!lCell·~ do. d~ .. 
~e8 que est~vam comprometld.?'S pras feitas pelo DOT. eram prece .. nheiro, E' o que foi feito nessa ünha poente dur~nt.e OS V~Tl~~ pel'lo<lüs 
eom o movunento de subversao didas. de ooneorrêncta, pública ou to- Rio-São paulo, Paraná, Rio Grande. de. s\.lSpensaQ. d,.. eXleClC10 do se:,: 
que se apel'aVa no pa.is, o depo .. mada. de preços? A maioria da linha já está construída, C~lgO, que. recebera. como ~UUl 
::jnte. recebe COm surpresa, 0. fato ma.s, um trecho, no centro, (oi aban- çao do Dlretor~Oel aI, COl or~.el 
qe ninda. hoje, certoB funcIOná· O ~R •. AQUILLES DILL. GOMES donado A tenninais $. pa lo Dagoberto Rod1'l6tl~S, P~l' nao: 
7j(?S do DOT .sàbiam~nte ~omu.. - Mão. me le1!Lbro de ter V1&to c.~m- eu ajudei : instalar. 'r:g;-e e~ste ~u{ concordar com a ~rlentaç~ú i.:-" OS~ 
:t. lStS3 OU de tendênCias f.:Jquer- COl'l'énCla púbhcã no DCT. Foi, aluts. tráfego físico entre Rio e S~o :raUlO.' atos desta me~ma adml11.::it..a-
:fLstlll.S oonbinuarem em chefias o que declareJ, quando,. J;lela raz~.() porém ° resto do Bra"-il stãa 't'CQ- ção·'. 
-ie .serviço naquela rep~rt1ção; da inlportâncla. da a . .quJ.S1.çao te.nia' ,. e pra 1 r.. T , 

~~ef pesa o depoente- por exem .. q"le ser feita. uma concorrência públl- mente abandonado. O SR. ~RESID~N~ - A~ladeço 
jlo, a sltu.a.ção é a. seguinte:-na. ca., e.sta. seria. desdObrada em várIas O SR. WIliSON GO:-fÇALVES o compareCllnento c:~ ~l, Aquiles Dil] 
.:,dmln1str~ão do coronel Pago- col~ta.s, que não~atillgi.sSem ~oma su- (ditando) quel conforme declarara gom.és ~ e a colabol:.tçao prestada à. 
~rtc, Rodrigues. era o depoente perlo.t.. a & milhoea de Cl'UZelros. acima., não houve pràticamente <lmlSSao. 

~.~<io ~om "lbadiano ou louco", ago- $ Slt. LEITE :r-..TETO _ Para dis- conc_ol'rénCia pública na adminis- O SR. AQUILES DILL GOl\.fES -
~ a·, r. uma conversa qrl.e tev-e cem !pensar a. concorr.ência públtica só traça0 do Coronel DagOberto Ro- Eu que agi'adeço I,) interê.5.se t<>ma.d<J 
s~ atlal Dir-etor do DCT, ouVira. fazia t-omada. d preço? ' drigues, pois, as aquisições de pelos 81'S, Senadol'f:S em defe~a -de 

1f.,1 ~ te g. d.eole.r~ ~de que não O SR. "MELQe BRAGA _ Oferta e material, Nem feitas através de nossJ. 1l.I!itir:6ima reirindicaçao - lim-
~ hs, OOl":-S 1nfol'n1llçoes a. :respei.. tomad de preços coleta. de preços que, para isto, o par o Departamento dos Correios e, 
.,;. dil depoent-e; <lue, fM esta de- a.. l;)lret.or dO Material em harmo- Telégrafos. Acho que a C<lmi,ssão 
}lara~.!o à Oon1.1Esão parlamen.. O SR. LEITE NETOO - Assim, rua. com o DiretDr-Geral, fazia o Parlamentar de :rnquérlto p~ést-ou um I . 

.. ~ de Inquérito com o elevado Sr. Pre.~dente, está. prejudicada. c valor das ~H"Iu;sições p::!ra não su- grande serviço ao Brasil (' .~á pod~ria. 
__ bJetlvo, da que se p!'oces'ie um outra p·ergunta que faria - como se pera.r o valor d~ Cr$ 5.G:)O.OC1,OO, p91'ar. O serviço está p·~.s!~io, 
.. ~l'd.ldel.l'o e oomplelo ey;purgo prcr~1a ao Julgamento das ao~or- limite mnx m') pata a aq'li.;;Lção O RR. PRESTDE:"ITE _ E3iá en-.? !:.I~pe.~·t~e.n~ d.o~ Oo~reiOs ç l,r~neH.\L'. . :por coleta de pr~ço, e a.ssim el'i- cerrada a reunião. 
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ESTADOS UNIDO'S DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SECA0 /I 

A.~O XIX __ No} 107 CAPITAL FIlDlmAJ~ TtmçA-FElRA, 16 DE JUNHO DE 11166 

CONGRESSO ·NACIONAL. 
I>RESIDÊNClA 

o f'rCSlàente do Senado Federal. nos têl'U1OS do art. 70. § 3.9, da COns
t1tu.çào e ao art. 1.9, n.? LV. do Rei;lmento Comum convoca as dUas Casas 
ClQ C<lngl'e~o NacinoeJ para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 2 de 
JWhO ao ano em curso, à.s 21 horas e 30 minutos, no Ple,náriO da. Câ
mara jos Deputados. conhecerem do veto presidencial aO projeto de Lei 
(n,9 2..'H5-.8. de 1960. na Câmara e 0.9 74. de 1963, no Senado) que inclui no 
Plano Rodoviário Nacional a llgaç.io entre Rio Verde, no Estado de GOiás 
lBR-l~). a Campo Orande. no Estado de Maw Gro= mR-16). 

o Presidente do Senado Federal, nos têrnlOs do att. 70, § 3>;1, da cous
tituiçãQ ~ do flJ't. 19, nQ IV. do Reg1mentJ Comum, convooo as du.as Casas 
do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realjzar·,se no dia 2 de 
julhO do MO em curso àS 21 horas e 30 tnmutos, no Plenário da C{t.mare. de 
Lei m« 76-B, de 1903. na Câmara c n 9 77, de 1003, no- senQd'O) que inClui 

nO Plano R04<wiá1'io Nacional a Ugação Rlo Gran_de-Aeq;uá, Hm preJui7.0 
para a tl1a.térla já prOgramada para a me.srnl sessao. 

Senado F'edef1~l, 10 de junho de 1964. 
AURa MOURA ANnli,~DJ!: 

PreSiden.,c 

17" Sessão Conjunta 
25' Sessão- Ltgislatil'a Ordinária 

S" Legista.tura 

Em 17 de junho de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO IHA 

DIscusl':'ãa, em turno único, do projeto de Lei n(l 1. de 19t.H (C. N.) 
que institui novos valores de vencimemos tiJ.fa o:, ~{'.n";hn'~ plzollcm ~JV1, 
do Poder Executivo c dá outras provtc!ncla,>. Icndo f-',H'f'rcr sol nO oi de 
1964, da CQml'5são' M)s-t'i\ designada em 10 dlJ JllC:~ cr,l t..ur:>o~ dt.:LCl.f,'nJo 
substitutivo, 

SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO LEGISLATIVA 01:H I~AIHA. DA 5~ LEGISLATl'IL\ 

ATA DA 71' SESSÃO, EM 15 
Dt JUNHO DE 1964 

l'REciUJiNCIA DI) SR. NOGUIllRA 
D~4. GA~\lA 

As .H hora. e 30 mlrutos 
acha,n;t"'~G presentes. o.s Sra. Se· 
lhldorc.s: 

Jose OU:OJ:1alrd. 
VlV1\ldo Lima. 
Edn'\UUüO Levi. 
ZacllMia,s de Assumpçao. 
Cattete ?i.nhcíro. 
Moura Palha. 
SebB-.st,lâ~ Archer. 
Joaqmm Parente. 
Menezes Pinlentel. 
D1X Hua Rosado. 
Dmtlrte Mar;'s. 
\Valfredo' GurgeI. 
Ruy Carllelro. 
Argemiro de Flguelredo. 
JoãO AgripinO', 
El'm1riO pe Moraes. 
Júlio LelW. 
Leite Neto. 
Aloysio de CarvalhO. 
Josaphat Marinho. 
Eu1'1~ aezende. 
AurélIo Vianna, 
Gilbert.o MarUlho. 
loiDgueira da Gama. 
JOSé f'elic1ano. 
Filinto Müller. 
NelsO!t Macu!9n, 
Mello Bra~a, 
IMnen Bol'1lhau.sen. 
o-uido ~vIondin. 

Da.niel Krieger. 
Meu1 de Sá - (32). 
O SR. PRIlSIDENTE 

(No{Jueira da Gama) - A &ta de 
presença acusa o oompru.'ccimcnto de 
32 S:rs SeWldol'es. Havendo niunera 
lega.l, declaro aberta a .sessão. 

.&stando int.enompido o forneclInen .. 
to de en~l'gía elétrica no recinto. vou 
suspender 8 sessão por ruela. hora a: 
fim de aguardar que o meSn10 se res
tabele-ça. 

A sessão é suspensa às 14,'3(} ho
Tas e reaberta às 15 horal. ~ 

O SC. I'm;SIDE~TE 

'(Nogueira. da Gam.a) - :Está- rea .. 
berta a sessão. 

Perdurando a ralta de llumma.;ão. 
convoco os Srs. senadores [)ara uma 
st.Sl5ão extraordinária. às 16:30 horas, 
com a. mesmo. Ordem do Dia. 
Encerra~se a sessão às 15 boras. 

ATA DA 72~ SESSÃO, EM 15 
DE JUNHO DE 1964 

Extraordinário 
PRESIDENCIA DO SR. NOGUEIRA 

nA GA~lA 
As 16 1l o r a s e 30 minutos 

ttcham·se p:,csent.es 03 $I'S. Se· 
nauQ't'cs: 

JOsé GLl~omnJ'd. 
Vivaldo Llni!'. 

Ednlundil Le)'l. 
zacharia.s de Ass-\tmpção. 
Cattete Pinheiro. 
Moura palha. 
Sebruitião Archer. 
JOIl.-quim Parente. 
MCl1€.zca ~!\entel. 
Dix H:uit RosadO. 
Dmart-e Mariz . 
Wa1freào Gurgel. 

. Ruy Carneiro 
Al'gemlro de Flguelredo. 
João Agri.pino. 
El'mlrio de Mora.es. 
Jú!io Leite, 
Lelte Neto. 
Aloysio de Carvalho. 
Josaphat Marinho. 
Eurico Rezende .• 
AurélIo Vianna, 
Gilberto Marinho, 
Nogueira da Gama. 
José Fellciano. 
FUlnto Müller. 
Nels()~) Mocu)aD, 
Meno Braga. 
Irlneu Bornhansen. 
Guldo Mondin. 
Daniel Krtegel', 
Mem de Sá _ (33). 

O SR. PREsrOESTE 

o 5r. 2>l secr<'íl~:ri(l V-O~et18 A 
lei/Ufa da caa (la t:('S,\;110 arvvnuT, 
que c uplDvactu. sem dcbu:.es. 

O S7, l\l" Sec1f:tario ,e o ~c!l{Jin .. 
te; 

Pareceres I1S. 316. 31í c 318, 

I da 19ó4 
~\1 316, DE 1934 

Lia \...Omlssao ae t.:ontdzttltçâo e 
JlU-ttça sobre o ProJcto de l~et ao· 
Senaao 1l'" 47~63 _ Eswoeú.cc 1làva 
rcaução ao ltem H ao art. 19 da 
lel nV L 234, Qe 14 ae .,Wt€moro 
de 1950, ' 

Relator: tlf, Jeners~.m de Aguiar. 

o Senauot Aal'uo ~te1!10j Udl pre. 
tende alterar a reaaçao uo llem "0" 
0.0 art, 19 da Lel nl' L23~, <.i.~ 14 de 
novemb;,o ae ... 95U, com o otlt'tlVO d.e 
assegurar ao.:: que tr.dOalham mana e 
permanent.ementc ~om Ra,io$ X. e SUbS_ 
t-à,ncIas raOlOatlvl3!;. UOlS pe"!üdOS de 
terms regU!9,m21Jtares. Dor uno, sem 
menCiOnar quantos dIas ae auraçao 
terao ,,5 penoaos felenaos, 

E~CHlfece O em:Ilt'nt2 3tH.J!, do r.ro. 
iNO que. qunn1}0 a:;f eJ;l·b)ra~:a:J Oa Lei 
n~ l.n4, os ttln;,;h}l):Hll)~ O1,GJlCOS o"' 

(Noguetr-a tia Gama) ~ A tI.sta jp Iw.,lm cna" de 20 1;' Jl'(" Õl:'~ f' !l 1el 
pre..',er.«a aCUM n comp.1,eclm?OI.o dO Inl. omlSHIO ao lTI?;!t1J J::li.O ti:- ou. 
~3 Srs. Se~~"dor~s. Hnn.ndo nÚ:l1t!ro 11'aça.o {laS ter!,'1~ t'P~'lidm~"l'",'l_ef. o-e .. 
legal declaro lJerta (\ s.e.s~ãQ lndw.\!'td~LS'E". 'i\~~'lm. o ~n f",N': t' f ~e .. 

, a • I gH-lnl0 dt:eHu (10.:; n~n::!lIc:tll]'J.s a:a 
\'~i ser nela 3 a.tJ, medJdu. 

• 



;< .... 

i 
I 

I 
~. 

I , .. 

1642 Têrça-feíra 16 DIARlO Da CONGRESSO NACIQNAL (Seção li) 

Sua. Excelência procur", ajustar o 
I~exto .tual .i; modificação 'posterior, 
,que dila.tou o pertodo', de f~r1~. ~or_ 
,piais e regulamenta~, 'Indlscrlmma
',(lamente, paTa 30 dias, .,na hipótese do J 

I bene.t4cjã.riO ser funcíonâriO pdb'l1co I 
.'.()u autá,:,quico, 'p()rqu~, ao revéS, (}8 ') 

que trabalhassem com Ralos X e subs-
~ tânCias radíoativas terIam ape~as 40 

EXPElQlllENTE 
D~PARTAMZNTO DIZ lMPRt!NSA NACIONAL. 

OIAtt1'OA ~Ci:inI'ilAL 

ALBERTO DE! BRITO PEREIRA 

~ .llias de férias, enquanto os servutores 
Imrocráticos teriam :w dias, agtupan.. 

,do..se todos numa mesma SOlução le
tal. com a mf.nima marge-;n de dife~ 

r lrenciação que o têxto vigente pre_ 
"Ilerva. 
,I O merecimento da proposiçâo será 
· examlnado pelaiS doutas CaIDissóeg de 
: Legislação Social e Servlço PÚbJico. 

No âmbito restrito da ccnstltucl::m..l_ 
" 1l1dade e da jurldicidade, nada há que 
I, opôr à aprovação do proJeto. 
I' Sala das Comissões, 14: C1e agõsto 
, de 1963. _ Silvestre perlc/~s, PresL 
: dente eventual - Jeffer~on de Aguiar 

relatar _ Jos«phat l!1annno - AlOfI
) sio de CarvaIho - Lobão ela &.lveira 

.1 ~ B.ezerra Neto. 

N' 317, DE 1964 

Da Comiss{W ae Smlde, sôôre o 
Projeto de Lei do Senacto n9 47. 
ct~ 1963, que estabeleCe novil re!!a_ 
Çào ao ite:m B âo art. 19 ã.a. Lei 
nO 1.234 de 14 de novembro de 
1950. 

Re!ator: Sr. D:lx&Huit Rosaa:o. 
r O presente pr{)jeto, de autoria do 
81'. Sena.Qor Aarão Stelnbruch, deter_ 
mma nova redaçãQ ao 1tem 13, do ar
tigo l° da Lei nl' 1.234, de 14 de no_ 
.vembl'O de 1950 COIDO se se!!:ue: 

• Art. III ........................... . 
a) ............................... . 
õ) Dojs períodos de férlaS r.es;ula

m::!DtJ.res. por ano de atividade pr-.a_ 
fjS5'lOnal, não acumuláveis. 

J A Lei n? 1. 234. atingida peta modl
fic::u;áo que o presente PrOjeto deter_ 
mina. confete dirett-os e vantIlgens a 
serv!dorçg que operam com Raios X 
e substâncias rs.dioti'vas, d,izendo seu 
Artigo 19 o segUinte: 

Art. 1 Q Todos os servidores da União 
civis e milita,l'es e Os emp,:egados de 
ent.ldades paraestatais de-natureza au_ 
târquica, que operem diretamente com 
Raios X e substâncias radIoativas, pró
ximo às rentes de irradIa.ção. terão 
dtreita a: 

a) regime máxImo de 24 horas se~ 
tnanai~e de trabalho. 
1 õ) fé:ias de 20 dias consecutivos.. 
por semestre de atiVidade proflssional 
não acumuláveiS. 

I C) gratificação B1\iícional de 40% 
:(quar-enta por cento) do vencimento. 

O diSpositivo acima revela a p1"e~ 
'Ccupaç:ão do Poder PÚb-lIco em sepa
rar, de forma especIal, os servidores 
que lidam sü temàticamente cem raios 
X ou com substâncias radioativas, ga
raniindo-lhzs pagam~nto de 8.n'clonal 
de 400/,.." além de dois. períod-:)s de fé_ 
x.!as, em cad:t ano de atíviClade. 

1 O ll:cblema.. como se v~, ccmporta 
dois a,spectos di.ferentes, um, relatívo 
ao plgamento de uma. percent9.gem 
6.djcional de 4'J% SObre Os vencimen
tos. D21'Ceb!dos pelO servidor, e OUt.."'O. 
!relativo. à concessão t1e dOIS períodos 
<le rértas, em cada ano de e..xercJciO. 
· A conce:--são do a,dicional de 40% 
decOTfe da consta tação da periculosL 
dade que cerca. as atjVidades ligado!'! 
à5 rpdi~cões tiDO' raJos X e outras anã. 
'logas. ESM perículoSldade está. defL 
nlda na Po-rtaria nQ 262, de 6 de agõs_ 
.to oe 1 n2. do Ministro do Trabalho 
e p··evidêncla SOcial. Q.uando atualiza 
os aun.dros da..<; índústrla.g 1l'l-~9:1ubraq. 

I 'A portaria, definindo lndústrÍ3.s in.. 
sa]uh::e.s. Õ'7. no seu Art'~o lQ: 

CHEfia DÂ SEÇS,O Da: RI!OAÇJ.O 

FLORIANO GUIMARÃES 
CHC!FtI DO SQ.RVIÇO DIS. PU9t.ICAç6ao 

MURILO FERREIRA ALVES 
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Impresso nas ofIcInas do Dopsr1amcf'\to de Imprensa 

BRASILIA 

Nadonal 

ASSINATYRAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES .FUNCIONARIOS 

Capital e Interior 

Se1\lestre ." •••••• "." Cr$ 
An~ .....••.•....•.. CrO 

Capital e Interior 

50.00 Semestre " •• "." ••• "" C~ 

~96JOO Ano " ..... "." ...... ""... Cr$ 

39,00 

76,00 

Exterior .Exterior 

Ano "",,"." .... " .... 136.00 Ano ... """ ........ ", Cr~ i08.0a 

__ Excetuadas aS para Q exterior, que' serão sempre 
assinaturas poder"'lse-ão tomar, em qualquer época, por 
ou um ano. 

anuais, as 
s.eis meses 

- A fim de pOSSibilitar a remessa de v.alares acompanhados do 
esclarecimentos quanto !à sua aplicação, solicitamos d~em preferência 
à remessa por meia de choque ou vale postal, emitidos e. favor do 
T~soureíro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os. suplemontes às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes somente mediante solicitação. 

- O O\1sto do número .tr.~.do .erá acresoido de Cr$ 0,10 o, por 
Glr9rcicio decorrido, co.brar .. se-ão .mais Cr& 0,50. 

ças ou intoxicações e constem dos 
quadros anexos. 

A mesma Porta.ria, fazendo referên
cta. ao Art. 6.°, do Decreto .. I·el nú
mero 2.162, de 1.° de maio de 1940, 
estatu1 que para 00 três graUs de in
.salubridade _ máximo. médio c mi ... 
nimo - receberá, o e--ervidor um adicio
nal sôbre o respectivo salário, nas per
oentagens Ge 40, 20 • to por cento, de 
acôrdo com o caso. 

.0 quadro anexo à' Porto 242, quan
do classifiCa a.~ várias atividades óe 
trabalho nos três graus de lnsalubl'i .. 
dade, coloca no:) seu :Item VIU, o ~ .. 
guinte: 

vm _ Rádio, raio X e Eoubstâncw 
radioativa.3. I 

Grau 1 - tnsalubrLdade máxIma. 
Emprêgo óe raios x para fim tera,· 

pêuticos; 
Extração de minérios ra.dioativos; 
Fabricação e ap1i~ão de produtos 

lumines<:en tes ra-dIteros. 

Manipulação de rádio (médIcos. en· 
ferrnelrOs. laboratórios de pesquJsa.s e 
terapêutica) ; 

Preparação e emprêgo de produtos 
quinllcOS e farmacêuticos rru:i'ioativo..<;: 
urânio, rádan. me.'S'.otório. tório x. cê~ 
sio 137, ooba-lto 60. iridJo 192. estrôn
cio SI). 

Gr«u 2 - rnsalubridafle médta., 

ramente oscila.tória. A radiação "alfa" 
As duas prunelras sao de natureza oor
puscu!í:Lr, e a. ter<leira de natureza pu .. 
ramente QSci1a.t1ria. A dadia.ção "alfa", 
é constitulda por núcleos de âklmos 
de "hél"o·. desJoc.audo·se à velocidade 
de 14.000 a 25.00Q quilômetNs por 
.s-egun6'o, com ellergIa apr.oximada de 
4 a. S mill1ôcs de electrovolts, CO!!1 iD
fima capacirsde de penetraç1í-o. senoo 
detid9. ;>0r uma simples fôlha de alU" 
mÍl:üo com seis centésimos de m1lí .. 
metro de espessura. A racliaçAo '"alfa", 
proveniente da radioatividade natural, 
não tem apllcs.çâo mêd-lca. restando, 
porém, pro.."5eguir no estudo das pa.r .. 
tícula.s "a.lfa" provenientes <lo ClerO-
trôn dotadas de multo maior poder de 
penetração. 

A radiação "beta". COIl,',tttul<ra por 
electroLS anuna<1OS de velocidade va
rlanô.o entre 60.000 e 290.000 quilô
metros por segundo, po.ss.Ul energla. c1 ... 
nétíca constderável, sendo usaaa em 
terapêutica no lratamento de algumas. 
afecçoes l1eOpUl.S1C9S como epiteliomas 
cutâneos e ang10mas. AInda no trata
mento de canceres de lingua ou de lá
bias a. radiação "beta" intervem quan 
do é empregada o rádio. 

Finalmente a ruat.açào "gama", 
constitulda de op.da.~ electromagnéticas 
de pequeno comprimento J de onda, 
análogas aos ralos x, con5t.itut a parte 
mais importante da radioatividade, 

Emprêgo doe raio x para. diagnóstico. justamente aquela que, dotada 'de 
Como vimos a.clma. o conceito de in.. maior capac1C1ade terapêutica. oferece 

salubrid-a-de no- tQcante ao emprêgo das ao mesmo tempo o mator rtsoo aos 
radiações de que trata o presente pro.. seus maniPuJ,adores e àqueles que s~o 
jeto, está bem (fufinido na. portaria por ela. at1n.gldOS. 
n.o 262, O~ ralos x. de nature.3S 1dêntica à 

JUl1ho de 1964· 

tecidos vivos, sensfve[g aos ratos !r ( 
aotl raios "gama.... oferecem diiOO'en. 
tes. graus' de resIstência, notaUClo-s( 
que. em linhas geral$., t..odo.!S sã.o ntin. 
gidos, em maJor ou menor profundi. 
dade 
~Jm, os tecldo.s C.;lD caráter 1;1'l'..:t( 

jovem cu embrlOnru:io, apre5em~m t 
maIor seru.1btlidacJ.e às radiaçÕe.1. AJ. 
células do aJlB,1'êllio reprOdutor. !l'lan. 
do expostas ainda que 'durante peque. 
nos intervalo.ol de tewpo a radia~tes ~ 
ou "gam.i\.', apl'e..~entam freqt.lt:nte. 
mente mutações genéticas de ce.pi~ 
tal impotâncla para a reprodução d4 
espécie. A ação des.sas.'1'adia,ções ~ 
tal, que freqüentemente a estetlllda .. 
de transjtória ou i'rreversivel àIf-!re· 
ce como efeito indcsajável do seu 
uso. , 

A ação Gru:. radiações se.lJre ~ teCo! 
dos expostos. sôbre a pele, prjnc)p~l· 
mente. é hem conhecida. se b~m IJtl 
de 'contrOle relativamente fácJl. pc: 
conhecinlento e pela vu!gariza.Çã!) da 
medidas normais de proteçao. 

Há. rntretanto, um terreno blo1611c 
de par~lcui.8-r sensibi.lidade à,.."{ ra.d.lar;O\! 
x e "gama.", que deve ser estudnd 
com seriedade. devido aos prajulz~ 
graves que essas radiações ptoduzet 
nos se-.u: funoo.mentos. Trata-se d 
saDgl.(~ (~()1, órgãos de SUa f,qrmaçã! 
tecidos hematopoétfcos, me4u1a ósse. 
baço, células llnfóides, et.f.l. ' 

Os fenõmenas denegeratlvos ÇW€ 
tecid.os caracterizam-se princ\pa~meIl 
te peJa brUsca para-da. de hema LopoeSl 
coro flt'réS:Clmo de re.."istênda 'dos ele 
m~ntos brancos. A anemia é 9. conse 
qUêncla imedia.ta. do processQ, aCGm 
panhc..ia. de leucopên'.a e d~ mODo. 
nucleóse. Em estáa:ío mais ~·:lnç~àG 
encontramos poliglobulla., com. aneml 
do tipo pernicioso. 

São também conheclflC6 cllsOS fuJ 
minantes de leucemia mi-e1ólde e <J 
leucemia linfática. com car~t2r per 
nfcfooo, irrevers.ível e fa-tal, comQ C!)ll 
seql.1êncla. da exposiçã.o pto1cm~lda é 
radiaçõe.o:; x e -gama" .do ré;dl0. 

:esse.!> efeitos nocivos das rad:a~õ~ 
sôbre os seres humanos teJIl prov<J 
ca-do o estudo de me<$i.da.s de prote.çíl 
paro. OS operadores ou para qua.lqus" 
trabalhador obrigado a.o con~acto ou 
permanênCia junto a. fontes/de ra.dia· 
ç6es. E' conhecida hoje, en re limite 
razoáveIs. a capacidade Que ltem o or 
gani...::.mo vivo, ó.e absorver. 'sem dan 
permanente. ra&açõe.s iontz~ntes ~m 
pregada...:; em medicina ou na técnica 

Os meios de neutralização dos efel 
tos maléficos dessas radíru;õei; Sã 
também conhecidos. Entre êle<; res· 
salta como fundamental, o afastamen
to do homem, da fante da 'irradüict!!J 

Esse afru>tamento. tem h?je carât.e 
de verdadeira protUax:ja da doenç~ 
não se esperando que apareÇ!lM (' 
sinais premorutórios, para n.pllcaçã 
das med'idas de correção., 

A eXJ)OEição máxima.. parmissfve' 
pMa a pessoa hum!.na é Ilquela f!UI 
pode ser recebIda. em forma contínua 
sem o aparecimento de qua.Iquer dan
a0 seu sistema reprodut<ol" àu aQ..o:::: S3U 
tecIdos hematopoétioos. O,.valor dess' 
dose é fixado atualm:enlie em O,lr po 
dia. (um décimo de roetge:tO. peh. Co. 
missão Internaci<maY de Protetão con 
tra. os Raios x e o- aãdio. 

Compreeooe·se quo a.tl.v1dn..de.c: liga. 
das aos ralos x e a((( elementos l'adiO 
a.tivos obrIguem, ~elB posst'bntda.de d 
proteção integral, ao risco relattv, 
proveniente do material manipulado 
li: claro que, em uma sessão de ré.dio 
terapi.a prc..funda com anarelhament 
dE" sup~rvo~tagem. o opatldor poss: 
bllscar 'PNteção tn~fgral. :afa~t.f~nco-s: 
do recinto em que 0;1: enrcmt"am o p9. 
ciente e a amnola. j,!;:olandO~~e em ca
bine revestida de lençol de chumbe 
etc. I" Art. tg São consideradfls illdúsn:a.s 

1nsalubreS', enql.l.':jnto não se verifi,t· .... t' 
: lhave-(",n'l delas flido inteiramente el1-
. minad.2s as causas de insalubridade, 
I nque'J:l5 Que. - p-or sua própria na
I tUl'f'..za, condic:õe<:; ou Métodos de tra# 
; !balho - exnonham OS trabRlh2Qores 

A ml1nipulaçã.Q .Qos elementos radto& da radiação "gama.", poSsuem as mes~ 
ativos e das fontes proo.ut-ol'as de mas propried<ádes e oferecem os mes
raios x. ou rue.."mo 8. sua. proxlmid:ad~. mos r1s~og, prlnc1paImente qual1do 
em casos em que a proteç~ nã.o seja usados: com finalidades terapêuticas. Quanao se tratar, porém, de UI] 
~ufjciente 0-1.: seja. mesmo impossível. A rad1oterap1a. superficial Ou pro.. serviço de tlslo]ogia, comporf.8.!.lc\) exa 
acarretam aos.er humano <:ianos mui- funda, devMo justamente ao montante me-s repetidos e demorado~ de tórR! 
tas vêzes irreversíveis. da. energia post.a em jôgo para. SUIi ao f!uoroscópio, o operlVibr, apesar dj 

As radiações proven!entes das Sl.lb.C!& produção, constitui trf~men({a arma (.e~ j UM r1e nven·tAI e de luvas revestida. 
tã.nóas radioativas. fejam elas natu ... l raDêu\,lca nu!~ ao mesmo tempo ofe- ou impregnadas de .sais, de chmnb<l 
ral8 QU art:ficlais, ::;ão de três tlpcs, I rece riscos realmente alarmantes. 06 dêVti expor, abrigator1a..mente '" SUl 

e. agentes -físicos qufmico'i ou b'o16-
t g1-cos nocivCt.5, pasrom pl'oduzir doen-
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ca.~,t.ça. e o seu p&eoço ao rail) X, para NQ 316, DE 1964 terno, que sóbTe a matéri!i- també:n VOTO EM SE? AR.:'-s.DO 
quo "O'" v"u":;"""'" .. ~a.tit:.a.s ':10· seja -ouvida a COlnjssão de Saúie. J}a comissão d" F':t~:mqas so~or4 

~.,.,.... ....., ""-"'- D" ........ missão de Serviço Público Q 1_ ..! .... , rv.. . - .., d t • cc~am !"Juorescetlk. "" v'-' uftlU ~ vv'ml.S8oes, em &; e')"l u~ o Projefo cia Lei cb Si!na:lo ttü. 
A proteçao, em tal.. ... casos, .somellj, Oivil, sôP!:e o Projeto de Lei do bro de 1963. - SiWestre Péricles, pre- meiO 137, de lSj3, çl1C autor::c:a Q 

pud~ ~t.t ~clai, na{) coD.:ieguwuu ~Vl~ Senado nO 47, de 1963, que esta- sidente. - AloySio de Carval1:o, Re- Pc;;'er l,'l:ecutnú (i. €.nuiT selos co-
Lar-!:l expuslçao da pa,He JmpOl'talJ~e belece no\'a l"etlaçã~ ao j,tem B lator. -;- Edmuru:lo Levi. DluJ.rte 1J.emcmt;vos do cc.:!cTlt.:íio da A.s~ 
(..() .:.orpo do op~.c.Ql' ~ l'ut. .... tçth:S do art. 19 da Lei n? 1.234, de 14 !tIa.riZ. sociaC'ão Comej"(~ml do Pardo : 1 
lon'zaüte5-, de nov-f'rnbro de 19-50 {Apresen_ '!':I' 'c 1 F" d' 

_ o (, Iun tado ..wlo 6l'. Senudaf' AarãD I .n.e.a:c.l': ;;;1', lj3 .. m,r~ <:ueHf 0', 
...tJ.puc-~e, ent,ao, como nl~'''4 d-. Y'- P e ~19 320 

dJU1h.i;,.;H t.8- Q:.~e~a. ao p;v!ls.:..C~:~d, o Steinbruch>. are c re_s ns . .j e , o P~ojrto de Lei r~J ar. t.ie lttJ3. 
~~u aw..')t"amem·í,) p'I! .. ·:O'Úi-co 1]0 al1tv.tud! Retut~r: 5~. Aloysio de Carvalho. de 1964 ê da a!ltD:'.U- "O n::J:,J oS"J .. ;1::: L::.".J;\O 
V.:::}g-v-.;:,o, pel'ln1tlJl<l:o <lo !'et!~,pen.\~ .... ~, elll • da. ~;:;YC::·[!. E \':':'3. r.u~o _r.:.tJ: (; F,JU~r. 
t,-aq)() u;.ü, uI:: qu-alquer ka!10 lLC.p_- 1 Pelo Projeto de Ld do Secado nU_ N9 319. DE 196~ 1 EX~t uo.Vo a emú;.-. r.-~:I) ~Iim tf:.[, ~ 
e.ldt m",,s nào lrrever~lvel, lJ:UV\J('a'llo {m:cro 47, 'de 1963, pre~enG.o o Genudor Da Comissão de Constitutção e Vial'ào c Q:l..'c's f'\i ... l1c_:,. D:>par:.;:, ... 
pel.<Ii \..-vu.,l.aJ1lj.ta da eX}Yvo~.ao z..s rr.-,' Anrfio steinb!uch alt::;:"ft.r o Hem B Ju:;tü;a ao P,oj.:to de Lf5t do Se~ !memo àC5 Ccrl'eics e Telt;T.~t'.)~ umB/ 
aJ.~\!.ut.:i, ou p~..a al;um-.u~1~',,"O [h.!l u.v>,[;5 : do ert. jO -dr;. Lei na 1;234. de 14, de nado n9 137 c;e :!:tú3 ç'l-i-e auto71za ISérie d3 s::'o.s com.:mo.',.lt~ ... 'o." do C~1r" 

E ,ju.s~allJe:"He êsse O p.Jll"u lM.í..i."'-' novembro de H150, a fun de Q.ue os O poder E'xecut"vo á em.d,r selus tenâl'io da funà~ão ên. .~sJcl:<ção 
m';:.i.J~L.":' do r'4oJeto, qU~H10 Q.t.~",~m.!ht ! :5ervídor"'$ que operam com rtl.,im> X comemorativo.; ao cwlenário tia ,Col1lcrc.ü.l do Pa:ra, tem se;1e em 13e", 
:tUt: a ..t.tl"!·uçao aos C'Ois peJ:u.oI<-" at~e bubstânclas radioativas tenha!:n Associação Comercwl do Pará. Ilem. E.5tado do PUlá" I 
_I; ~~:. que a. LI:'. n.v l...!,ji, C()~;CC. ... ;:: "P-Ci5 períoc.Q:;:; de férias -re3wament<l- 1_ O Pl"()Je~:l foi exarn.llaJ..o pe:ü Dou ... 
,h .. -> ~'perdac~es ocupados Cll.Ill ft e.:. ... tHt res, p'..:r lino rie at:"hdade p-rcliSSlQnal, RelUtor: Sr. Bezerra Neto ta Oom,,uáo de Con.:Uujção e b!>tl." 
.uw ru~<tçoe,.), ~eJa de liO {uas C":lu.. profJ.:slOual n5.o acumu;áre.s. '. Com &te p~'()jeto de lei, sL.'tlples. ça dts:a C~ ?-o Congresso, a V1.':~1lj; 

.ti ln"b~'upça-o U<l.S a:....7.dauc:s p~'uJ"."- , ... . (; " '1 mente auw!!ZJ.t!Çu, t. .. .r-<l comemorar !d? Ato Ins~h~c!Onal, .culo an. ;)~ 
~~vn<-~s, com <J. conce,ssao de (..)-.5 pt:. Da clLda LeI n 1.~'34 ~ ~~t, 1 ~ o p.nmclro cententrlo da. benemérlt;a.. jc:rcunsc:-eve a compeW!,1tla pT./v<tt.' 
".\"~ ... 1i üe l.e.'.1:$ ..ni,. .. ~_·..tob cUl C,J. .. a an-t. o SEU /tem B ~.,lm reZ:lm.,."r ._Ar~ .. ,1 I Ae....OI.!18çJo Cúmt-:e_sl de. Fará., trnns .. Ido Pre.slodente da RepubJoo os p:oje 
11: l:.fe;Cll;~(). e rea~!fient.e mbl.,,l..l ÚU - Tcuc.s os servldore:-- da vl1lU;). cnlS 'C;Jú"ldo a 13 de feV€l'elro úe 19-64, O tos de lel que cnem ou úumerdem da.., 
~.~.v.! alca.. .. ce. -COüt1._0wndo p.....l.o.-I. 1'1::.,- e ml11tares, e os emprrg:dos de enti- emjnel1te .cena~or Mz:-tir.s Jún:or su .. lpcsas. Aque19. ilustre Comi&-áo Te~, 

·pardo da VIda ou d;3. mVd..1{ ... ,2Z p<.:t .. Jades parestatais óe natureza ;lutár~ -gere a em:.ss5:o, pf:lo .l:o'lVOP, de selos n1ca, no prOpósIto- G.e :l~seZUl'al' ai' 
1l.\,;3. . .n.:hte t.J c-pefi:"dor. C04!"€",pllll ... en,'O ijui{>a, que ope,ram diret.amente 'com alusivos à ef€méride. tramitr.ção do Projeto de LeI em ca;J.,J 
e.~eul di..."6o ao que se a.p11ca a ~O-':"~'b laio X e substâncias rad:oo.t~vas pró- l sa, apresentou subemenda ao mssmoJ 
~ .::et'vJ.aol·e~. 4.11an~O -ao :Pbi'lO{.O ú.ê ~lm-o às fontes de irradiação terão Constante l1e mera autorização. e :tiispondo que a despc.sa corl'€~pon"'i 
10 "H*-, direito a: b) !éd:.'l.S de vinte diM con~ pare. não colld:i1' num ngor luterpre- !-de-nt-e à emIssão dos selos COrrer'l p0!1 

u. ~~er Executlvo, regu1am~ntallu(J secutivQs per semestre de ~tividad€' tqt-1vo do art. 5Ç> dI,) Ato Inst~tU.cj?- ,conta da dotação global exi5ten.teo O 
.. l..Jó~ 1l.'1 1.23'1., ~~P~~hl Q U~J!'e.o pr{.fj,5s!on8, não acumuláveis:'. na1, CI!J:llla a Coml.ssão d~ co~tltUlçao i!Próprlo Relator dêste-·parecer :o:ur .... '3.:.l 
to .... .:l\l.155. u~. 1'1 t1~ )ane\!{J (.e WSl. 1 e Jm.tlÇ3, pela trnmüaçao deste pr().. CTeveu o ponto de d.sta da Comjs~.fí.a\ 

- 7J1' Como se vê. a nonna atual é a à~' j.eto de In de.sde Que aprovada esta de Justiça.. Modifica, entretanto, a1 
e!rl., C;IJ0r-,ar~go esta, ~rç'l-:'to. o ft':'nns por V.nte dias cvnsecutivos, por be1Jlenda ao artlgo s.egundo do su.bs .. sua opinião por entender que D ProJ 
':I.1.:o,-t(1j,e.H~ ~1!ledlaco uo ~tlV.C.01 1\v-11 --cme<:tte de atiVldade profis"ional O "ulJementi,'a ao artigo segundo do jeto de '"I'~' 137. de 19°3, "<',a' e-i" \K .. '0 p~r a.oeu':fB. prOl.l,s.tl-Ql;'H ct.:r.tra:.ú<t ~. ~ "" 1 ....., t ~ ~ ..... - v v- U-,! 

la :ll;lUpu!alii:.{J OO$> :a.:ii::\çoe:.l, C<t; I q~e pl:!!a~,. duran.te .0 ,,~o, qua-ren"o- SUbSt.ltutIVO. conflito com. a let·lVl e o espírito do 
'cura0 C{Jlfl a reda"a se::r~llte' '(h~s de ferms,. too.avla, nao 3cumuló,... Sub'emenda: _ o art:go- segundo te .. citado art, 59 do Ato lnSpt.ucwnal. 52 

z o- ~ , 1 v~l!;. A p~·opo&lçfi.o em causa mantém rá a .seguinte redação: 8uqemfJnd.a propala:.da naO o sal\,(l-) 
A','t. 7,°. Os chefes de rep.aru-Ia reg-ra da. não acumulabll:dade,_ m'l5 Pl"JmelrO, porque nc.o há, nCS ouadros 

ça.-o: _ou a.s .:.erV1ço que Qet,erul.lM- omite a indicação .uo quemtum <loE Art. 2>;1 Os selos, que se- destinarão 10.0 Orçamento vigente, dotaç{[o glO':' 
lt:!1l o MasLaJUc:nto 1IUc<aatl) .10 dias de férias, preferindo repor w aos servlço.'l po.stats. comuns e aéreos, 'bal especifica para- emissões de selOs 
tn.l.~ra.l,lo ae sel'V.CJ.o-r que api"e.::.e;l" 'Itar-se a fjft!J'ias re6'ulamentares·'. O serão l,ançactos em 'circulação nos 3 comemorativos, onde se pudet'se en
te- p!Ull:1OS ae je.::.õe.s .ladlo"u.i)...C.1,· motivo fj,pres2ntad:> !X':"'a a modifica. (três) meses seguinres à publica.ção ·qUG.drar~ propriamente, a despesa rs"; 
Ol"g",mcds OU !unc~onalS, provÁ-u'en~ çf.o é Q de igualar 'c conces.-:;ão da da ,presente lei, e .sUa. emiSsao correrá [erente s.0s selos comemorativos do 
cúLI.O part1 que O mesmo ::-~ja silP" Lei n'l 1.234 (vinte rue::') ao rc~ime na. conta de dotação global eJiliíten'" centenário da- Associaçê.o Comerciai 
I1lcL.úO a exame meci~co, pl1Ia ele-~ I at<lal das férias do..,: f<.l.ncionário.s pú~ te." de Be:ém do .Pa.rá. 

'\ tu a'c .L!Ce11ça., .ainaéL que ,lhe t~~.na ,bJicos, em. gcy.-:.l (t!'~nta dias). Dai, 
s.üo a~nlJU~UO taletas ,seDl 1' .. .3(;0 uI;;: I entfí? l:e drdl.2:, que, S:,'lenc~ndO 3 
IrraoJ. •• \'~.'d\.). pr:?c~~çáO sóbre o numero de dias 

.piJ.raórafo u.n:co. Verific.ando ... se' de 1é~i~ ,e~:as. .se ajU:'3talão aI? têrmo 
em .u!.:o.tJc ... ao U100.tca a CQllv"l1.eü- ~ o~dma.l'lo de trmta d,([8. r:.m ,v~z de 
~~a á~ .::.-U o l;oérv.Uor i.J.ceI.l~H:úo. vznt~ ~1:as por f'e,rY~c ~re de. at!Vld~e 
a!J~ÁI,;b.l·~.::e-.tbe-â O o:u,p~to 11a J.C. pr-efrslOual, ~m f~5':f'm (,ilaic?l~a dl~S, 
~.,.).;..;.çao lt~aClva a .ucellÇ-J.:i. J:!,.i. .. l por €'n-o. terlI!m~s. psora.. trm .. a d~as 
-';'':'''>v con&."ar,lo, sb"á e.e üldnvlQü por :5emes~e, Vl3-.e ~e; sf:!ssenta dl~8 
n~ i1{.o/l.) He:lI.ae CJ.d tl'd'vl:l4lV qL..e por 31:0: . A i~teu[!.\) dá. alteraçal} 
lll.c ~ln.ha !)~d.o pr~t:rno. parece, ass~m, C.ura. 

A Ctmif.são ::te Ccnstltu:;áo e Jus 
tiça, a,tra.-vés d:"; var-ecer datado de 14 
de agOsto úl~~mo, na-'êl.a OP0e à ino
"\ .:;ã-o, do pc.nto- de v.st luri:di~{)

Sala das COmissões. 13 de meio de 
19-84. - Afonso Arinos - Presidente. 
- .Bezerra Neto - Relator. - AlOU" 
liÍo de carva!hol - Menezes Pimen .. 
tel. - Argemiro Figueiredo. Jo .. 
saphat J11arinlLO. 

N' 320, Dl!: 19\34 
Dct comissão dt Finanças s6bre 

o PrOjeto de Lei do Senado nú .. 
ro 137, de 1963, que autoriza o 
Poàet Executivo a emitir selos CO~ 
memorativos do ce:ntenário da AS. 
sociação Co-m.ercial do PrtT6,. 

R.elator: Sr. Bezer'l'a Neto 

o a..."P\i;:w aClllla. ruo::.tra olaramel.-l" 
e o ~ cC\J.wt;-~Ul.f;..ú.~o (",0 pt'ngo e p. t.,,· 
~eve :; 4c~;.i ç.a ..I!lC;U.I. .... ,a luta C\J-LHr., 
s,se pC~'_;;(i, o ... ':;~Ja Q a..t.J.swuner .. w ..m\! 
.. !.tlLO \ou t-.:r I'H101' q:.te opresea.te tMH
loa da ~ç."oe~ ralúológlCa,s orgâruc;k 
u iUW,:.c,4ta..s de<....Qrren~ aa aç .... o a~ 
a<:Lll1-ç .)e~, ' . 

con.stitucJona.l entendendo que SÕbre o O pre.sente .Projeto de r..ei, de .a.u .. 
~ :':ç~mento devam outr, opinu toria do ilustre senador M.art n.s JÚ
as C-cmksões de LegislaçlÍO Social e ruor, tem por objetivQ autorizar O' Po ... 
servIço Público. Diriamo:; que tam. der Executivo a entittr~ })100 Ministé .. 

SelrundO, porque, .mesmo que tal 
hOuvesse e, par essa forma, não s~ 
registrando o dumento da deEpe3w 
!pr-oibido pelo Ato InsUtucíonaJ. nãd 
será pO!iSivel negar que o Projeta 
cria despesa, o que também é vedadO' 
'fxpr-essamente no art. 59 do ,referi
idQ Diploma. I 

Face ao eh"Posto, somOS de Da·recer, 
contrário à apl'ovaçl:.o do· Projeto da 
Lei n9 1.87. de 11%3, cujo ccnte\h;o 
.envolve matéria privativG. da t,lorupe .. 
tência do Presidente da República. 

E' lJ ])&Tecer, 
&.1a daS- OOlnissõe.s'. em ., de maIo 

de 1964. Argem,iro Figue;recn _ 
Relator. 

Pareceres ns. 321 
de 1964 

e "322. A !.r.ü ... .::t::Cld cien~lf.ca moderna, po~ . bém a CI)I!ljss:I,-O de Saúde, dado qu~ rio da Viação e Obras Públicas, selos 
éll1 ••. .ao be OlJIlJ.v~ma tti!euiU>, COm a! entre a.s raiões declaradas na justi!i- comemorativos ao trra.n.scurso do pri .. 
o.v~a.J U\:! 1 lllÇ<j.U>W' t.e.naente.:i ao .• 59. ... cação do projeto se in::luem as de meiro cenwnário da As$ociaçãO 00" 
ar" 1;\.i 4 ~{,v41.,.:tLaj ql.Ut-lQ.u;:;r a.~. insalul:laidade do ambiente onde 'tra. merdal do ,?ará.. a. 13 de fevereiro N9 S21, DE 1964. 
u·mo. U t;:",h-:"plega (I OláX..mo cto;;. balhDm o.s servidores ~Ok.. qual:3 o de 1964. Da Co-missdo de Economta s~., 
;lk. ... .:;,~ ..... \'fJ.:; W,J ~eU:J.':'D at: "~VIW' mesmo ProJeto beneficia, A Comis'sãQ de Constituição e Jus-~ bre Emenda substitutiva. da Câ .... 

alJ .. l c\'J..b~':~l,O ue...:;es dJstul'blOS. As S b ,_ d .. ' d ti"'a ofereceu emenda ao artil.'Jo õe- mara ao Prc1eto de Lei da Se .. 
Let... .... ~ pl'{;>,elHlV:l.s ou pr01u<\.l,.C .. " o o M-?'C('..w a conventenClA (J ~ '" do sen~~'o publico, que nos cumpre exa- gundo do pr.ojeto par\1, num rigor in.. na. nl> 63 .. 63, que l1wdifica a fAn 
S.:5um~ •. .u ~jJ€cc.Q oaaa ve.z J;l:W.l,S J1)1 mina'r, consíderamos desac~l.b.>iT,j'e\ terpretativo, ajuStá~lo ao art. 50 do n9 40156, de 28 de novembro de 
i)r4.u:.e, ç.".·u .. enp.t:Dc.:l. tra.oca pd-l.J a modificação proposta, 1\!lesmo acr€S- Ato Institucional. de s.bri1 p. p. 1962, que altera a legislação sôbrs 

"Cl a- ~. ~ •· ...... ~~w ... · • --ó·,l~Ut!U.rlt.i.\J. s"ru·· O Fundo Federal de Eletrijicaçdo.J °e qlte pv~J;inJl. 8. "era. Jv..ra:t.lVa.' _ cido para trinta dias o período nor,· Relatando o processo. nesta ~js .. 
A IjO!lr·t.o:,~,.\U <.lOS 0.011; yerJoac~ a.!lua~ mal de férias àos funóonànos em sã-o. o nobre Senador Argemlro de Fi~ Relator: Sr. Ado'p-ho Franco l 
L i€Ha,:;) 4üe6'~ eLe qt.6e t: t,ra[;d geral, as servidores que operar;l com gueiredo entendia q.u.e ... e. espé~e esta,.. O Su.bsütutivo da C.1 m a r a <1os 
IllStW.Lo. JlWi~~ •. úLlhe U-I,U.,:t me-o'JCJ.a lhB raio X e sub:tnncias rau otivns gc- va incursa lUl prO~'):nç.a() contida. ?a... Deputaàes, fjxa uma rildação nova 
'I do c.t. y J.l.l" C' uce V'··>I· rt.., CU zaro dê direito a dois períodos semes- quele At,o. sendo seu ,po,nw de VISta para a','ferentes d',nn'l'\l'VCS da 'oi 

" ~.l '. '1~ ... '" a~ <lo ...;Mll-..cv' • trais de ;!nte dias, somando, desta.rte, d te:d d la dêst ó I =~ v::: 
,;,.., U ~.L~~'V"", $.lF~l./J ~ ra.c;.~ ... O\!5 d,J esa n 1 o .. pe ma-lDrIa e r- 119 4..156, de 28 de novembro de HU:i2.. 
)44..,V ... ;;. uln.a .;:xpus.ça.o por QI;:Ul!:l,.;.:$ quarenta dias, no curso de um ano, gão. \<!ue altere a legislaç~i? sõ~re o ::Pun .. 
:U\ .. :~a .... , {;',;-ill ""o~.'lDwdaae de apJ.~ Nada, Lutoriza elevar-5~ para $e;;. Coube .. nos relatar o vencido, t ânte IdO Federal de Eletl·lflca-çao. 
\.... <oi l ". senta dias, o Que levaria &. pensar .. se, ~ ~ t" I da ' • d ~'" .C",v.-s ,l~/;'\ft'l,ltl·~S. t:.':~~ ama-nhã. em oitenta dias e assiw. os argumentos .expos<.-Os na sessaç aI?-'" O ar 190 prIme r-o pn::p;),slÇao ~3 ... 
, •. a. '.0 ~ ....tl :va..relho tl<!-ma~Dp-Oe~j~~ suc,t~sivamente, De resw. é a pr6_ tenor, nos qU8-:s se aootavQ o cntérlO tabelcce que os §§ lq e zq do art. 49 
QUll· HJ v e fi io:dvel de ,Ll!""'pl!çao Vl- p 'o j 'ti!" aç' que expl!ca que () "~otado pelo parecer_ da dou~ CQ- <ia referida. Lei n9 4.156, p8.5.."am ao 
a!, Uj_~) ~Oi!l.e;:lt-o 8.fl.a.l. .. ;ú,1t·c.t at.rd.vt~s .1.... u'" lC i10 . . l111SSão de cO':n.stitu1çao e Justu,;a. a ter a seguinte re:la-ção: 
âmc~ Lt.n ... ü~o;,:"co.s betliui'os. e.<>pflÇO ~e teu:po {qumzc, ,,!nte lOU Cot:n1.ssão de Finanças opina pela tra_ ",,- 19 O djstrib~idor de tmenr;d, 

trmta dIaS) .nar:> tem qua1qu~r ,;e a .. .tn1ta ... ão do presente projete de Lei.:> > 

fe~a" r .. zõ~ aClma. a COIDwsão de ção com radlaçao, naturalmenL-e • ~ e~étr;ca, prorn,,::verâ a cobrança 0.0 
,mie (;' de p~[e1,;eI que o .Projeto G€U Sala de.s Com:ssões. B de jur..no de comumidor. c::mjunt.nm,Jnte CO'll 
~ ap~o\.a.Cto~ opinando, nestes têrrnos, pela rej~i~ 1964

0 
_ Argemiro de Figueiredo _ as suas cont.a.s, da em-p.::":,'J.rr.ü ó.e 

ção do projeto. nãO' julgama., tod.avm .!?residente. _ Bezerra Neta _ Rel(l~ que t.ra-ta êste a-t'tigo e men";'J I .. 
Sala (ia.:: Cpm!t;sões. em ••• de de .. c.. ;prezivel o aspecto do ",rau de lOs,a, tor, _ Minn de Sá. _ Dantel Kne.. mente O r e c 01 b e r ti, nos ,r'lZOS 
O-lbro c,.. 19~3, - Sigejredo pac!tf:cCJ, 10

_ •• idade da atividade Iw servidores gero _ Aurélio Víanna. - Eurico previstcs pa.ra. o impõ..to Ú"UCC e 
esidente . .M. Dix-Huft Rosado, Rea em aprêço, pelo Que requeremos, com Rezende. Wilson Gonçalves. sob as mesmas pel19.Hdad::s, à or .. 
~r - Pedro LUd.OvfCO. - Raul apoio no art. 101, combinado com: o José Ermtr!o. _ Leite NetO'. _ João dem do.l EI-etrobrá.s, em agencia. do 
ubértt. _ José C4ndido Ferraz. § la do flrt. 102 do Re,giment.a !D- AJni:JJino Banco do Brasil. 

, , 
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OI AR 10 DO CONCRESSO NACIONAL: (Seção 1'1) 

§- 29 o consu~idor apresentarA lCOOl qualquer legislação. sujeita. n ev!
as suas conros à Eletrobrás e re- denciar ()mj.ssõ~ ou dl.storções quan .. 
cebera. Os titu:os correspondentes do em atrito dIreto com a. cUnAm1ca 
ao valo! das obrigaç.ões, acumu· dos proble~. E. por isso, atende o. 
lando-se as frações até totaliza.. nosso ver ao inte1:ê..."-Se público, esfôr .. 
rem o v.a!or de um tit.ulo, "CUja. Ço que se promova. na. esfera legisl& .. 
ern:.ssão podara conter ~ assina tu- tiva. para. eliminar suas .falhas, Já 
l'as em fac-simile. o

, jdentificade.s. 

1 .. lnstftuldos pelo art. ~. da Let 
nt> 4.156. a 11ma. destinação que, 
no global. exige apenaa a. metad& 
do .seu volume deformará. de tal 
modo qualqqer "plano de aplica ... 
ção", que o tornar!, de modo ge-
ral prAticamente inexequivel." 

o projeto cria despesu o onera o TO
s.ouro Na.c:onal sem A incU.spensávG 
Iniciativa do Poder Executivo (OOIl.O' 
tituição, art. 67, fi 29; Ato Institucio
nal, art. 5'). 

A Comissão de ConstitUição e JuS'
tiça opinou pela audiência: d'o ~inis .. 
tério da. Saúde, prelimina:rmente. em 
22 de outubro de 1958. Porém, sem ter 
obtido as informações pleiteadas, C 
Comissão deu parecer favorável e..o 
projeto, em 10 de fevereiro de 19~ 
sab o ponto de vlsta constitucional. 

'1 •• O substitutivo em exame tem &se 
O Ql't. 2 - ~do SU?SbtutlVO manda fim e por estarmo,!; de todo conven .. 

"acresc.cnt<l.T ~rcs pa~a:gra~os ~o ar,t. 49 1C1<lOS • da. oportun:da.de da.o; medidas 
da LeI a cUJa mo1.flca~ao tedaCI<lllal nêle prevista:> opínalllo~ peja sUQ. 

Em seguida, demora·se a exposição 
em largas considerações de ordem 
técnica. e de cará.ter geo .. econõmico, 
para demonstrer que o Govêrno F'e .. 
dera~ está empenhado na. construção 
de Jmhas de transmissão e distribui ... 
CM de energia, para evitar que usinas 
em funcionamento permaneçam. com 
grande p3Tte de sue. qapacidade ocio. 
sa, gerando os inconvenieJ]tes que 
apOnta" e salientando, ainda. que M 
fronteiras administrativas de um ms ... 
ta·do 11em sempre correspondem às 
del1mftações geo-econômioos de uma 
boa utmzR('ão 'das fonres de ener~ta 
elétrica.. Cita, nesse tocante, vários 
exemplos para mostrar que a energia. 
elétrica, produzida. num determinado 
Estado, ê utHizeda ou distribuída em 
outros Estado~ o que evidencia R di ... 
ficnIdade ou a tmnosslbiUda.de de 
planejar-se. em t-êrmOs estaduais. SÓ" 
bre geraC'ão, transmissão e distribui
ção de energia elétrica. 

: se l:efere ~. met'il1O prol:to. .. .apz:-ovBçáo.' .) 
!?lZ () te .. I? ~: um desses fa~gIa- E' o parec,er. A comissâo de Legislação Sociej', 

propôs qUe o projeto fõsse sobres" 
tado, a fim d"e, oportunamente, sel" 
apensado ao de Reforma. Admin~ 
tl'aUva (Pa.receres m. 39 e 4.0. de 2J. 
de abril de 1963 c 9 de abril de 1!:60. 

fo,;, novos. p~ C'd.::. to~ -:- o § 5 q~e Sala das Comissões, em 9 de abril 
co total do emp"\estlmo compulsór"w de 1964. _ Leite Neto _ Presidente. 
nueca~~o em cac;.a ESt.'1do~ a,lfl:tro. _ AdOl'Ph() Franco _ Relator. 

I brás ap"caJ'a em cada eX.,rclC.O. Bezerra Neto. _ Atilio Fontana. _ 
, "r - 50~ em subscriçã.o de Ermírio ae Moraes. - José Felicia

Gcões, tomada de obrigações, em- no. 
pí'é~Lmo::. e financiamento de ou 
a emprêsas que produ~m, tra115_ 
miCam ou d:strlbuam energia elé_ 
trica e das quais o Poder Públi_ 
Co Eht.aduul fôr ac:onista majo
ritário no capital socital com di
reito a mto, observado o disposto 
no art. aI? da Lei nl? 4.15ü, de 28 
de novembro de 1962, 

A propoSição retarna. à comJ.ssã,c 
de Constituição e Justiça, por deter .. 
mjnação da. Mesa, eis que assim d5'''' 
terminado pelo art. 29 da. Resoluçao 
nQ 6-64. 

II - 10 ',{., em obras no setor de 
energIa elétrica, nas quais tenha. 
int-eré.<;.Se o Estado onde o empré.s
timo fór an-ecadado. sendo o per'_ 
centual C:'.p!:cado em pdrticipação 
societária ou finandamento.:;. 

lIr - flS moda.lidades de apli
cação referidos no inciso I dêste 
parágrafo criam à opção do Po_ 
der Executivo Estadual." 

Os árts. SI? e 411 do projeto dispõem 
Mtbre mod5.Iicaçõe-s ao art. 20 de. Lei 
Inl? 4.156. 

Finalmente, determina o aI't. 6'1 da. 
1prcpCs:ção qUe não se aplicam àS 50-
eiedades àe econom!.a miskt ou socie
dades o:rganizadas pela União e pelos 
tEstado.s, nas qno.is tenham a maioria 
(io capit,al social com direito a voto, 
o diSposto no.:; ns 21? e 39 do art. 38 

I, e nos arts. 108 fi lU do Decreto-lei 
IIlI? 2.627, de 26 de setembro de 1940, 
"sempre que e qU.!lndo a subscrição 
Ide ações e o aumentOo de capital de
"am ser efet'..lados somente pare. at.en
tier Q. necessidade de a União ou fi 
CentTa,;s E:-étrlcns Brasileiras S. A. 
_ Eletrobrás p:utlclparem, ou au. 
tnent..qrem as suas participações, no 
capital das rf2feridas sociedades, pr{"
valecendo a mesma regra para a 
União e p."ar.a 3. EletrObrás qllando em 
participaç§'J inic~al Ou aument-ú de ca_ 
pital juntamente com outras pessoas 
tísicas ou jurídicas." 

A leg:slação referente ao Fundo Fe
der.al de Elrtrificnção e à Eletrobrás 

.é um instrumental em boa horq ins
taHtdo no pais. com vistas a ampliar 
e o. raciC'oa!irar a estrutura de pro .. 
ducão e de distl'ibuição de energ:a. 
elétrica, at::.;t1i€i' de seu territóriO. 

O Brasil é país pobre em combustí
'Veis millnais l'quídOS Ol~ sólidos, e a 
~olucão Que .,e afigura mais accessivel 
a seu problema de carência de enel
gia outra. não é senão aque!a repre
sentnda por med~das que visem a au
menkr s:ua disponibilidade utilizável 
de energia elHrica. 

Acontece que QS sistemas de produ .. 
iÇão e de dLcrr:buição da energia e'!é· 
trica _ hidrelét.ricas. termoelétricas. 
linhas de t:'ul1smi ssão, ~tações redu~ 
toras, exig~n1 ele'va-dos investimentos, 
sem p::rspectivas favoráveis de lucro 
a curto prazo e, nssim. a implanooçüo 
d&ses sistema", não atrai o investidor 
ipa,rticular, a não ser que o mesma se 
!benef:cie de v:gorosos subsidi<ls do 
EEtado. 

Etk1. portanto, na perfeitl. ló~íca 
dos fa tos, que o Estado tenha pass..'t
do a desempenhar p..1pel a.tivo, de 
aglu:;n!ldor e de promotor. nessa áre3. 
'Vital para n r.'-.cão dos s.erviços elé .. 
rtJ:ic.os. E, jU'ltamente. para doar rumo 
e c01~~-'stêl]cia à ação cIo Estado. nes&e 
terrE'!1o, é que se trato. de e1aborar 
tõd~ a complexa. e minuc~(}.s.a le~i.s16" 
çár- ~ôbre o "assunto, que ai está. 

E' lima !e~j.<;:!ac!lD. I"m nosso cnt.e~_ 
.:ler. fnnc1rmf'n t almente cPl'ta n0r. Fe~t'\ 
objet:\-o.s. mt1.3. CQm-o .s.emp;:e atontece 

N' 322, DE 1964 

Da Comissão de Finanças, só
bre Emenda substitutiva da Câ
mara ao Projeto de Lei do Bena .. 
do nQ 63, de 1963. que modijwa ti 
Lei n9 4.156, de 28 de novembro 
de 1962, que altera a legislação 
rejerente ao Fundo Federal d!J 
Eletrif1càção. 

ReIator; Sr. WilEon Gonçalves. 

o ilustre Senador João Ag·ripino 
apresentou à consideração do Senado 
o Projeto n Q 63, de 1963. que modifica 
os arts. 41? e 20 da Lei llQ 4.156, de 
28 de novembro de 1!1-62. Aquele ar
tigo a-cl'e.sc:entoa. quatro paTagralos, 
que tomaram os números de 4 a 1 e 
ao segundo, um parágrafo. 

A matéria. no Senado, recebeu pa .. 
receres favoráveis das Comissões'-de 
OOnstituição e JusUça, de Economia. 
e dE! Finanças, sendo apl'Ovada em 
plenário, na forma regimental. 

Foi a proposição ao exame da Câ
mara Federo.!, que ofereceu o substi ... 
tutivo que vem. nesta oportunidade, 
à. apreciação da Comissão de Fin.a.n .. 
ças, depois de ouvida a Comissão de 
Economia do Senado, que manHe.s
tn'{ .a sua preferência pelo menciona. ... 
do substitutivo. 

Não constam do processo, nem mes
mo através de avulsos, em razões que 
levaram a Câmara dos Deputados a 
apresentar e. -emenda. substitutiv{t ern 
aprêço. o que, sem dÜ"ida, torna mais 
d~fíci1 ídentifi.::á·las no confl'Onto dos 

i textos das duas proposições, lt exato 
que foi anexado ao pl'ot:e~so uma lon .. 
ga e fundamentada expo..~ição do Sr, 
Ministra das Minas e Energia, e.com· 
panhada de dados técnicos e f nan
ceiros, a. qual sôbre ser, expressamen
te, contrária aos têrmos radicais do 
Pt"Ojet-l. parece servir de suporte bá
sico à o::-ientação da propalada emen
da sullstHutjva.~ 

Esclarece a exposição citada: 
"Vísa o projeto, tal como apre w 

sentado, retirar da di&ponibilida .. 
de de recursoo com que conia a 
Ele~robrás aqllêle.~ gerados pelo 
empréstimo compulsório instituI .. 
do pelo art. 49 da Lei nl? 4.156, 
de 28 de novembro de 1962, me .. 
diante a sUOscrição obrigatória.. 
por parte de t.odos os cOhs'.lmido.. 
res de energia, de obrigações em 
valor equivalente a 15% f'm 1964, 
e 20%, nos quatro anot5 subse .. 
qU~ntes. das 5uas contas de ener ... 
gia. utilizada, trans!edndo tais Te .. 
cur.sos para as emprê.sas de ca .. 
pital misto. controladas pelo Po
der Público Estadual". 

l'!, mais adIante: 

Apo~ando~se na linha. dessas con .. 
sidera~ões ponderáveis, a emenda. 
sÓbstltut!Vt1, em sintonia. com a. vi
gente legj,slação nacional sObre o as
sunto procurou atingir uma fórmula 
conciUatóri-a dos objetivos das duas 
proposições. acautelando, concomitan .. 
temente, os interesses da União. de. 
Eletrobrá..'i. e dos Est.o.dos que tenham 
a. condição de acionista majoritário 
em emprêsas concessionárias. 'S; o que 
determina o parágrafo 59 do art" 41!, 
segundo a emt'nda subSt!tutil;a~ 

UI 51? Do total 'do emprésLi.mo com
pulsórIo arrecadado em mda Es
tado, a Eletrobrás apUcRrá em 
cada exercido: 

I - 50':õ em sUb.<;crJçÕes (le 

O projeto importaria em a.Ul)1ent.e 
de Despesa" se aprovado. ~ de auto-
l·ja. do Sr. senador Atilio Vív~cqun.. 
cuios lelevantes. patriótiCOS e bene .. 
lnéritos propósitos foram louvados ns 
tramitação da proposição. . .. 

Mas trrecu&àveL"l1ente, é meonsutu .. 
cional: porque infringe fronta!l11~n~ta 
o art 67 §§ 19 e 2!?, da constltmçao 
"Federal. eis que, como é óbvio, se eli .. 
minada a crilJ.ção dos cargos e recusa. .. 
das tôdas as normas com repercussão 
financeira., nenhum efeito teria e d'e-
formada. se a.presentaria. no conjunto 
normativo que apresente.. 

Conseqüentemente, a comissão da 
Constitui«;1ío e Justiça. opina pela re .. 
jeição do projeto, par 1ncons~tucio-
naI. . 

Salo. das Comissões. 5 de junho do 
1964. _ WiI.son GonçalVe~. Presiden
te. - Jeffersan de Agular, Relator. 
_ Argemiro Figueiredo, - l\{enc<:es 
Pimentel. - -Eurico Re.zende. -
Aloysio Carvalho. - Bezerra. Neto. 
_ Josaphat Marinho. 

ações, tomada Qe obr~gaç{jes. em-
préstimos c financiamento. ó:e ou Parecer n9 324. de 1964-
a. emprê~as qUe produzam, trans.. Da Comissão de Ftnanças, .sÔbT$ 
mUam ou distribuem energia. e1é.. o Oficia n.9 90, de 17 de abril ~o 
trjca. e das quais o Poder Públlco 19M, do \ Presidente em exercíCl0 
~tadual fôr acionista m>9.jol'itâ- da Fundàção das pioneiras Str-
1"io no capital social com direito a ciais, encaminhando o Telq.tôriC 
voto, observado <O disposto riD a.r- de sut:s atividades e cópla dó ba--
tjgo 89~da. Lei n~ 4,156, de 28 de lanço correspondente ao 8.rercíci-o 
novembro de 1952. 

Z II - l<l% em obras no setor de de 1963. 
encrgia elétri,;;a nas quais tenha ReJator; Sr. Vioorino Freire. 
intcrêsse o Esh""ldo onde o em.. V. .... d .,. d p'e o' r 80.".'" A J.'LU~ ay.QV as 1 n lC as ... '" 
préstiluo fõr arrecadado, sendo o entidade de assistênCia médica, so
precentual a,pUcado em 'Participa... cial, moral e educacíonal à população. 
ção societária ou financiamen-to pQbre, instituída pelo poder .Execut~ .. hr _ as modaUd:ltles de apU.. Vo da união nos tênnos da Lei nü .. 
cação referidas no inciso I dêst.e mero 3. 73ü, de 22 de m9.rço ,de 19130. 

cumprindo o estipulado no § 5.!?, do 
J>3.rágrafo ficam a. opção do Po- art. 5,Q do mesnlo diploma" encaml
der Exect'tivo Estadual", nhoa a. esta caia. o relatório de ~u.a:: 

Tendo em vista estas -razões e.& atividades e cópia. do ba.la.nço corres
pronuncismento da douta. Comisão' ponden:..ts ao ex-ercido de 19133, pa~a 
de Economia, somos peJa. aprovação que o Sel'-ado dêles tome .cvnneCl" 
da Em-enda Substitutiva, originãría menro. 
da Câmara Federal. PmentoN) p 

Sala das Comissões, S de junhO de d 
1984. _ Argemiro de Figueiredo, PIe- O relatório eXpÕe o traba:h'O . e en-
sident-e. _ Wilson GonçaJves, ReIa.. "'olvido pela Fundação das p.lJ::u:L1 ')s 
tal'. _ Danfel Krieger. _ Aurélio Sociais em cada um dos Estado .. da 
Vianna. _ João Aqripi1lo. _ Eurico F ederação em cujoo territórios e:8, já 
Rezende. _ Bezerra Neto. _ JoSé' expa...'1dlu na sUa. l'êd.e de serviços, São 
Ermfrio. _ lI-1em de Sá. é-le.s: Guanabara.. AIllazonas, Ma!'a-

nhão, ceará. pa.rá. Minas Gerais, 
, p -- Paraiba. Goiás, São Paulo, Santa 

arecer nQ 323. de 1964 Catarina e, também, o Distrito Fe-
Da Comissão de Constituiçii.o e deral. . 

.Justiça sóbre o PrOjeto de Lei do Nos serviços llroporcionàdo3 gre. ... 
Senado n!? 8-54. Que cri6 o Ser.. tuitam~nte pela P'Undação estão com
viço Nacional de A.ssi.stencia d preendidos a. assistêlJcla mêdico hos
Velhice e dá outras provi'déncias. pita!ar e de ambulatório e B. odanto-

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. lóóica; a. irultrução primária.: a as.sls ... 
tênd" alimentar à Infância (Jactá-

"Como ~ óbvio, esta (a ener ... 
gia) somente poae f>cr usada des
de que. gerada, seja transmitida 
drt, sua fonte de produção ao, mer
ca.do consumidor, e neste distIl ... 
bldde mediante uma rêde ade
quada. Na estimativa dos técni
cos, os investimentos no setor d'e 
energia elétrica demandam, pro ... 
porcionalmente, 50% para. geri
la, 25% pal'G. t.ransmiti-la e 25% 
pt\ra. distribuí-Ia. Limitar, pois, o 
uso de recUc!'sos de vUlto daqus .. 

o art. l'õ' estabelece que o Serviço riOS); e -o Sel'V:ço socIal propriamente 
Naciona.l de Assístên::!a à Velhice dito. , 
será organizado em todo o pais, f1.. Pelo rcIat6rtô, fica.moa sabendo quo 
cando subord'!.nado ao MinistérIo da ti. Fundaãáo mantém no Estado do 
Saúde. Amazonas Uma Illancha-hospital Que 

Criando cargos, esto.belecendo fun.. realJza vIagens pêrlódicas levando aos 
ções grat!ticada.s ê prevendo outralj mam longinqU08 pov-oados, asslstên .. 
vantagens (pensões, 6uxUios, seguro- eia. médica, dentâr1a. I) ra.d;iológ'ica". 
ffihlco, .ubsldfoo a.s ram!llM, 61".)" No Amazonas. 67,001 Pe&Soaa twem 
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atendidas no 
e :92.,3Q3, no 
ran~e 1963. 

setor de elin!ca m.éd:~a 
setor odontológ co, du~ 

Nfl..s oito escolas pri!bádas manti~ 
das na me.sma unidade da. Federação 
foram fOUlecidas, durante o ano le~ 
tivo,. 8.632 merendas e o mater:al e.s. 
oo:'3.l.~ d1stribuido atingiu. Q nO;> (\ ,5~2. 

Em Minas Gerais, 14 escolas primá
ri:ls ia i mantidas pela :f'undação fQ .. 
nua freqÜl::-ntaoa.8 por 4,004 aluno:>. 

Parecer n~ 325, de 1964 
Da ComíSaão de Finança$~ sôbre 

.o projeto de Lei da camara n'?'59, 
de 19tH üt.9 1.957-B~64, na outra 
Casa do Congresso) ~ que autoriza 
o Poder E:tecutivo a abrir ao 1'0-

...der JudicidriO - Justiça. Eleitoral 
da .Estado de lIlinas. Gerais f- o 
crêdito suplementar que especifica. 

Relator: Sr. Oaniel Kriege:r. 
e aoS, s.~~".i~o'5 mMic'Üs e dentá.rioo dos a Sl', P.re~mlente da Republka, na. 
LJC~ál'l.;s e Pósto de Puericultul'Q forma do a.rUgo 49 <lO AtO ln.sticuc.lo
at.cm\2ram a. 11.144 crianças e 2,871 naI) submete à .delioeútçâo do CQn
adu:,os e forneceram lI, 554 medica~ J !p'esso, aC01:np2.lUla.OO de ExpO'.5!lÇãO a·e 
m~n"o-;. ~V[OtlVOS ti:o iV(íl1istJO da JUstiça, O 

pl'e.sent:e projetio de lel, autOnzando 
De,)l ... cando nossas atençóes pfua o o Poder l!:xecutivo ao abrir ao POder 

b,\.a~ç',) da Fundaç.lo d:1S ,PlOnelras, JUQiciário _ Justlça E..il!ltOl'a.l _ 'l'l'i~ 
rc~atlio a 1963, eDcontramoo nesse UlUlal Re"'ional EleIt.oral do Estado de 
docuntento a i~fGrmação d,e, que hau- (Minas G~raiS, o cl'éa.ita SUllleme. ntar 
ve uma receIta contabi11zada no de cr$ 175.327,9CO,OO, a flIn de a.ten
~Jntante de, cr$ .315.644.273,50, ten- (ier a. despesas C2m pessoal do CltadQ 
(.0 s.<.(o real1zooa.<; despe.sas que não 'j.'l"ibUnal. 
U_Lr~~pa .saram Cr$ 270,OOl.!l40,OO. II. O presidente do Tl'ibWlal 'Su~ 
Oco:'reu, poí.s, sup€ruvit de Cr$ ..•• pe,lOl" Eleitoral DO p~dido envilado a 
li), 642.333,50. E o balanço nos escla~ l'espeito ao Mllih'tro 00 Ju.stiça jus .. 
fece, á,l1da, que a quase totalidade tiÍlea. a medida ora pleiteada, pelos 
Doa receita do organismo (Cr$ ...• seguintes motiYos~ 
291. 233.3QOOO) é gerada por dísposí~ a) quando d:a clabol'açáo da pro .. 
ções da Lei n/i' 3,736, de 22.3,60, o posta orçamentária. }:>3.l'a Q exercício 
lue vem a signifkar, em outras pa- em curso, Ol'ganireda. pelO Tri.bunal, 
lavras, :que a mesma tem origem na foram previstas as dotações l"eferent·es 
bÔ:,"l do contribuinte, sob garantia a ve.tlcmlentos de aeÓl'QO cOm os pa-
do E:ta.do, ürões da época; 

A le:turo. dos Dre~elltes documenV).3 
108 leva a duas. observações distin~ 
;as a ,primeira, relacionada apenaS 
:om o documentá.rio examinado; a 
;egUh.:a, ab:'ungendo ·a faixa de a5-
:unt:>s €t de pt'(lblemas dentro da 
llLl [unc,ona e expa.nd-e-se a F'un~ 
i<Jçfl.o d<ls Pioneiras SOCia:s. 

b) postel'iormente, a Lei nl} 4.242" 
Q{': 1'1 de jUlho de 1963, maiOl'ou os 
vencunent;os d'C'lS funCionáriO::; públicos, 
inclusive 0.5 dos Tribunais Regionais 
Elt"itoraiS' 

C) em :coIlSeqüencia, o DASP. a 
quem incumbe a organização global 
aa propo.sta orçamEntária enviada ao 
POc!·er Legislath'o dia.nte das a.ltel'la~ 
ções que afetavam -u..s 'Propostas de 

S:.:m dúvida, tanto o rela.tór:o quan- [(}Q.cs os órgãos da admin.iStraçãO te
o o ba;ra;nço nos mostram com a ob~ dt'ral, independentemente de qua~Quer 
e~lvidade e a segurança das cifras pr<Jvocaçào, l·e/fiZ Q3 calculos e for
l~e .. a Fundação está. ~~nào pem a~~ neceu ao poder LegislativO OS novos 
l1:nl,,~nldll. Seu~ obJetIVOs estatut.a~ d:luo" 
i03 estã'l send{) atin;Wo.s, e, não ü} "'€ntretanto ,a.o ser pUblicada a 
'f:hUi:l!.e, suas CO?ta:s r-elatH·~S ~ao (Lel nO 4.295, de 16 de dezembro <ie 
~<Cl'C CIO 'de 1963 lndlcam J, eX15~n~ 1963 (que estiIna a receita e fixa a 
Ia de um superavlt. Fato, a:.lSplCIO~ ,despesa para D e..xe:rcício de 1964), 

nmJ, tratando-se de eIltHiade que verdioou que eúl cecorrência <ie um 
lve de dinheiros públlco,;, dizemos la-pso~ não háv:a. si.do alterada a P!"C?-
100, posta em relaçãO a apenas um Tn .. 

1vl.1:', in(clizmente o assunt'Cl não se o.>uhal Eleitoral, O do Estaco de Minas 
. t· 1 Gerais. 

!UHa a ês-~ (l.spec O. Htt né e, pc- 111. A.'i razões justIficativas da su-
) mewJs, inaLs Um face, a suge.rir de .. d· t' ' 
ÓS J~fnçâo especial, pe·li.S lmplica- plementa.ção pêdlda .são lD lSCU lVelS, 

:::e.ndo desnecessário tecer matares 
je~ de intel'ê.~se públiCo que apl'e~ :xmsiderações a. respeito. Não seria. 
m:a, admissivel deixaI' de p3gar BU pessoal 
Rc U ·'mo,;ncs à prDU€l'açJo de en~ dQ Tribunal Itegioual Eleitoral do 
:iades se.Xl rece t<1 próprja no país, Estado de Mllli.S, o 4ue forçosamente 
n~i'h::.'-(s ttiadüs para prestar sel'~ aeontrcel'á. em decorrência do men
ços a.iSistine -ais já. p!'estado.~ de ",onado lapso QCol'rldo quanuo da pu_ 
iferen~e5 .;.t\an~1"t·3.5, pelos órgãos ::ie blica,ção da lei. de meios: .se nãO con
rmi1ú~,.aQi.io d:·l'eta, federais, esta.~ cedermos I) cráilto soli-citado. 
LIa's e m).micipais, e pelas autar. IV. &>moo, portanto, pela a.prova-
L!;"., d·lo pnevijêncir. c;ão do l1rQ~et.O. 
Sã.;) in1cl1j03, tüd05 C!)l1c;)rdaJll, os I Sala <ias con~i~ões, ,11 d~ junho de 

:'cb:emas à~'1 pcpulaçào brasileira re~ t~64 - Argetll.t:Q de !"lguezredo, Pre
c'onados com o pauperismo, a sub. sIdeI.te. - panu:l ,Kneger, ~elawr
l1tricáo e a. doença: E a prôptia am~ Me-m _de S~ - Wt!SÚT\, q~n",a!Ves -
itude do problemr exige na sua llbmed8 pUJ!e,ntel ~ ~tt,lIO Fontana 
fluCã:> o me Qnal e pa.rcimoníoso - JOs~ Ermlr~o -- Euncú Rezer1.-àe -
ll'"'l'·;gO d.)s parcos rec:.ll',sos exis~ ;,Iiçtormo Frezre. 
nte,<;, O que não acontt'ce, ponde
imoS. qu,-~ndo há dUl)licioa<le de es.~ 
u:u!·as e d~ serViços, como Jra està 
~Or1'end.o no pa.ís. 

Parecer n9 326, de 1964 
Da CO'l1rissáú de Ftmt1tÇU:'> sôore 

. o Projeto de Lei nP 48. dê _964 
QU3 o ,)l'oblema, pOIS, venha ~ rue- (nO;> 1.419-13-60 na CâmUra) , que 
C?-l" no dev do tempo B.~ aten.çoes de acres.:enta um 2ragrafa ao artigo 
}S-SOS 2;ovenlnntes e legFl~jores, pa- ~\l do D~creto-ici n!' 3.198, de 14 
, o, enC'ontrb de \lrna solução que de abril de 1941. 
lnmJa em tôda lmha COm o ln-
l'êss~ VÜblico. I gel~tfJ1': Sr. Wihon G:;'11çalvE'S. 
8:,0 estas ~ cons:deulções qlle ju'- A 'PrC~ição. tem por ,obj,eto ttcres
mOA oportuna fner, COm vistas illJ cer, at> dlplom,a lega~" ~~d;cadO na 
nteú.do dos rlocumento.s de que ora 2menta, o s,'i.g\unte pa.a"ra.o: 
mr mos conhel!irnenkJ. "Art. 1)9 .•. 

pala das C,)mlssóes, em 11 de ju- pal'ágl'a.fo único, São extmslv'os à 
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ltesulta. da Mensagc'fd. GOvetnttmen ... 
teJ. n9 11-60, acompanhada.. de- Expo ... 
sição de Motivos dO Mini.9t-ro da Via
ção e Obras Públicas. de que de:staco 
o seguinte trecho.: " ..• foI o referido 
decreto-leI (nl) 3.19&, de 14-4-41, que 
reorganizou a .Administração do pôrto 
do 610 de Janejro) omi.s:so no t<Jcan~ 
te à extensão. àquela auta'tquia dos 
privilégios c-e que goza. a. Faz.'õuda N(t~ 
Ci-Orull, quanto a.o. USO de processos e:3.' 
~ciais para- a cobrança. de seus cré
ditos, O- que lhes tem c.eusado sértOS 
embaraços sempre que, por meios não 
administrat,ivos, se Yê fo:rce.cta. a efe
tuar a cobrança, a t.itulos de taxas, 
de importàndas que lhe Sâ,-o devídas 

servtdOr da. Comissão Brasileira De.. 
m,arcactOl·a de LlmUes, flue J'lJeceu em 
conseqüência de enlermwade adquI_ 
rida. em serViço (mcn.:agem nl,.' 27g. de 
28 de Julho de 1958). 

A propOSlçÜQ 101 apro' .... "'d:1. pela Cà ... 
mara dos Deputaties e mereceu pare ... 
cer fla,vorável d:l. t.::;}:m~~j.f) c.e Flnan.. 
ças desta. Casa do CQl-1gl'CSSO NadO .. 
nal (parec·er 'nl' 69, de 22 je Rbnl de 
1964) • 

A Mesa. d!strlbu-iu o Drojcto a esta. 
CamlSaão, em ooedJêncla ao djSpOsto 
no art. 2,9 da Resolução de 6-64. 

O projeto é de ulic!at:va, df.l poder 
Executivo. Portanto, sob- ponto de 
vista juridico e cOn.stitUClOn~~. nada..' 
qbsta ma a):l~oYaçào. por serviço prestado.." 

Tendo em vista. que as regras do 
cit.a.jQo .Decreto-lei n9 900 Já foram 
estendIdas aos Institutos d.e Ap()S.€n
tadorla e FEnwes e e. várias outras 
ent1llades públicas, como salienta o 
pa.recer !la Comissão:. de L.;\.1u.sti~Ul<':\t;; 
e .Justiça da Câmara dos Deputados, 
e que, em S'U.'11a, encerra êst·e projtto 
uma pl'ovid~ncia. justa e adequados., o. ' 
COmiSsã_o de 1<'inanças <Jpina pela sua I 
aprovaçao. 

sala das ComiSEões. em 5 .de jUl1110 
de 106'4. - lVllsou Gonqail'es, P~·e .. 
,sjd.€nte _ Jefferson ete AgUiar, re!ator 
_ Bezerra Neto - Eanlutlàa Levt _ 
Menezes Pimentel _ .4rgemlro de Fi ... 
gueiredo _ [<.·unco Rezende _ Josa. 
pltat Marmlw. 

Projeto de Lei da Câmara 
nq 55, de 1964 Sala das.C0míssões, 11 de JU!i..~O de 

1964. _ Argem.íro üe Fígueiredo, pr€- N° 1.969_CrG1., XA CASA DE OnIGEM 
s!dente - Wílson GOncU-lve3, Relator 
- Eurico Rezende - M em de Sã -

.José Ermírio - AttUio Fontana -
Menezes Pimentel - Victorino FTeil'e 

Daniel Krieger. 

Parecer nY 327, de 1964 
Da. COmissão de F1Jl.Unça.~1 sõ

bre o Projeto cte Lei (ta (..'ámara 
7l.9 41, de 1~~, (Projeto de Lei 
n9' 95_B~59 - na Câmara), Que 
conceae pensão espectQt à máe <te 
Botwar da Cunha Lopes, ex·assa_ 
lariailo da Sermco de Proteção aos 
lndios, do lI{ini~tério da. Agricul .. 
tura. 

Relat{lt:~ 5r. Argemlro de Figuei· 
redo. 

o Projeto ele Lei n9 41. ele 19(\4~ (! 

originitl'io da Câmara do(}.') DepUta,d.05 
e visa a conceder a pensão eSpeClal 
<te Cr$ 2.500,00 letais mil: e qUinhen.. 
tos cruzeU'O,s) mensajs, à Mana Ame
l1a Lopes. mãe de B-olivar db Cunha 
Lopes, ex..assalariacto do Se.Jviço de 
.Proteção aos tndias. do Mmlstêl·ío aa 
Agricultura. trucidCdo pelOS lndios 
Caiagangs, quando no exercício de 
suas funções, no Fôsro lnthgena "La_ 
ranjínl1a"~ no E.stad.o do p~V"aná. em 
14 de março de 1928. 

Coma se vê pelo enunciado acima, 
ti. per..sao é justa ele vez q,ue Visa a 
a-mpa.-a.r à mãe de um servidor :pübli
CO~ ~.(mncado no eJCerclclo <1e suas 
funçõ'\9. - E pena que nao po.ssamQ~ 
elevaI o llmlte da pen.sà". face 2.0 
Ato l:nstítucu.mal. 

O ProjetQ de Lei em a"pl'êço tem 
orIgem. em Memagem Presidenc;al. 

l~'o pôstO, op:n:mios pela aprovaçac 
do mesmo. 

Sala das ComiSSões, em 8 de jUnho 
de 1964, - Daniel Krieger, presidente 
- Argelluro de Figueireao, Relator _ 
José EnnirtQ - Bezerra Neto _ wtZ
son Gonçalves _ 1Ylem de Se _ Ati~ 

rélio VíanlUt _ Eurico Rezende, 

Parecer n~ 328, de 1964 

Reda.ção do l'.?nc'do (Substitutivo da 
Com:Üíão de Pl'oje~os do ExecutiVo, t 

pa.ra discussf,Q supleme.:ltar 

AutOrize. a cmissaa de Obriga_ 
ções do 'l'esouro Nactonal, altera 
a legislação do itnpôsto sôbre a 
Tenda e dà outras provirlencu18. 

A:~. 19 Fica o Poder Executivo 
f!. ... :orIzado a e.mit.l' Obrigações da Te ... 
souro Nacional até o limite de tftulOll 
em citculaqã.o de Cr$ 1üO,O!)().OOQ.C{)(j,OQ 
(settX';:>;, ... > bilhões ie cruzeiro,s), ob. 
servadss as se6u1ntrs condições, la... 
cu1tada ,8 emissão de titulos mü1t.i. 
'P~os: 

a) 
b) 

\"enci1nento entre S e 2ú anos; 
juros mínimos de 6% a.a., cal ... 
culados sôbre o ~. :lm' nominal 
atual zado; 

c) valor UIJitárto minímo de Cr$ 
lú,OCO,vo çoJez lllli c:'uzelrosi. 

§ 1° O valor nomi;lal das Obriga ... 
ções será atualiza.do periôdicamente 
em função das \'a6a"õ~", do podet 
aqni.<s:ittvo da moeda. nac·ona1. 6e 
acôrdo oom O que estabeJece o § l~. 
do art. 59 desta. lei. l 

§ 2() O valor nomblíll unttál'!o em 
moeda corrente re.sult.ar-te da ntua .. 
lização referida. no pa:.'j~ra~'o antertor 
será. declarado tnnw':"~l'.t:mente, me ... 
diante portaria. dQ !d·n :-;tl'O da. Fa ... 
zenda:. 

§ 3~ AB Obrlga('õ.:'s lelQo v:llor r.o .. 
minal ul1itál"io em mo~~ I em·rerite :I>. 
xado em porta.ria cio .\'I:'1;~!r'') da ,F'a ... 
zenda. podendo ser ['O!":''lds,~ ao par 
ou pelo valor de cotação nas bólsas 
de Valôres, desde q,lC" ~)à(l .nferi<h a 
50% ~cinqüenta par f'en~o) do cesá ... 
9:iO médio dos mf"1-· -, '''-''is 41e ... 
tr:ls e debêntures) elas f'mpl'ê.sa" par· 
tic'ulal''é':s iõôneas, 

§ 4(> :Para os (feiID~ di) I mito de 
emissão, tomente SE'!"ão cO'l.5id~rajos 
em eirculacão 0<:; ihÜ'o.,> efetivamcn~ 
te negociados, atfTI~~mdo aos vaié.rcs 
estabelecidos na; !o:,mit do pal'ágr:lfo 
antedor, 

* 5° O lI.,z:ll:St:-O (1 i-",':1{'m'!.-:1. f:ca 
3UtOl';z-ado "('<l.p'~,,~,, , ...... '"I'~. ajüs .. 
tes, Ou contrato ptU'a lô'fI'IL!:.<í3Q, colQca ... 
ção e res2:ate das "1: ,g,< ções a .,U1;: 
se refere êste art go" 

~ ô'\> }v, Qjferf'n~a.:; fI\'} mc~ !:\ C·i. "
rente de va:ot nü.:n:;}(lj .lflitár'o, re .. 
"-u1tantes da gl!l:l~i7.g<;:fi ... previ.3ta. T1(l 
p.R-rágl'afo 1 .... ni"o ;::O'1:nltuem nndi~ 
mente) tr:but.á .... 'e1. 

Da ComIssão àe f..,'onstltuiç'ão e 
Justzça, sõbre o Projeto de Lt~i 
n"" 145, ele 1963 (nÇl 4.494..ll_58, na 
Càmara), que concede pens6'.o es~ 
pecWl de cr$ 3,000,00 l1Lenoais (t 

Rusma CarCloso Maclwao. vtúvQ 
cte Joáo C'arà080 1I!aCha:to, e:r- ser. 
tnctoT da Vomtssao Brasileira De~ 
marcadora de Limites, faleCido em 
consequettcut de enfeT1maade aCi~ 
qulruta em, Ser1Jlço. 

§ 70. O or('an1~:1!O ela :;11110 cOllsig ... 
nflrá, anua!:m.ent·e ::~ ,~")1[H~Õ2.; necps .. 
sádias ano::. serviç{}.:; ·\:e ;'1"'00" e amor.., 

Relator: bl', Jeíterson ie ~'\gular. t!zac6es da,,; (lJl":b::'~Ú?'S n·<',I.~'.1;; nc.'l-.. 
11) doE' 1964. - Argem1ro de Fi~ :\(ünini.stração do Pôrto do. Rio de 
cwno, Pl'e.1Idente, Victorino Janeiro os pl'iviJe~:o.s d~ Fazend<t :Na-
tire. Re:oatol":. - EuriCO Rer-.ende, cloI}aJ, quanto ao unJo aos pt'oces':.'m 

Em Il1en,,,.agem enviada ao (;ungresso ta lei. 
Nacional, o Sr. Presidente da. Repu.. Art. 2~ 0.0: rf'':'l'-~:';.~ 1\') -''';1;10 de 
lJlIca sol1cltou a aprov!lçav (1e projeto lnden~zaçõzs Tl'~'o~;h'.~t .. <.. ... I~'\~~ se rc., 

Mcm de Sq, - José EJ"mirio. - esp~c:uLs preV1S(,)s n~ Decreto-le~ JM, 
~Il<]·.es Pinlet,-trl. '-- Wilson Gon- de- 17 de dezemb10 (te 1938. de que 
11·C8, - .1.Wri:; Fontana. - Daniel \ e.E-ta. goza para a cobrança de seus 
~leger. crédito,s." 

de lei, conceaendo a P-ens'1o men~a' fE'~'e o art. 46 da. Lei r,n ~ nJ, ee 2& 
~e Cf$ 3009,00 (trcs 11111 C:'Uzein-,' dE' ol'J.Vf'mb:"o de :D-::P. '!'r':'~t) ,,'>d~~·,t~ 
mensais) a Rusina. Care::li'o Macr ,ado. "1flrnentf', anJic:1do.s Í);; aq\lL,,-:~5{1 <i~ 
Viúva de JOão Ca.rlos .MaChado, tx- obl·igaçõe.s da. em!,~i,S~o rNer;üa. nQ ar .. • 
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tlgo a.ÜZ;" o:', no Tescul."o Nadonal, ou e.'ltre o mês de de~embro do ll1timo f 14, Nos exercícios finQnceiros de três anos após a aquisiçã.<>. -te 0\ 
D,-' E,:;:;:! \1 ... V':",(;"7es. ano e a média. anilltl de ;adQ. wn dos 1965, e de 1%-5, as quotas de depre.. vado o disposto nU'S panígrafos 4 

~ !t 6. ciL- !!o:iC;à.o dSs"te artigo. não anos anter~{)res. ciação ou amortização dedutive1s d~ ,a.rtlgo, sem o gôzo cumulativo 
Ge o.Jl:ca às qunutils con-espomfentes § IV Dzntro de Z[} (tdnID)· dias da lucro bruto serão calculadas Eômente a.batimentos previstos no parágra. 
1: (- J~'·L;.n ··Ó?~ .J.·.auJ.l!l~ dUlJ1iC03'ÇáJ de...ta lei, o Conselho Na.- sôbre 50% lcinqüenta p.or cento) e do meSID'J' artigo 93. ' 
ks anler~Drmt:nte. ccnstJtuído, pelas cianal de li:cononlia. ajustará os ooefi.. 70% (setfnta rwr cento) re:'Pectiva'" § 19 Do vaior corrIgido das. be: 
r j'.l, ,,"; , i\ <~'"l- <!ê::",' €..~l U,- fientes em v..g.or ao dlS-pos.to neste ar- mente d~ valor dos bens móveis, cor- torias será deduzida a pel'cen:ageJ 
tiúlS d:t dív:da pü'1lica: prevIna pelo tigo. rig~d,~ monetàriamente nos têrmos 2% pan .. cada ano que tlver deco 
L,-::;-:.y ,) n'~ 5 ... lei, d~ 20 <1e mat~) de § 29 Denlr') de !lU (noventa) dias da. àêste a.rtigO. de~dt! {) término de SUa realiiação 
!..,J.. data desta· la;, as pessoas jur'í\licas § 15. A imp{}rtância do fun:io de, Et al:enaçã,Q. 

s 2' Os c::mtribuL'1.te.5 do ImpOsto dever:"o prnce.:sar o r~ajas.amento do depreciação ou de amotti:&ação dedu-I § 29 A correção monetãr .. a de 
d~ R.~r:::t, CQ!l1Q r.:;,s:éXlS juridicas, sio seu c,ap.:tal souial p~la correção m{l- tivel do lucro bruto das pessoas ju~ tra~~ b!.ttl artlgo,_ que será prec~ 
OJ!'~g:;~cs a constHuir o Fucdo de In.. netfl:t;:a dos v!ll:Jres do seu ativo i.'110~ rldicas, a partir da data da. presente j me.,:"ulllte a:?l.ca~a'l) dns cJ{!fic.ent 
c..;l~ ... ~ ...... ~5 '..I.,.-iJ.:i.h:.sL.:l.S. a f.m de aa~ bí Írodo constanQ do- último bar lei. desde que n:.o c.ob(!·ta pe Q va:or I q;.le ê.e refere o a.r t . 3\1, fiCatá.~~~U 
.s_~:.:.<!'3.l" a .511:1 r~.sIi<Qll.3abi1idade- eve:l' lanÇ.). .. de noVó3 bens- móvei:~ mtc'>rar.tes do I ti.l<o-somente ao lmpêsto de o ~. 
t:.:':1; p~:a i.lldeni~\,ão por d speusl.\ § 3~ O re.;.ulta.:l.o da correção mon~;. ati.vo. será ap'.!cada cbdgolltb!iemente bre a ~i~erença: ~ntre o valor g~l 
d::, ~:1l.5 €:m')l"e~adas. e as impiJrtê.n' tár:a. efetuada obriga~àriamelite em na aquisi<;ão dos tftulOs a que se re- dcl. aqms1ç,o corng.do momr::.u.~r 
o'as pç.;as em c;lda ex-ercicio, a i:gse cada ano, ser,á tegistTado, no "Pa.s" fere Q artig(l 10;1, o.s quais poüerú'} ser t.~ nes têrmos dêSte B;Xti,g\? e s.e.'M 
t: .. ü.3, cJ=rerão obrigatóría.-rnente, pOJ sii10 nfio :r;x:givel", a crédito de conta resgat2dOB antecrplldamente para a r~rafvS. e ,0, velor hlS~-orlco d~., 
c~n:1 d:'-::e Fl!11do, desde q'Je haja com inthulação prépria, ne.Ia perma~ efetiva substituição dos b::ns depre- slçao, pel'mltlda a. ?pçao. prCY1' ... 
fi_"': J Cl'"~jo!' 5u.Lclente. necendo até. !"ua. lnc(}fporação ao ca- ciados ou amortizados. pa:rá,5Tafo 79 do artlgo 3? 

§ ~-' A cbrjgaç:;'o melUal da COnstl~ pital, para e!eH..o eto di.<:posto no jX\- § 16, Nos cases pl'evisto~ nos p'!lrá-'- ) 3'1 As Obrigaç.õ~s aüqu~~idas 
til.:; • ." o ó)) Fundo refer:do no parag.ra,· râgrafo s~6uínte. grafos 17 e 18 :lS quam.s de dep.ft:ci:!- ~mcs dI! parágrafo antCil'lOr s 
J=, anterior corresn.onderá a 3'''0 "t1:~ § 49 O aumento de capital que re- ção serão reajustadas em razão dO l~tran.sferlv~lS, s?lV? no cas~ ~e 
r:..r ccnt,J) sóbre õ total da. :'emune· sultar da correção deverá .. er re:f1et!.. aumento do prazo de recolhimento do tllI:.~ em lllve~n.â~lQ.oU t1t~Ol.ant 
l':?:~;ão JUe~'sal pa3a &.J:5 emp:·ega:to.s, v() em alteração cont.'atual ou e.sta.. inrpósto estab-elec'{b nQ § 6? jUí11Cl~1, e serao liquIdada~ _a p 
n:...:) COn1putadcs o 13 .... salârk. çrev . .s~ tutárja, conforme o caso, dentrQ de 4: § 1'1. O recolhimento do im~Ô5to d~ qumto aGo de ~ua eWlf':-.a:., J 

t::> na lel n9 'LOdO, de 13 de j'11ho (qua~rD) mese.s cont>ados da data dO' el;t:;,be.1ecldo no p3.rá~J'l'afo 69 poderá d1ante, apreseutS:t;:Ew em. qua1ç 
d~ 1geZ-, . encerramento do balanço a flue cor... f:eI" efetuad) em tantas preste.çõ-es agêncH~ do B~nco a.o ~radl S. A 

~ 4' A obrlgaç-.1o d,: Cl'lf' 11'~lt.) o 1)3,- resp.:mder a ccn~çà'J ctlerada. mensa:s quanta.3- necessárias a. que § 41) A opçao prevlsta~:) p 
rá-;raf.o. anterior será de 1 1/% (um § 51 :8xcepctonalmente, será perml... caG.l uma r.fi~o ul~l'apr.~e a quinta g".\lfo 2? ,c.evará ,ser ex~rclia d., 
e m,;u) I:'~.' r.~,.1,O), sõm:m~e a~t! ú ti~ que no aumento de capItal seja pra:e da media rne!l[a!. do :u.c.ro t:'i- do pl'aoo de. 'Stl. d1a.s~ a con~t do 
e."":2-!"c~c~:) flnanc~:fí) d~ 19~-o. para. 45' aplicada. p;lrte d ô resultado da. CDr.:-e.. butável, indicu,!!O DelO ccntribu:nte trumento de al1enaçao OU de p:-O!Il 
eh!p.:r~~.1.S exc1u.....lvamente destína<la.s çj,o, somente para ev:tar que o va~or em ~ell últ m .... bz.l:m~o. ob!ervado J de alienação de imóvel ou 'do dirl 
à f.~cult"J.1'3. e à p::!cuátia, ' I d ~ " . á '1" A. QU:lta do Fun.d:) de In,':"')'. nOmilla a;s ações e das quotas, e I limite máximo de 24 (vint-e e quatro) à aqu;sh;u0, med_unte O" eÍ~t1~,J 

_ qUinhões do capital ,s<lcial das pes ... , , pres',ações. gamento das Obrigações. J 

zaçoe-;; Trabalhistas sOmente será de- SOOs jurídicas, na fo:'ma do pruágraJo I § 18, Quando o p3.""amento na 01'.. § 5-Q No cas-o de pagamertto a pl 
~~i:;;'~~ d~ !uc..~ brut.,), P!2' ef~,.t.J, U.J ante!io~. ,s~ja e.'tpre:>.So em nüm"ros_ ma. tlQS pa=á,:!!'a!cs 6', 79 e' 17, im .. do preço de al~enaçáo de, itnóye! c 
11<a 8:T-Ji<:1r;i<J ~n~ .. ~U~liO ~-:! l:~.~ld frac:'QUa.flOO. devendo permanecer n3.

1 

porta1' em eX}I:nc.i.a t!e. pl'e.:.'t.:l.çi)~s tratada a partIr desta leI" Q lIDPÕ 
recs 00-' j''l>('''n ... ~aç~es , ' u~, conta c .. tada. no § 3? o saldo '.().:res· rne11B .. !s wperiores a 2% (da's "Cor d-e que trata o a-rt. 92 do Rf1gulame' 
h>','1'2 O> p~-~_~~ :,:'~igO~ ,:es~~:vada a pnnuente às tI'!-çóes. qu~ ~Cl.'ú. aj~ejO-1 cento) da. m~dia ll."~nsat da rcce't.;. apro\ta"::o pelo Decret.> .fi'! ~l.f,:;J, 

§ 6o-A qUotã"d>"'-~n~,",rd' "i' d ni nado, à. COl-TeçaO mone~rla. ,sezumte. bruta óa p.es.,,:a jurídlc3, ~ndic:;"dJ. no 10 de libril de 1953, t-era J ~eu m 
u"'<ú"~ 'l'''- ~al; o o e t.: e ... e as.5Jm, sucessivament.e, seu ú!êmo:.., balanço, p~el"á e a r:::c;.l- tarte c.orrigido monetària.me:nte 
113.\ ;t ·11~'i';:' dh.s'Uts. ~ ser CJ:1.~;\'+1:t..O § 6'1 O 1mpôs~ sõbre a renda a que I lher o in:t~ÕÜI}, cu as quantias dt!st1~ termos do art. 59 desta ~.:;l, sem 
a:ê o g:~t1d'mo ~~a ú\~l' frá 1 r€~',h:à: se refel'€ o ~ 79 d? e.rt, 57 da l;ei: nac!::ts a súb crição d3..-> o,1'-.ifaÇ.Õi"S, ~m ql!e J?il.go dZpo:.s Ó;O l.'eC~~i'l1.'~: 
qUente àqUele em que fÔ ~~a uh.;,e ~ 3.470. ~e 23 de l_uvemlJro d-e 19;)08,1 tanta.;; pre~t3ç;;es mnes:l.'S qu:mta5 pe.o allenante, de malS de 70'0, (; 
muneração devendo o p;imet a ~J: tIca re-dnzldo a 5% lcinco por cento), i n::!ce..:.:.:t.ria. a q-.xe c;dJ. LIma n:o ex .. tenta. p-úf cento) do v-alGr G.J. a!lel: 
lhimento ser feito no pxa.zo!'Q d!et:~Õ e será pago em 12 (doze) prestações' ceda o h!1):~e r~e:'i~o: I ção do imóvel, QU do <El'~:(.o à oS 

(.s...1.!:Senta) djas dll dau da. Ub~ ~ me:r...sais. ... ~ '§ Hl. As c.JrreÇÕ~.'l m~nHárías CE ~qui.:jçãO, ~ ., - < 
'Çéo desta lei. P ca § 79 O pagamen,..:> do Impos~o a que que o'ata êst-e art:go aplicllm~se a~ § 69 A oo~reçao mO?et,ã;:':a ri::.e 

.. § 79 Os recc1himentos m"!Jlc:rl.' . se refere o parágrafo anter,Ol" .será, llormli8 e.!~abe:ec:{~as nos '::,~l'ágTaf,)S da neste artIgO podera seJ.' ef<!~:.l.l. 
v1.sto.~ no pará~rafo ã.nte~jor- ,S ~l'!; diSp~ ... do. ~de qt.le o~ -col1tni:p.L~~e I do artg,J 57 da ~ei n~ '3 ·ri:), de, 28 ~e :~:u relação .U3~ ali~naçõe.s d~ i~~v 
efetuados na roml' <:l_ "", ,',1 ã) prenta. ,u:l.qtur~r Obr1;Iaçoe:3. da enn'.~ I nov~mbro d(! lS:3, excet", ,S d,tn"d- J' la, .contr,ata .. as p ... ra. p.Jg;n •• 1e, rho 

'.... ~-,.laJeh,~ltia eu • .,.~ .... mo "'OU da -~ t l' d t l~~ - ' • . ' . ~~ 'u...!' - ~ '" i ne~ulamento a ser baixado pelo Po-:"""" 2.Il"",,:, a L.;.'- ar. ' e~ a ~w, çoe-.; de seus p:rr.~~raf03 .. 1, ->-2. 1~ e.17 P!SZO, cUJo Ül1prut? 9:1 ... a. r.a~ ~e .... 
, der Ex.ecutfvo~ _ para. venclmepto em prazo n.,t.') -m- § 20, As fll'!.u:13. tucursa:.s. l1ge-ncms ls.do ef(tlv~ment~ l;.qu\d~dO~. d!? ... je q 
k § Ir" P--s. olll::g3ÇÕ.e.s adqulrià:I teMar a. 5 {c.ncO) anos cou~rrd~s da ou represent?.~õ<:~ de sa:.:Jeàa-des e.:-! o ,contrlbumte pague o unpc~~o J~ 5 
f .tênnos dêste !U."k~!) • .serão' nO!nk~: dat~ do, b.:lla?~ q~~ consi,6Dar a ~01"-! tran::;-':'trt1.s aUll".":iz-a.d?s a. fm1C'{mar no, (c'nco por cento~ sõbre a co!~eç 
f 'VM, não podendo ser tran.zfen4.:u. r~çaD ~DDetá:fla g_radora da onrlga- Bra.::.a, flC:lm também oQr.gaGp_" aJ~onet.ãr:a ou e~ebv~ a .sul1.A'r:.çJ? ~ 
;8a1vO- na') C:-S"':'i di' fu,c:ã$I l""'Q"TJ'7a~ çao tnbutárIa, em valOr n'JITl'nnl corrigir, na fcrma do presente artigo,l'GO-bra dl>.s C?bn.;..:>ço~ de~trJ _ te 
I çfio ou sucessões de P~a3S jurfd-i" < atualizado, cor:~p-:ndente. ao côbm o reg'istr:> conto\bil Ô'\:;: b:."ns d'l at;YQ (~~ent~) dtss d~ oata eCl. np:l';: 
,n;o.s l)!)c1:2!ão ser res&ataC!az PQ' a..~t~ do qu; se:la- <!-e:"190 COtnl> lrr:pÕ!:? imobt:lzado que postuem De> Pais, po· ;d:e::ta lel, 
. Clp'.çao: § a· A B.qUlSlça" das Obl,ga<;lt::S a dendo o cor-resp'.l!Uiente aum~nt-'J de Art. 51? O!, créditc;s fisc,.:..:s, C.C;lJ 

. que se refere o pa!ágrafo p.ree:edent .. > capjtal J'efletir-s.e aIJ'enas sõbre a par- Ten~es de na.o~r~coUlln:entp. l1.J. G.a 
G) p-Ma l'eembõlz-=1 da lmJ)mtancw. sErá e!etuatl3. medlante tant-os p.lga- te d€')t~nn.~· a às o::erzç5es no B~a.sil. óe'.'.lda, de tnb-u~5. adlc'i.ona~ ou 1), 

1 cOrre:>}londente às indenizaçó~ mentes men~ai.s _ quant~ ~o:rrespon- § 21. A inobservâncí:l do di.5p".)'sto .r..a.l1da?~, qUe nao, f~:em. efB:l'Varnej 
1 efativam2'1te 1):10'.:15 a partir da dert~ à qUltaçao ao nnpcsto pela neste artlgO e p;;.rá'61'afcs antarlores te Lq~l{ .. a.dos nc: tnm~..,tre c::vi: r-m q! 

,'ig€oC;ia. desta lei; reIDloSSeo do qual a pessoa. juridlca sujeitará a pe,'.<:oa jurídica: {lc:~rUlm ~~r SIdo pagQ-~ ier,l) ° .sI 
b) I!CS caW5 de L'lu!dação da pes- tiver optado., observado o diSpO:=to no 'l,al.or_ a(,ua,tzad~ ~onetar:à.n.:,nL~ 1:.: 

r. SC3 jUl'ídica. pal'ágJ'afO 7? do artigo 2.? ,a) à c9rre("ã:) rn.:;n~tál'in do ati.vo f~mtao das vanaçoe.s no p,)uer uq'l 
., .... /'1 99 Até o exercício de 1911'7, ínclU- § l)9 Para det.ermina.ç::lo do mon- im~hlliz~do. ex _Ojf!C1.0. p-:l.ra Slt.VJ da moeda. nacionaL 
I alv-e, o reembôlso de que trata. B. alI- tG.nte a. ser a.plicado na aquis~ção d€ :feItos de tn~ut~çao; ... I §;9 O yonsell;lO _ NaclO~!, ;e Ec( t tIea. "a" do pa:rágrafo anterior cur- Obrieações a qUe: se referem 05 pa- b) a. l1;e.~~~ do dlre,;? d~ optar ~_la. n,omJa f,ara -publl~r no D.orfo 0/, 
r~nderâ à meta-de das indeniz,:tçóe:; l'ágTatos antecedentes. serão desp.e- a.qu~!. .3) d~ 03 .. ~IlÇ02S. na .. .:)1"-. C'/.a.!~ ~1O, segundo mcs de cl,_~ trime.:: 
J I$':t:,et:yamente pagas, a p3.rtir da vi. zadas as importâncias inferiores ao ma do par,:!gr~fo 7'"!; ~. 'I tre c,lvll, ... a tabela de cO'e~ c::nt.;-õ (J 

r ~enc a desta 1 ' va.lor unitário daquelas, C) a. m~ta e:n m~~rtanc~ igual 1S.tu'llizaÇ9;o, s, v:':3c:rar d:.zr'::'n:~' f} t~~ 

!
' t § 1

10 
• .As ~~rEç5es mon~tária!; do § 10. O Banco do BrsSi1 S. A. en- <W va 0.2' d') imposto deVldo. rmes~re clvil s~ill.nte, e!', CJ,reçJ. 

ta.1Or do. pxlncipal das Obriga.çóp-s eln tregará, ao l\.finistério da. Fazenda, § 22. J;'lcam di:>'S'3mil.dJ.s da obriga-' IPl:';VLSra neste arti;Q,,:::r,1 f::'; c: 
flue fór aplica.do o Fundo de _mc.e_ nos térmos do regulamneta d-esta lei, toriena~;e d~ C:'rr:ç.1o monetália del tlaze ~la ~-bela em Vl,,;O~ ~:_ a.a. e~ 

I 
nizaç,õ:"l Trabalhistas acrascerào "0 extratos das conta.s e demonstraçõBS que trata. êste arfa0 as sociedades ,.q~ fo! el~tlvamellte 1.qUIlL.lJ ) cr" 
•• 1 d ~ do Ihi t d" D ' .dJt.o 1'c:cal 
j'V 11 cr o Fundo. rec"O men o, ~s lmportâDcl.a.S des· de ec-onom!a mista, n0.S quaiS, pekl <; 20 - A . rre;;O revi.sIJ.::.;]' ., e ar 

I. § .1l. Pal''3. OS efeitos da, apHca.çã.o tln~das à. SUbscrlÇ~o de obrigações re· menos, 51r;. !(!nt;.~~r.~a e um ,-:)r c~n-\i:o ~pt:ca~..sej""in~lUSiT" "., ...... cé-> 

\

pre\,u,-a !l:::1te artigo, serão desp!'e~~ fder1da "nes~ artl~ • .,.- aco~panhados tO) das gções ~{m direito a voto per· to;, euio. cobranr>a s2J'a s~ 'p";;.:...:' p~~ 
das a~ fra-çóes de quobs a apllcar de os dc ... u~mentos ce,;a"lVOS a $Ua mo· tençam à Uniu:), toC's D:t:!:'Ios ou a'J'3 d'd ~ d ' l:t t· " ..l, ' , 
nlcntan!.e inferir.... ao V:110l' nominal vimentaçao "1\'"-, ' • • - j 'd' me. a .fi. nlln ~ ra lva ou JU;LoC_8, 

• U,I; " • • -", ',' .wL-IlllCllllDS: e as pessJas un lC'lS sal\'o se o ccntríb:linte t:· .. (.-r r.i.:-:,J,.,i 
Illm!mo das obrigações, t" ~ ll. ~ Obrlg~ço~s 294Ullida:s n~s c-ompreendl::!as r:.~ pz,:rií::r.:~o 11? dJ tado em moeda i1 !mp:)r~_-v':" ~'l'::~' 

oi § 12. Selá suspem.a a obrigação ennos. deste ru:~.o .sel'RO nommatl~ art:go 18 da L{'i 11'1 4,154, de 23 de t:o~ada . ~ ... ra'-1. 'lI de recolhimento de qUe tra- vas e r~tra~Sfe!lVelS, durante o prazo no.vembro de lZ:!2, . ) i 39 No co.&> do pJ.,r~';:-.lr,) C-:l,'.e, 
am 03 p3:rágr.afos- 30 e 49, quando o de 5 fClnOO) ~, a conta.r da data § 23. Ficam desçb:lgadas da CDr-:-e- Tio: a in1lJortãn"ia. dl) d€"ô it;J li 
~l~J ,dJ P~-;'1d~ de Ind-enizaçõ3S T!'a.- do ba~nr;o.cOITigld~,_sa.lvo nos casos ção monet.itis ae qu~ tra.h t::c:te 3.r- 1iv"'~ de ser dev~lv;·da 1,';::' ~C1" :;q,.,( 

, G1O,.:).' atmgIr o montante d9..~ res- l~e fusa,o, mCOI"p_ol·açUo? s\lc~.sã.o ou tig~ as p~s'o:tS jur~~r:cas cujo c~pit:l jUl:a-do procede:::tte . o 'rei~~'::): 'rec~'~, 
POTI3.ll).n::=:::::es totais do C~<1trlbuinte lquidaçe.o da pbsoa JurídlC~, &O912.~. rEE.L1zJ.1~ na') e:cc9d;a d2~ . o') ms-,,;J.o OU med4da ,tuncia1. pt'á a-t'J.l, 
teI<1r :~::;; r:o pa.rágr3fo 2'), ' i § 12. Os a.um~tos de caplt.al, rca~ (cm.quenta) v.:.z~s o ,Ea~a:T)-ml1l:mo li~d3. monetàriam~ent:; '" 'i ":'''';r.tJ' 
, ~t\xt .. 39 A con'eçã:> mone!ári~ de Lz.ad-as o~ti6atõr13111ente n'J;S têrmDS I fiscal. d kt t' ',..;. .' ,,,'" " . -

t~~~~-r do:iwnn.l dos be~s çf~ anvo lmo~ dp §, 4';>, fIcam i.sentos do impõsto do Art, 49 Para efeíto do d'sp:sto na ,I ~w:,1? arAtoi;'p~~~ng,~'s"~~~;~"-:"t.1rla< 
ll:i;a o as peoSsoas JlU"ldic~, previs- se~o. j ar!;. S3 do Regu1f:.mento e,pravado l ele cO trib-', r ~ ~ .~.;;:;: Ád' 
a no art'

b 
57 éa Lei n" 3 410. de ~a.l ~ 13 No ~CUlo das q\lO~u.s anuais: pelo Decreto n? 51.S00 de 10 de cbril !~,,~:nc'Q.n .a(h~W:;:'<>~~" ~c:-'·4,_,;~,c ,:] 

:n.cvem to de 1\153, se::i obrigató- de depreclaçao ou amol'tizaç"o r I d 9"''''': 't.ct;.. f ,'-"~' .-'. .... '" -lI J"' ...... , 
In,"s, a. partir da. data d.esta lei sér.oundo ef 't d ! pctsto _Abr <.. p3. a \ :~ 1 {)'" se_n. pernll i J, 11< pessoa í· devaf.o s~r devolvid[!s' C')f;"'atõ-h-."' el os o m ~ e a- renda, COIl- Slca v.Er.dec1ora efetuar a coneção m n~ ,,':' ' 
J~eloCCl!d.~~r~~s N:~~~~);5 dea~~n~~~~ ,:j~e:ari.s~-á- v;10r da. aq.''ü.Siçã,o o va:or IllDnetárIa. do 'cust-o da a4uisig:o de se~t~f ~'fa.spr~~t~~'~~\~~3-e~'lL3:e-

e modo que traduzam a variação do OI"lgmd' o: ens, COIT:gido nos. têr- imóvel, ioc1usive o impõ.sto de tran";~ cisã;) aue hO:.l\:er ;'ecC!1h""'~ '1 ~ 
der aquts.Jtivo da. moeda naclOnal, :~ o a~b 5'7-:ai::l nl? 3.470. de missão pa.'Jo ,e b~e:torta.s realiv..adas. procedência parcial ~ tct~ ') d~ ~~ 

e nf}V ro e ;)8" quan':o a alienaçao ocorrer mais de gência fiscal. 



1 

iêrça-feira 16 DIARIO DO CONOlESSO NACIONAl. (~eç~o 11) $'" Junho de 1964, !?~T_ .. 
. - = 
15" Af, mu1Ut.s • Juro.~ de mora recolha o.s débito", previsto, zt.es,t;.o ar... b) 15% da,s. quantias a.plicadas na l Art. 17. A partir. de 1~ ".de JU~hlJ\ 

!llrev~sto.s na legiSlaç.ão vigent.e como I t~so o.nte3 às. decisãO' adrolD..1btrat1va ~ubscrtç.§.\) integ'.:el em d.inheiro de 1964. o empréstimo conlPl~.'!.):':4 
vercent:tgens do. cl'éd~to fUiool. serao de pl'imci~a,. instância. no respectivo cie açõ.es nominativa6 para o de qlle trata o art. 72 da L~i 11, 4 24~ 
calculadas SÓbre o respectivo 1l10~ .. rprocCESO flSCal. f.umenW de ~p.ital de oocieda ... de 17 de jUlho de 1963, lJlC1dentc ,so~ 
tante corrigido nlolletàriamente 1lQ.S I j 29 Es:t1ngue~se a ?u.nlbi1~d3.de do.... (lcs anônimas, tlesde Q.ue ru-sas bre os r,;-ndlmeUtos do trj.\oo~tl.o c,u.s~ 
têl'lllOS dêste artigo. ,<:rlllle de que trata êst~ a.rt,i,go, pela aç5es terlham negocil>-çõe!'. pe:o 6UlC~dos nn cédula. "C", scrâ CO\J'·,l~O~ 

~ 69 Os contl'ibuilLtes (iUC e!etua. .. I ~X1StêllcJa, à:. .date d~ apuraçãO de lll'E'nOS uma vez em cada mê.s, l1ledu~nte desconto ~ íont'í.!" 'iI. r: L~O 
nro, no prazo de 30 (trinta) d1aS u.a 181ta. de credito .do Infrator, peu.n- em qualquer das BôklOS d-e Víl~ 'de 3,510. <três e melO 110"- Ce\ltol ~~-
,·igência desta lei, o pagamento dO' lte a Fazertda. NaclOna,I. autarqu!As íe_ lo:-es exiSte-nte.s no Pais; jote a d1.!el':nça, ent~e a rem\:lnc:·<tç"Q 
'Geu. déoito fiscal. goza.rão de um? r~_ derais e sociedade de economia mista c:) 15% dns quantias apllcad~s ~e c~à.a. mes e p llJl1ire l11C~:,.<.l tia 
du~ão de 50% lcillqüentJ. por cento) ~ln que a União seja majôritálie., de em dcpósj~os. letrzs hipo-t.ecfl~ \Il~ençao do, ,Imposto de R~nÇLa pre-. 
no valor das multas aplicadas, l.n1pol'tància superIor aos tribl!-tos nâ.J rIas. ou qualqaer outra. forn1'3. VlSto nl) artlgo li desta. l"L 

~ W A coneçãQ mouetâ-ria prev:,;;~ recolhIdos, excetuados OS crédu.oo re.s~ desde que, comprovadamente,! ~ 19 Se!"á permitido dcduz!r da. 
ta neste artigo QP~ica~se, talllbem, a t:tulvelS nus têrmWi da Lei n9 4.155, "e destinam, de modo exclusivo, ! rernuneraçao men~.\11, P':l':1 O.~, rf"'.wa 
qua,lso..uer débitos fisçai,s que aeve~ cc 23 de novembro de 1962. 80 fmancIamento de constru ... dêste artigo. a cDnt~'jbUlÇ~o dl1 p:ev .... 
.riam ter sido pagos entes da. vigên.. § 39 Nos casos prev1stos neste ar- ção:) de h3.bitaçõrs popuLare.s. d~ncia '!iv.s. cDntrjbnint:s c !" (~O }.;n .. 

c1a desta lei" se 'O devedor cu .seu re .. I tlg:-O, {t ação penaJ. será iniciad(l. por sc,unco p:07ranlO previamente Dosto smd;cal. 
Ilresentallte deixar de liquidar a. suá. I represelHação da ProCtu'aaOl'lS da. Re- a~~onHl0 pefo !vlin1stro da F8.N § 2° Da import!incla n:;:ml';lda na 
Obrigação: I póbI:ca.. para a qual a autoridnde jul- < IfO~·U1a. ctê.$te artigo. !ierâ dzdu;iHrJ a 

. . " ! g·adora de primeira tn.stê.ficia é obri_ "li.:n;:.,;:. , '.. . ~ • qU:JL.l de 2% (dois por cento) de Il-
a) aentro de 120 {CellW. e Vllltt) , ~ ga.ua a encaminhar as peças pr~nc1- I" Para. eteJ ~~ de aplle~ç':lo 00 ' • . e de isenção mensal por {l q:' , .1 ... 
a~ ~a. .data. desta leI, e o a~ .. I pa.is do feito, destinadas a compro.. presente a'· 'go ,soment'ê serao atr' d ". 
b.t:O: for mfeno! a Cr$.OOO.OOO,'JU Var a existência. de crime 100'0 a.pós' .jp.,. ~ ."~ l._nZe o COnt.ribuinte, . .rI 
{qwnh(;nws .n:ll Cl'Uzell'Qs),' l~ decisão final condenatórJa profen- j.J~ld:?v~ cumQ .ll-b[ltllllcnto das lmpor~ I Art. 18. Ficam sujeites aO r,n~ 

1) em, n? ma>::lm?" 15 (qmnze) lua !la esfera adrnlll!Strat,jva lD.nC:llS efe~:va ,e comiltOv:a~a.mente lpõ,'l;o de R'ênd{\ à f(lZ.!O de 1..:,;j 
Pl'c.sta~çoe.s _ mn1~ls, sucess1vds, ~ 49 Quando a in!!'<"I-"'âo rÓr COlUP.- idesemOOl;;\lct:,lj pe~o contrib\.llme du- 11(qUillZe por c2ntO), luô:dlCl:1te {i".," 
ue va.lOr nao Inl r o a Cr\';! ~~ rante o a.:.w-bJse, conw na. fO'lte o~ lu"'~os o:;' J.ns ' • 
_ < e l r ... ", l.!Cd pOr socieda.de, responderão pf':o § ,",o O b' to d tl I " , .,,,. ~. ~~ 
o}u~.OOO,CO (trezentos n1l1 ~ruze,l .. crnne os seus diretores, adm1ni.straao- "', ,} U :.~:~len .5 e que ·ata, M pe.s~o:s físicas. na intz;;nü.lzaç;;:o 
.r~:J cada uma. no caso {te ue~ l"~s. ou gerentes e. no ca-so de roCle- o Pl\:.'Se.".ce {ll ~'60, em conjunto com ou SUbsCfJçtío de c3,uit.al dB J'i:.'mlis ov 
bH?S ?1n montante. superlQr a ilade estrangeira Suoo:rlzada a fun- 05 Pt'e\'l~to.:; no art, 13 desta lei e na )sociedades, de QU3ttluer espt'Cle' CJIlI 
C}';:o .~oa.OOO,oo (.seIScentos tu:1 cwrutr no Pa~, o seu l'epresentBJ1H::. art. 2Q lio Regulamento a.provado p~- la alienação ou C'es.õão de d:reitol e úf 

c~ uzell OS? eIetuar~do-5e o pa-:ra-_ Art. 11. Entre 19 de julbo' e ::n l? D~cre;:·o n
v

. 51.900, de 10 de ab:l! I )':'t'oS móvei.5:. 
In€I?-to ,UJl. p1'lme1!·.a presUl.ça.), ,ae dezembro de 1964, os rendimemos ue,.}9S3, --,e:-t~~m?l05 os ,relativos ~ :n~ ~ 19 P<i.ra efeito d:". detNrnipo1,~f 
oq,rI~utQr...am.ent-e, dentr~ de 9-J l!l que se l'etere o inci.s_o tQ do art. 98 ca~gw d~ Ldm~lJ.. al'!l.lent-os .p~es(;a~ 'do !ucra que trata êst.e a'.:t.~g{} , 
tnovcr:ta) dia; ~e.!!G leI; I do reg'uJ.amento aprorado pelo Di:'CTe~ do,;; em V.l'iAH!o;;! de decLS~O jUdlclal at: ]Vftlor ([2 aquísjçao d:::.~i. ocas m~vC': 

C) em . üuas p..~s-..açoes mensa:s. \0 n~ 5:.900. de 10 de abríl de. 118'0'3 acUnnlL",,~at;yJ.. ~~ :,:.dmlSsfyes e!llf'a- le de d!l'cito.s será atuJlizrdo de ucr::'~ 
19,"J~.S e ó'-:Cl.:SEl.VaS, se o valol' :lo.) !>e:~o tr"l'out.ado,s no. fonte~ - t.n·Qg1'e;:'Q\~ ce d~ leI c.v.l, c .• açao e educBçao de do com OS coeno;;nt~s de corte;:.',":t 
(j~bn~ ,~tlver cowPl'een~!do e~l- vamer .. t.e, medinnte a apEcaçp,O da M!~ menor üe. l~ . ~dezOJ-1.o) ano.s, pobr.e, ImOnH:1ria fixado::: pe:o Ccn"-elllo' N~. 
tl~ c;,~~ 5~~.O{)O,OO", (qumber:t.JS :guL:tte es~ata: até 4 (quatro) l'eze$, o que o ~OI1~~l.bUl.nte c::'le. e ~du<tue.m~-lc:(mal de Economia na forma co sr. 
m.~ c.uzeHOS) e Cr$ fitO.üOO,OO l.':Ia1arl()~mm:mo fiscal de acordo com e!CD.>, oruustü.s e hOs'})ltahzaçaQ, naa 't.go ",39'. 
(sP,;SCelIWs lm1 cru:ce~ro::;), a~ve.'1_ ,a t,.<tIJela estabelecidá no art, 207, e podem e.-::cecter, pro~rcona.l e cumu-I § 211 A allenação ou inc.ol'pol'aç;:( 
<.LD a pnme~ra seI: paga den:."u '.seu.s p.Jrâgrafos, do mesmo rc!!u'a~ w,tvarnente. a 40.0 (quarenta por de bens e direjto~ a que se r""" 
O" 90 4lloventaJ dia' "a da' - 'cot J S"'O e a renda bru' d :, ~ '-.t 

- < ... "cO! . mento; entre 4, ~qual.rOJ e 5 (CInCO) c ~ 0. o i' ~a O CO;1- \éste artigo deverá sfr f~it,;1. ob:'.c,üo 
(H::SLa leJ. i reses o sa1:it:a-m1n:imo fiscal _ 2% tr •. bUlP.te, Itórl6.nlcnte. Com a a.%istênc:a da n~o 

B" E,x:;:IU<.tu-::;e U~S dis)cs:"ÕEti c:o (dojs por cmtQ~; entl'e 5 lclnc-O) e §;)" !".lCa revogado o § 79 do a.r~ _pectiva firma ou ,sociedade {l q',''1.j 
p_l.a.g.!:alO an~erIOl' 0& ctébiiÔS c~Ja cu- ,11 40ltO) v~:~e.s o salá.rio-minimo fl.'~ca.1 tig? 20 do Regu!amento aprovad.,) fierá sOUdà.riAmcnte resPO!lsá~'el pl;'1J 
U . .all""a ESteja. ,susp,ensll. p.or med • .J:, -, 4~;) (qUD.t~o por cento); e~tre 8 pelO Decreto (l" 51.900~ de 10 de a'Jnl irecolhimento do impôsio 1be d 'h 
t\U •• l.nrs.l'ac;va ou JUdlC;'~l se o Uc_ (alto. e 10 (oez) vêzes o saláflo-ml- ue 19ü3. \aç~ 1 t' c· n o~~ 'i! 
,'eÜQl' oU ~eu rePl.:!Sen.t:~'"e le:kal la 'ni~10 r'"caJ - 6~'í) (seis. por cent-Ol; A1't.. 13. POderá o ser abatirl3S da ~ a~ regre.ssya c0I,I,ra. os de,v~.:l?~es: 
tiVt:r depos • .ac:o, em ntceaa, a llnp,u_! en,.T,:. 10 (~eZJ e. 15 (qUl~e) vézes o renda brüUt, d".s pessoas tish:o.~ a- I Alt: 3Q, A partu d@ c;rCelclc.o, fl· 
tar.1,;.,a qUe.5Uon .. lcta Ou vier a {ú.. .... c-'.'J sa.U'i()"~l1n,mo fl$cal _ 8'.0 fOrto por rlespe.~as r"''''liz~das com a. inst~·l1"-~ j'nanCelto de 1963, ficam re"o:~ado.:l G! , tO\ ' d 1 A ti :>., \;:~',p ~.!>-~ arts. 12.73 e 75 da Lei nO 4242, ::'te L 
oUe •. -..l'O de 90 \novcnul) (tas da d.üa 1 ce:, .:. ac m-l e 5 (qUlnze) v ... zes o contLDu.n,_ e do seu couJuge, fl~ 117 de J'ulho de 19~3 bCll'..... ... 
';<",<', lO'" , '10 sa!ano-min~mo fiscal __ 10"'- (de" lhos e Inel'Ql'eS de de""I"O "nos ue v, 1 OO.uO Q3 ... ...., '" ... .~ ", ;'" ti" ~ ~ ... ,'.q '\' -e,:;.pfctivos parágr::fos 

'rue. \l'.' O d;.,)po..:.to no Mt!gO" tl;'1- por C~tH{J\. l.!"p ..... e e_ iJql~C. e qU,e nao apresentem Art·. 20. A partr do exercf~io ,~ .. 
te;.ur e s;;us p,ü·á;rafo.<; apaca.,se às \ § P p::u:a efeito. ~o dwposto nest-e dwcla.rnç'~O oe rcndlluentos em sepa~ nanceíro de 1Q&5 f'c 'c·"· I ~ • 
\'ü!~E.rLbuiçolt" nev,na.-; pOr emprega0,}"" 1 al'tJ.,~o~ ~~ra per~litl(,O ded~ da re- ra.d.?, ú:e.o l!mite de 20% (Vinte por 'brA-nçà dos 8.dicÍon~i~ ld~o.,p~~~c~oC()i. 
(l pu'" emp~·egad;)res as mst.it,u.çõe~ de mU i1 \.-P-(:10 mCllso.l a contrIbujção de: cen,O) (la renda bl'Uta. declar6à(l, ~famíJia criados 1"\(;10 De t _).; 91 
p .. v~·.de:lc.a I:! úe a.::slliténc!a Socl<ll p-cvld.§'nc a de empregado e a do Im· ~e-&de quz os ccm.provant~ do eft'.- '3.200 de 19 de abr.l d" f9

r
:l

o 
e. n 

i\.rt-. 7'1 iv; mulU-.s prevl.sta.s na w_ PÓ3'O sindícal. trvo pt..g:',!l,)(,:J.~O $='jam ílPensado8 à I A .. i 21'" .1 ~ ~ . 
G,.s1J.~·âo fi,:,'ca.l e uQm.:IU.snadva .'j_ §:P Em relação aO.<>, contrlbuint.es àecl::rrl~ão de "endlme~ltos .. ~' ,nos oml.Ssce-.'l ou el'ros Da 
gdlL.::, e fixaj.l.5 em cl'Uze;rOb, S81'.10 e-s:;olu:dc:; -da wbela (\ qUe se refere () ... " '. ,dcc!araç&o de bens, nos exerc!c.cs de 
oIlllu.3 ... 'l1ent-e a~lia:iZ3.C1as. por decl'eJO 3rt. ~n do Regulamento a.prO\':l,of) An. 14. A remuneração aufel'lda )1963 e 1964, poderão ser r:tH!c:nlí>3 
U? Poder K"ecut.ivD, ll1<!<1i-?nte ap.11~d- l?!.':'o DCC:~ro n9 51.DOO,.de 10 de a~ril pelos trabü!b.Hioref il.Vul$OG, a que se I~ent~o~de. 90 (no\€n~e.) di?.5 a p:'I:<r 
t;::.~. U03 coeficientes de correção mu- Q0 1%3, ~ Q'l lm_p~rtâncla o.purada n.à refere u L;;,i Orgânica da Previdência tl.a Y1g'enCla desta lei, pagan\lo {I C011 .. 
I\.<tv<'.,r.a a que se r€fere {} § ir:. do Q<'t i,fot'Il1fl de.~te artIgo será dedutí .... el a Soem1 tL~i rJ' 3.80-7, de 26 de agôsto t.ribuintc etn 12 (doze) prestaçf)~s n 
~v tJ..e~...a ~~i. ten\.>o Cln \-'<.5La () ano '_',ü ,quota de 2":' (dois por cento) do b.- cl:e 1950, otn: 'lY, letra Cl. será dassi ... multa de 10% (dez por oonto) só>-)"e 
cn1n,1,.",<1 da. 10,: que esta,;JeJ~(:eu \lU mfte de li:en','ão mensal por depenR I cidRdn paríl ru efeitos do impôsto de ()., jm;lOstos corresPQndcnt"s aOG rt'-11:~ 
,"u':'-':"~<:'''''u a mu.ta. . oi denH'. Re~1ur. cora0 de empregado t\.'5sala- ,d~ll1e:Hos resu1tant~s da m?sma retl .. 

A.t. U9 No Cálcuio do toUlJ do l1n~ Art. 59' Os crédito f4caís deco-r .. ritt<io., Ihca<:>,so.. 
PO",({J "'-~ R.eu:la ~al~çaao SOlJre M [k.)- al't~6t}. co'h.'51uerar-se-ão n~ s~~ tot.a.~ ,. Par~gm!o úr.!co. Para 0." efeitoo Art. 22. A ação fiScal diret:\-, C1( .. 

• .,Üu.$ l).~lCa.,~ ou jurid.iC!l,s, ou exiglVe! I lid3de 03 rendimentos previstos no <leste b.~·t~!N ~ii oo.lxas, as.socmçõe.s e )te,ma. e per~nent.emE'nt.~. est~nfla. 
J1l.edW:lJte _l'~Goth.m€nto yela~ fOl1'.: ... , l art. 51, § 19, tt~m t, do regulamewo<J orgs..niz·a~ce~ smd1cals de e-mpregoados 'õ:*tÍ a op~raçoe.s rer.lizada6 pelas f r ... 
i;~d (.e~p,ez..1aa d íra.çao 1.1!erlor a :z.provoào pelo D2creto n9 51.9QQ, UE. e de ea~x~gadores, que intetflramno mo.s e socledades no própria an\) I:~JU 
t/-" J.C"u, .. Q l11unl (\111 C~'\.lZelros}. i 10 de uori! dê '1963, prcvlllecendo os p~gametl\,Q da rel?unenção dos ser", que se efetua:- a fl.::cal1zação. ct·~ven-

,,~,~t,,~ g'~.", ~:~;;."alvados. os cas<?S t'~~ I Jill1!t('.s d€' qUe Ü\1tam OS §~ 29, 39 41', V1Ço.s prc.s.lados, sao consideradas res .. do Os agentes fiscaIs do blpô~t'O di' 
p~~~t.·~cf·"'~,;~t~~be~ l~~, .qU~,?,~O a 1!!~~ '51 e 6" <'..o m~smo artigo., ~o-s~ômen.. po~s~vei6 pe~o de.:5?)nto dOS tributos Renda la\'ref fluto de infração qu,' 
~t:.a1tUn~1t-e ~"'n61g °tme:,~I~!:t~a:~ I r.c. pn:·q o;:; f JUs da ClasS1f!caÇaO d'Js .:ie\lQos. fLrundo amd!l. obrigadÚ5 li ICOnSigne a falta verificadc. 

3.' ,c a 1 pl_- üçao renClnl'1"ntog na.s declarações da.s pe.s.. prest.ar à.5 Rutorldar:e,s fiscais todos 
~ :,:,0 ?o.ga ~te o v:~c;m~nto ela pn:s~ i soa:' fisica-s e jurí-dicas. OS c.sclan'Clmcmos dv.s fontc~ pa"'-ll- § 1~ Ao infrator f;~l.'i ap\icad:?, fi la 
ta(;:!\) :::egum~e, con.s,deral-se-á verlCl~ \ ~ . ~ mo repre~e:lt"m ''; d.an (ontes !J~ E utondade lanç-adot'a, multa Igual ~ 
(L.'l a dl'l,",du g101Ja-!, suje.t..ando-se u ';; 4(J o lUlpÔS"O recoll~1do na. tO!l .. dora: . ~~....:. P 'O~ ~ Ic.1PILUItlda. no parágl'ffo único cio fir~ ..::: 
(Í"v,::,:lGr as sançõe.:. legai.'l. :t:'!. nos têrmos dêste o.l'~lgO, será de- s. tigo 79 da LeI nO 4-154 de 23 de na .. -

i\:'~. 10, In(,\Ul~se erlt,n:! 0.'1 ,'atos \auz:do do q~u~ hOuver.~:,! ser pagu Art 15. S~:'5.o cIa.s:sif1cados na cé .. vembro de 1962. segundo o \':l:10r e 
c(Jns~.,cutlV()s .. d~} Crime oe a~topl'IaI(~} \ p? a oe:-.soa flSlca beneflclarJa dO r~n_ ctnl!! B da. dJciaração da pessoa fi· a gravidade da infração, sem ptejul .. 
l~1Qev.ta. deLn~do no alt, Jt:iS do Co- t dl!l'.cnto d~ acõrdo com a sua ~ec~l-~ s!c-a ben['ficw_d8, os juro de d.ebêntu· ':o do cômput.o dos elementüs a-)ur. 
(l!go Penal. u nã~-reCO!HJecJm~llto •. ra17uo afl'laL ca.~end. o a d~VO]uçao do t"tOS ou .de au~ras Obrw:çóes ao por-lidO para fins d" contrôle da d<>C1

R 

C1e,?,tro de 91) I nüvent,-o dJas do tér· . ex~foS.~O. ~aso a :mp()rtânc::l- recolhida tador, p:'oven;entes de empr&3timos aZÔf:f de r~ndi~entos. ' s· a .. 
1J1 •• 10 aos prazos l€~a s: . n~, fon,e ""i':1 s!l~rior 1\0 llnpôsto 1e. contraído de:Jtro Ou tora do E" § 2' "p·'S "d' J"": . ,v1da Em cont'or:mdo.d com a decl.:!-~ . . ' alS, ~ ... ~ .03, Jun. 100. cu, e,;cr ... 

fi; da!; impCl·tanc~,fis do. i!l1iJo.sto d€! ração. e P')~ wC'lerladzs n3ClOl1a1s o.u ~ estran- luraçao dOs llvrQ6 Dlál'Jo e Re~t~t!'o 
B-enda, -W\~ adlC_Otllt;~ e em.pr~s.. g~lraS que _operem no terrIt6rlo na- ie c')mpro.s cOntiwr atrasos superío .. 
Wuo... compUkó1"lWS. d~.3eonttloo_.. Art 12 A purtir de 19 de janeiro Clonal es., respectIvamente. a 180 (cento e 
p:.as. tontes p8.gaáDra.s de ren· j", V::65, fllêm elo;; a.\.)atimen~.os de :,Il1e -:'-rt. 16. O ~mpôsto de que t... litentn) e 60 (sessenta) diss, 8\1J"1-
d.memo.:); tl'a'g ') a;'k 2:1 do Regulamento a,pr j

)· o § 2° a.o <,sr. 3'" da Lei t1'" 4- 154, "e' ~lr-~e-á, também, à. m~Jt.a pr~'/l':'t..a 
ti. do \:,:1101' d·:) !m~",to t:e CY1S!Ill!O vadn 0,'10 D"!creto nQ 51.900. de 10 28 df' rto .. '~ml:;ro de lZ62, será exigido lI" pur3~rafo anterior, 

r~'cebj~o ao ,lJQ.UlreGte da lllel" de .''t')'"j: de 19a3, c;erá ~fmitjdo u." à l'aZ:lO de 6~% (o;e::;.-,enra por' centÚJ. /ll·t. 23. O lucro 1)l'<'~~I1'n:do ol1 f jcto 
càdon~ v~na:.:la:. _ ,'.::t' pf:~'.<;"~~ físicas abater da sua. r-entin. 8 p;;:-fr de 17 de julho de 1964. peln pe<"SOa .. jur1dic:Js, s.:r,ic'to fio itn~ 

~} ct~ .v?,or ao Imf.lO-'to :'0 .... ~lo l'ew bn..rfl· Pit!'ag:l'afo Ull~C(j. O empre3tlrno ,;:,<+') "'-õbr~ !t renda. na f1rm~ df1. lP.-

c,~.11n de tei~~!.r0" Je.o:,. ~Et.a::>;~~ a' 'm~!, das quanti.'l$ €l.pl!cadas na ;ompm·,ór:o c~trb21~cido na alin~.!.1 b '{jst'1<:'úo em ,,'gor. seá dct~rm;rt'ldQ 
11.'C~rnent.o.", SUle'hO" tl~ tLgtm~ (.e u'(I.li.<.L::io :a_o Tesonro N"adonH 'do .$ !'9 {.h !,lt't. 72 da Lei n? 4.242 P?;:t {l;JIicnção no c:rfw,E'nte'de J:,:''ã 
"'tn~ e"p€'cJul. (n 80s .<;eu'3 BgeIlte.:; de títulos de J7 êe ,illlho dfl 19'33, será o:)ol'sd(l. 'rj'"7'! no'" c~nto) sõbre a r:co1t:l, b:·1l_ 

I? O fntn oe:x3 f.C' ":!~' n,1l1!VE'1. r"'l17Hltiros da. dívida publica a pnti r d1 1° d~ julho dE' 1964, A h~, (l'!,1ndo ei'.t,a exceder a d11te \.~-
liC o COJlLribU:llW, o; f olHe l'tt-entor.t. fo,?de:nl: 11·;1::::;}0 de 10% (dez por tenlo). /zc." (io sa.lário-mínimo lisca.l. 
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~, ~ 191'A pessoa jurídica. ~uja. receita rias, fábricas de papel, de celu1oso,' 
t:rJ.til ,iDão ultrapassar o limite esta- pastaa de madéira. comperuados, la-

, .9~lecil:Io 'neste artigo, ficará isenta mmadoo e out.r&3 stmiliares. desde que 
no pa~amento do imp6sto sdbre a adquiIidas há mais de 3 (Ws anos, 

o) ã4 pe.ss<las Jurídicas que dl.st.r1-
bUfrem ou pagarem dividendoo 
bonificações ou remunerações. 
em montante igual a. 50.% (cin .. 

quenta. por cento) das qU:t1ltlas 
que houverem pa30 indevida .. 
mente; 

. :renctai' podendo a autoridade lança- com QU sem ter.~a.. median-te e.scritUTa 
do.ta. ~iGpensá-la da. obrl.bação de pública. 
r.-prc~~f1tar declaração de rendimento. Art. 28. Nos casos de alteração 

S za: O art. 33 do Regulamento dP exercícIO soc~al,· quan:iJ a pessoa 
O:~)1'o"!ldo pelo Decreto n Q 5L900~ de jUridJ.c:a ins-:nt.::r a Slla d~cl:.ração de 
riO de, abril de 1963. pa....<:.s.a a. vigorar rendimento com os' resuaad.os de ope .. 

• GO.m. l redação seguinte: rações CO.I1'eSPOudent?s a período in .. 
fer!or a 12 (doZe) meses, ficará su .. 

b) aos diretores e ds.:nl-is me!llbros 
da. administraç5-o superior Q.ue 

houverem recebido as imlY->rtã.n~ 
elas inde'V!dM, em m-ont'mte 
igUal a. 50% (cinqucnta. por c:m .. 
to) de.stas im~-rt~ncla.s. l'uArt. 35-. A pessoa. jurídica. Jei:ta a uma pena c:Jm;>ens,atória, não 

c~jo capital nâo- ultrap.assar de inferior à mets.de do ,"alar do salário
lQ <dez) vêzes o valor tl.o salárto .. mtnirno fIscal. se já houv.;;.r procedido Art. 31. O patágraf\) 19 do art.1 .. 
minimo fiscEl, e cUja rec~ita bru" à mu;:ian-:;a do exercício social no de- go 11 da Lei n9" 3.41Q. de 28 de no .. 
t;a anual não excedel' ao- 60 (ses.. C-UTSO de q'11nqu~nio procedente. vembro de 1938, passa a te-r a segui n .. 
flenta) vêzes êste salário~mlnimo. Pat'ágrafo únlco. A multa a, que te redaçA.o: - "Pa.rágrafo 19 - A de ... 
poderá optar pela. tributação 53 rcfel'C tste a-rtigo E.t':-á fixada pela dução d~s despesas de viage....-n e €S4 

lfaseada no lucro presumIdo, ~e .. a.utoridade lançadora, à razão de múl.. tada..,. a qUe e.-e ref€'l'-e a a!inea a, se-rá 
gundo a f-Qrma estaberecida nes... tlplos. ele 1/36 (um trinta. e seis avos) admitida sômente até () limite das 
~e artigo". dos lucr-os verificados no balanço que importâncias recebidas pata o custeio 

instruir a. declaração, em número dêsses gastos, salvo se c{)rr~em por 
t ~ As sociedades, de q1.1alquer igual aos me:es faEantes para com" conta do contribuinte, CMO em que 

~p-':çie, que -explorarem exetusiva.. pleta.r doze meses, poderão SPT dw.uzida.,s as desp"'....'3a,s 
cne~te athtjdades agrícolas e pasto- Art. 29. As firmas e socieda.d€:s, comprovadas ou até 3~% do re-ndj .. 
ris,te cuja receita bruta não fór SUw de qualquer espécie, cuj,os fun(iOS d.e mento d~clamdo. ind'E;pendentcmente 
!Ç~ribr a. 12.0 <cento e vinte) wzes o reserva já t.r.nham atlngldo o valor da. eomp-rovação, quando se tratar de 
salã.ri()-minimo fLscal, poderão optar do capi:tal focial realizado, no caso catxeiro~viajante e funcionário públL 
Pfl~ tributação h3.seada. no lu~ro pre- <le promo..-erem o aumento dê~ses fun. co, em geral, que. exerçsll1 fllnç'ão de 
6!lI1lido de que trata: êste artig<>. dos com o cproveftamenio de luc-roo natu1·€Za ext-erna e itin~rante". 

AJrt, 24, Fica. suprimjdo o item 1 apurados em .sU1S opzrações. ficam Art. az. O co-ntri1ninte beneCcia .. 
ôa Iletra h, do § 19 do art. 43 do Re.. sufeitas ao impô~to d~ 3')% (trinta do COlt1 redução do lmpô,sto de Renda. 
gultl-mento aprov&-do pelo Decreto nO por cento;.., ar:..ec:::.dável na fonte, só- e adicionais concedlda po:-Ia.s Lei;:; 
ti1.000 de 10 de abril de 1963. bre o a.um~nto, injep:-nde::ltemen\:e nllnte:-o 2.973, d~ 2J) d9 novembro de 

4rt: 25. A partir do exerclcio fi .. do, impêsto de .. idv J;I!:':a pessoa. jurkU. 1956 (art. 35), nQ 3.470, de 28 de no
rul-tlceiro de lseB, para o. cálculo do -ca na forma d'J, ar-t~óo 44 do RegI- veIll'bro de 19-58 (a:rt. 721, n9 3.962, 
1mPôsto adicional de renda. -em reIa- mento aprovacro pelo D-ô:creto número de 15 de de7.;:rnbro de 1859 (art. 19), 
&iío ao capitd da.s pessoas jurídicas, 51.900. de lO- di! e.b!'~I de 1963. h9 3.995, de 14 de dezemb1"o de 1961 
de~que trata o art. 19 da Lei- nQ 2 862-, § 19. O re-co!himent.D do impô-sto (a1"t. 34), n9 4.216. de 6 de maio de 
de! 4 de setembro de 1956. será fa .. I a Clue S~ refCTf; &,!e artigo será efe--. 1963, e n 9 4.239. de 21 d,e junh-o de 
cVltado às pessoas juridiclS abater tuado ,n:!edi.::.nte :g,ui:l, ol).:l~rv~da3 as 1963- (a.rt .. 14). s:-erá. obri.~~d-o a. reco

do!' lUCl"O exc.;ljente tIibut:\rio a im.. -dtsP:lS1ç.res da le~:s.;.ação en Vlgor. lher 50% (clnquent!\ pn:r cento) do 
~.'tâncía correSPQIldente à manuten- § 29. R:,ssalv.!ldo:; Os casos de açôaS tmpôsto de Renda. e ad:'cionajs de-vi
ç~ do ca.plal de giro próprio dur:o.n- de porl-<1a.Ol~ nao 1~r!l1.~lÜCadc3. ~ ti. dos, ressa.lv-P1-a a àcumula.-ção dos re
te o ano-base da s.ua declaraçã'J. tu.l:tre.:s, SÓC1:)S e ac~..::n.,.s{:a.<:; de. flrmas feridQS incentiTioB. em fa.rOl' dos em-

ed d d dist Ib i '!,Jreendimentos industriais e arricolM 
I 1Q O montante d,a, manutenção e_ SOCl a es.~ ~Ol' CC:;Sl';.3 ~ ~ r .. u ~ em operações nas â-rêls da SUDENE 

di> capital de giro: S=Z!á determinado ça~ dos a~re~cunos de res-eH~~, d-edu.. ou da SPVEA, com os b:meficios. con" .. 
p,l~ aplicaçã.o, sóbre o capHal de giro zira~ do unpôst" _a. pagal'~ c~lcu1ado tantf"s do art. 18 da Lei níl 4.239. de 
próprio da emprêsa no inicio do e:xer.. em suas ~de-~h.lr::lÇO;es ~e re-n~lmentos, 27 de jUlho di:! 1963, hipótese em qu~ 

... c~cio. das percentagens de correção, ti. imi>~r~:!.nCla d{). !mpjJ;S~o d~nta\ia o recolhimento não será nunca lnfe
pubUcad~ periodicamente pelo Con.. e ~e{:o~h~àa na. fo~ma o.~ § 1 dêste rlor a. 25% (vinte e cinco p~r cênto) 
6tIt:0 Naci()n~l de Economia, que de- !t7g~( Ccn3ideram~se fun..:lOS de Te.. daqueles tributos. 
v,erao tradUZlr D aumento de IÚve1 serva. as ~lpor!âue:as desta.cad-a.s doa Art. 33. Excep~ion~lmente, no 
geral de preços no~ tleriodo catres- lUCfQS suizitos ao ImpôSl:o d-e Ren- exercício de 1954. o enca:rcro financei
pondente a? anO-ba".e. . da. em pcd.er das pesso'3.S jurídic'ls, ro a Que se refere o art. 21 da. Lei n9 
j § .20 Para os. e..feltos dêste a,rtlgo quaisquer que s2jam as designa';Ões 4.131, de 3 d~ setemQ-::o d~ 19&2. po
eons1dera-:se, ~I)1kl de .gIra P~- que tiverem. i.n<:lU3~ve lucro.s iflSpm.. derá ser el-eva.do até 30% (tr1nta }Xlr 
~~l(), no lUICIO do :xercícl~. O- atIVO sos. excetuadas as reservas t-écnica.s cento) do valor dos proo'1!;as impot
p1Sp~vel mais ? atl.vQ reelizâve~, diR constitutdas obrigat6riamente pela". tadcs e sem e. limlt!lcãD do p:;a'lO e.s .. 
~ti1UldO- do passlVO ~Xl;ivel d:;po!S de sQCtzdades de eapit:l.!:zação e pelas de tabeleei<b no parágrafo Únlc(} do me.') ... 
j!x-cluídos: segUl"()~ de qUll-quer na.turzza, e, tão. mo artigo. 

Ó 
te f·t "'êst H......... Art. 34. A a.rre-ca1açM d':! impJ,~ .. 

I _ do pa...<:Sivo exigivel, os saldos s men pu·ra o'> e- fl os \.10 ~ e ar""'6'V' tas. adicionais, taxa.s e COlltrlbUlçóes 
devedores doo empréStimos em as parce:2a.:; zn.antldas .em um fundo devido.<) à união e ~s Autarquias Fe .. 
moeda estran"'eü's, e d-os em- para aumento do capltal durante O d ais Jf. .. "-.... és!. . .0 ... " t a.r prazo mâXimo de S <'Oito) meses con ... I er !.. p,oderQ ser efe-.U'1dJ- al.ravéS 
~:O' lIDOS ~UJelllOo'S a a u lza- tados da data. d.e e-ncerramento dO da agencia. dQ B.'l1lCo. do Bra$i1 8'.1\. 

'lI d' t· J.' I balanço anual e do Banco de Crédü-o da Amazonlll 
f" - o & IVO rea lzave : _ . .. - S A 

a) 03 '!".llores ou ,?réd.itos em ~ ~9. A n~;;)~utIhgaça-O das imJ>oc" .Jt.rt. 85. Fica. o pod~r Executivo 
moeda estran~elI& ou su.. tânClas le~adas (l=>. fundo de aumen· . torizad bri el M' 1 t~' da 
jeito.s à atualIzação rooue- to do oa,pltal no fllll a que se desti... arl ,o a. a, r, p o . ,ns erlO 
t. . . nam. dentro do prazo e~tabelecído no Fazenda, o credito espe~lal .d~_ ..... 

b) ~I'l~es, uata...s e uais- parágrafo anterior, sujeitarão o infrs. .. Cr$ 2.000.OCO.coo .. oa (do:s l:nlh~~ d~ 
quer títul~ COrre.':~d61- tor ao :pagamento do. impôsto de 9".t:e' ~.;e1ro-j S) Pdam v.zgorar nOd perio~do ti" 
te' t·· - . tA tn'ata. êste arti'J'o com () acréscuno 1, UJe ulho e 1964 a 31 e d-e-z .. mbro 

s a, par lClpaçao SOCle (lo- <I lia °tó~· ~ de 1986 para atender 3. dtspp<:.as te-
rla em out;as .empr~; ,a-.s mu s morra rIas. , .sultantffl da- emissão das Obtlgações 

c) o saI<i? nao .mtegrallzado Art. 30 As pe-ssoa:s jurídica.<; en· 00 Que trata o artigo 19, inclusive 
i do oapltaI $DelaJ. quanto e~tivel'em em débito., não ga... pa.ra. o apa.r:elh9.mento ctn Cs:xa d~ 

ça e fisca.l!za.ção do lrn.pôsl;o sôbre .. 
renda. e proveu.to.s de (palqu-er natu
reza. .tutroduzwdo as modificaçóe.1 
conslgnadas nesta. lei • 

Art. 37. A presente lei entratã em 
vlg,or na data. de sua publicação, re
voga<las as dispOSições em contrário. 

O Slt. PXESIDZN~Z 

(Nog1!-~ira da Gam.a) - Sôbl'e a 
m:::s3. Dro:eto de Resolução. que vai 
ser lijo. 

E' lido e aprovado O .seguinte: 

Proieto de Resolução 
i'l9 23, de 196~·· 

1I1odijica. o Regimento Interno 

Art. 111 O piC.rágrafo !).Q. do artigQ 
5'?", e o art; . .a~, do Regimento Intemd 
do seLadO. passam ta. vigorar com ~ 
seguinte redação: 

MI. &1 .........••.•...•••••••••..• 

§ 5: O Senador deve prutar o com ... 
P:"'ClllLSSO dentro de 180 (cento e oi ... 
~ta) díaS, cJntadJs da inSt;aJaçãa 

.t;I, Sessão Legislativa ou, se eleito 
durante e~ta, conkldos da diplomação. 
sJ.!v_ motIvo de fôrça maior, a. ,juízo 
. Senado". 

"AJ·t. 69 O Suplente para substit\ú ... 
ção d-e SenadO'r ou pa.ra o preenchi'" 
me:t.to de vaga terá, pu.::a tomar p-oos-e 
o pl'a.~o d" ento e oitenta. (12:>-) dias" 

Jt!stillcação 
. l!: evidente conflito entre os dispo ... 

SltiVoN reti'im-cntais mencionados 'na. 
alteração proposta e a norma consti .. 
tue· ,..nal. pois esta. estabe!ece o prazo 
de 12') (cento e oitenta) dias, dentro 
do qual é p,ermítida a. ausência do 
f!erudof, sem o risco de peroa' do 
mandato. Estabelecendo. como eqta
belece, prazo menor, o Reghn.entq se 
contrapõe, evidentem€:nte. to lei mhior 
Dai a adap~ação, que se procura 31-
cança.r. C-CD1 o Projeto de ResOlij:ção 
que 2presentaU1GS à. consideração da. 
Ca~h. . 

Sala das· Sessõe'!:, em 15 de jI,lnho 
de 1004. - Eurico Rezende" 

O SR. PRESIDENTE 

(No!Jueira ia Gama) _ O projeb 
q~m acaba de ser lido será publicado 
e ficará ~Ôbre a mesa durante três 
sas:sõe<;., a. fim de receber emen:i3.5, 
nos têrmos .. ~ Art. 407, § 19, do Rcgi~ 
m"nto Interno. 

A PresidênCia :ieferiu, hoje I) Re" 
querimc' ':J n" 156, de 1964, apresen
tado na sessão anterior. no ,qual o 
nobra Senadol" RJUl Giuberti s611C:ta 
i:..fo:111ações ao Sr. MinistrQ do: Tra" 
balhO. 

:;ão há ora1.ote5 inscritos. 
O SR. EURICO REZENDE 
Sr. Presidente. pela ordem. 

O SR. PRE"IDENTE 

(Nogueira da Gama) - Tem a. pa.
lavra, pela ctd-em, o nobrl! S:er~dor 
EUrk) Rezende. 

O SR. EURICO REZW'll!; 
I • 3Q • A manutençã.o eLe .caPital de rant1tlo. para cmn a. UnUlo e seus Amortização e da.:; repartlções fazen-

,~,' giro a que se ref.e.re· êste artigo não Institutos de Aposentadoria e pemões dá.rias incumbidas de exe;:utar a pre- Sr. presídente. estou 1W;crito para. 
poderá, em nenhuma hipótese. ser por dívida. fiscais e parafiscaiS, não sente lei. falsa' 

, d'eduzída. na apuração do lucro real poderão: 1 19. O crédito de que trata êSte· NT~ 
sujeito ao .rmpôsto de Renda.. nem pc_ :.~ 1 fU"tlgo seirá &utom,àticamente registra ... ! O SR. ~RESIDE h 

d 
. t a) dLs:vribui.r, div dendc.s e QuaiSquer do n.p,lo Tribuna.l de GOD. t.9.s. e distrl- A presente oooo-ao e· e· ..... oQ·"In.·Tl·a. 

,era ser compu ada entre os exeeden- b<)Uifoações a .seus acionistas: uid ~ .1\.",-"" lU 
tes de !Wldoo de reserva de que trata. b} dar .oU a,tribuir pa.tticipaç!1O de b o ao Tesouro N~c:C'na.l, e .será í para ela os Srs. Sena.J.()r~ foram 
o art. 99 do Regulamento aprovado lucros a seus sóc-iOS 0'1 quotiStaa, m:ov1mentadQ pelo. Mml-s!;ro d:3 Fa- I ccnvocadas por não haw.T Sitio pos" 
pelo Decreto n'\! 51.900, de 10 de abril bem como a seUs dir.etore.s e de- zenda Ou POt autonda.1es por êle de ... j sivel realizar a sessão normal, por 
de 1963. anal$, membrcs de órgão;; dirlgen .. legadas. I falta de luz no recinto. 

Art:. 26. Não estão Dbriga-dos ,à tes, fisoais ou consl1Itivos; § 2~. As d-espefa.s abrangidas po:r t A hora Regimental', o. Pre.s~~ente 
apresentação de declaração do impôs- tes

l 
fiscais ou consultivos; ê>ste ail'UgO compreendem os gastos 1 aqui compareceu e anUnC1QU o lTO.pe-

to acliclonal de renda~ a, que .se ref~ c) pagaI" quantia superior a. mAla com material e oom SPTv!ÇOs de ter.. dimento. convocando os 81's. se:nado-
o artJ.go anterior, as p.essoas j-'lrídioas de cinoo .saláriQS~mí.n!mos d'a. re- cetros. inclusIve a locação oU sublo- res para uma sessão e.:,<.traord.már1a 
que tiverem, no ano~ba.se, lucro mIe... gião em que estiverem sed1-adas. cação de imóveis, fitando vedada a s ter lugar à.:. 16 horas \!; 30 mInut:JS 
rior a 90 (noventa) vêzes o salário. oomo remune:raçã,o mensal. por crlaçã.o de cargos ou a admissão de O SR. EURICO DE REZ~~E -
rnínimQ fi::cal vigente a 2 de janeirO qualquer titulo, a seus diretareB p.e.ssoa.l à conta d-o crédito referido Desconhecia. esta. circum:~:'nc!a. Se-
do exercítio fínanceil"o. .-0 demais membrQ.s de SUa adml .. neste artigo. I ru-.. or Presidente. 

Art. 21. para efeno de- impôst(), ni!,tr.ação superior. Art. 36. O Poder Exec'l-tlvc bruxa- O SR. PR,ESIDENTE - V. Exa.. 
de renda. consideram-se bens imóveis pruráfrafo úni'OO. A d.e.sc;bediê:nc1a 'tA dentro de 60 Gse&S'enta djas) Os d'e .. I não estava presente na oc.a.slão. 
e.s florestas e as á.rvore.s em Pé, cons... ao disposto neste a.rtigo importa. em oret<u prevists no texto da. presen .. 'l O SR. EURICO DE REZENDE -
ta.ntes 40 ativo das empl"êsaa índus.. multa, re-a-justável na forma. do art. te le!. bem como b'31xará decreto oon~ NeEte caso V. Exa. tem razão, como 
tri-als de madeiral carpintaria, tanoo. ... ~,~ sera lmp03\.a: ;;o1idando a leg1.s1a.ção sôbre a. cobran- e\l também a. tenho. 
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o SR. PREfi!DENTE - Se V. Exa., revcluçã~O tl'inUnfan~: ~ a.~ndime.n- mipha terra., D •. ~ewton Vieira ru. .. 1cipal. mas para sa1v:u a dignidad4 

ü:~~jsr fazor !'u'o d".1 patavm pOde; to fi. tcd~ as relvmc!!caçoes justas qUl. a quem. no dleCU'l"SO anterior a) da. revolução triunfante. I 
f.:::..:.ê-lo. E-;:":ora sendo cxtraordiná - dos b.r~·l.elrcsJ a SOltÇll.a dos proble~ que me referi, procurei def:nir. fa- ... 
r':1, :J. se~~:> tem m.ela. }:te:.-.:. reservoja ,mas mais fUlguS-Cantes do po70, a z-endo-lhe justiç<.i, no ângulo das suas O Sr. Guido Monam --! Permite 
aI) E,1{pediente. j n.. .. u~1ção df!s grondes r~formas de; qualidades morais, das sua.s virtudes. V. Ex~ Um aparte? J 

O SR Et.""RICO R::ZENDI!: II b?se- que se. c.om.t tu~m o pl)ntq mã~ I . ?r. Presidente. êtse jovem foi tra- O SR.- ARGEMIRO DE iF'IGUEI .. 
. . _ x.IlUJ das re~i .. ~ndlcaçoes .. do povo bra-! 7;~O por mim fl;:' palco da v:da pú-' REDO _ Po:.s não ' 4 

(sem retJ/.SC!O dfY orador) - O:S!'. sUelt0. i b.:ca, E' um hcmE!.'11 de Banco, em I O Sr Guid Mondo _ Ti e ve ., 
p • .:'.,:,iÓ~nt-e, !Drei uso da pJlavra 1';1- I En~ \lr.l dos ítItimos d:"'~urSQs 'Po!' Campina. Grsnde. E' um homem ri-! tur de ac ~ 'a h :~D '\:-a~'~" , 
p.:d:u.l:nt.:-, I,:..J.ra \t.g:str:1r um ~ato e \ ttU!l, P;O?:.mclados nesta Ca.sa a::nda co, ~o.nfcsso ao Senado. 'De famBia ~ Gra~de e d~ ~r~1c~~a; d~'l, tc~f·~ci 
Í:x::r t::m a3T.a~eclll1ento.. (n.o !.'::'i..V"c..-: em que estava. em VIgor tTaG.ClCl1al em m,nha terra, faroma\ Prefe'to NewI-on R;que pel-ma'1"C~ 

r:~ pSUCO.3 dias . .QCUpCl a tI' 'J-ur.3. 10 peJ€'f oü,c~'icionárjQ concafido ao catSl ca, fc.::ní:;a. l.:ga-lista. ordeira e mos ~'J.atro ci" na c'da.-'e ~,,~;;c.'" 
p::.:.: f~: :nu!cr um up~!Q ao 51 .. e:''Z,- ! pj'~s -c:.e;..~e da Repú:::lica. e ao Con- de reconhe-c!,:a e excepcional capac~-l .. ~ .. a • .. ."'.' o; 
~id.::n!e ti.l R:pu:':!ica t, es~.:c_f,l::l~' H:ha c:.e S;:g-urança Nr;c onal, tive. dade de tl'ao .. .Jho. vinha realizando ~~ ..,que, ~m. con~ e,-~a, com hO~lt:ns ~e 
rr,cn~e. r.O:> s:. 1.1:n;Jtro da V;a;~o e opor!"un!dr;.":s de man~fests.r ag me.5~, obres e.~"p"i.aClü:" .. res, que tanto· en- od ... a8 as l~S'es ~OC.U!5 puden:--;JS t:3i1 

.. 

O:xas ~ÚQlica.s, no s~n~ d.) de ~iot~' 1 m:." it't':'i':-:S. dun:mst!'nndo a mínha gr~ndc'cem a terra cnde. nascemos. li ~a~r f~ vatQ': de~is mgço ~~'f':< n~ 
c'iu::s '::t'r.es de pto"ldertt'~a.": a P!l~ \ ':'':.:l1:~..'l:::("a mteJr?! na palavra do hon~ I • B:..3e jovem. Sra F .. -c"10fnte, .dea. a o .3,' agora, c sa o,. :' ~':? a. 
rr.elta. re.:tabe:ec~r o reg .. !o.e de p::o~ raC::-- :1!t:!Tclul Cr:~t:l!o Branco. o l.sta _ e aqui a parte do1orosa de V. ~, que, a:ntern à nOlt~, {lU· do 
r:ot"d-F' p:;'~':l a constt'uçãá. (JJ m:?lhQr ';::'.f.s"'..~:1Ü1" :. Chef:a c..1. Nação. ,tUdo isto _ conq~t'stou fi Prefeitura Ina lenur.a da llst:l. d~s qu~ t.V~r;.m cs 
C1ZH.do. o prossegu meni!) ds.:; Obl'..:S, O P:;::~.d:nte Caste:o Branco <:he-l d~ Campina Gnmde numa luta me- s~us m.::.nd:1tos ('~ssa~o.s ~l o !leme ~a 
d \ 3,11-31 e ia BR-5. NQ ou~::.\) l;\n-lgou a af r~lar, em alto e bom som, morável, derrotam:o o adversário com Newt(}~ R\que f:quel bo. Chc~ac.o 
gU>J "t m:r.11a r~~>s3.tiva 1'0. par:t (rt;c C]~:2 a. R:,v{l:U(:f..ü não tinha objetivos 1 uma ma:O.-~a d~ m~:s de 50% do ele-i- qU~. aLé ~o:·:l, n::o me reflZ p'\" ~':t-
o ::.-:::'.'ê:-UD- F'~o.~"al. através de D2p:lJ'- ) p:111 ;c',;,-p.1r~:Gár.ru; tlDha um pra-' hrBdo cr.mp'nense, Camp-:na Grsnc:e presa,: NaQ co:r.pr~endo pc!" q"'...e .~.~o_ 
t'~!l't'nto NJ.C:01:!I1 ri/"- 0,1' ~ de Sa- c.:. :~;.:'J'.:::::1,{) lcl.?ul, um desfgn!o que ~es::5. pré5~.:"s e;{Jt~mente a. ccmpletsr a-coD;t:eceu., V. Ex~· qu~ t::-:nt~o aapt<.':-1! . .n 
nClmcn'.:o in.clu'ss:e em regime de p~':o Lria (:~ se realizar ac ma dos par~ 10 s<!u p:rlme:ro cente.:]1.r~o, tsse ho~ êsse P.r:efelto ,~e C8~'p1Dl G . .:!~ Cf' np_ 
r'dJde, as se6'.J.ín~es obras no &.'>wdo L:doE e d"".:; fa~çêes po;Wca.s. m3m cOm pouccs ffi?SeS de admínis~ sua açao- p-ol1tl~a bn.hante, f:o,z o mu.
d3 E',:>tritoJ S::mto\ se~·u.."'1do rere~.3 Vê V. EXl .. Sr. Presdente. q:.Je. B t;-aç,io, p-reccl·tKtdo com a data m-agna to, bem em manifestar S:Ul p"J)"ITlia. 
m~u d scu-~so p:ftll;~do no Diário do ce"'P2Lo d::$ dn.."1{!s pes.'~oais e 1JOUtko da n(J~a teni\. e dt!DtfO do idea.lis~ tr:steza ante tal bto de CU)f:S 1'a. 
C071gre<"~o JI.·aciOr.al, eda do d~a 9 do verj.fic.aC:c no selo do meu Partido, mo (Jl':'~ o cyacterIza, plan ficou uma z~s ainda toma!'cnlOs; ccnhfC~li'-:~nto 
cCl'Tente: S'S!;"'tll8.. c.e. an •. ~t.;clml"'l1rü con) f~ dcp::s ~âo do eI1tão Presidente! 9.dm\n:stra:;:ao SlJl~u~ar. j.3mai,s ~o- nest.a Casa a ~ fim de c:mp~'H~n~Br 
d'; ~ll.a. de Vlt:"\'.a. Vtlcl \ie~h"1,. C:a.~ Jo&o C-cu;:J;t e com e reduçã.o àos! nheC-~?'l. "uma ndm"mstraçao i?êd:ta melhor a o:'orrencl.a. 
rjc:'ca, C.'1.choe.tro do Itap;:!mlrlm, represen:antes trabalhistas no Con~ ~o ~ __ .o ?"" talvez to~ns"cs muruc1plOs O SR ARGE1'v.IIRO DE FIcn;l<'I ... 
GUí:Ir:1p.arl e sLStema. de E'sgost-Os de \;rrf:C Na.::;oDal, não olhavlC\mos, ê.sse ~ ~n~~~;t; u~ B,! .... as.1. Ordem. econô~ REOO": Agr'i\.-deço o ap3.r~e co~ q~ue 
C.r:Choc,ro do napenllf~, brU1 c('Y!l0 as,rcto. Sent.iamos que, em face do ~.c",". ~i m ~âC .. ~I, 'i.~rde1b ~mancei~ me ho(1ra o nobre Sen:l:çQr Prlo Rio
.sanearne11to geral. e ouras, comp.e· ,::clUp:omls.<:o tle henra s,S.:iUmido pelo bl~nfro em~. e s.au

t 
ed}:t l1c3:" pro- Grande do Sul que em verd"dc, pu. 

mên~3.reS em Vitó!i~,. VtlS. V:')lh~1; ç!a. nô~ao. Pl'~s:,dente da RepúbUea. o, cc;;' n~éto~~Cl!~tj;:ont~l o plamflcado trou em cuntacto c~m a,s cla.;se<: E;) .. 

choellO ,do ltapem.rlm, Guarn~,h\n ~ BrMll se 11';3,. enc2m·nhur para uma! . cia1s de Ca ina Grande atr;l.vé3 
nÇ~c; ,~,grlaS do~ R ~s. Itab:l:p~ana,,}~a: fase nova. {:e l"~construção, em que Era E's~a a administração que es- dos seus lid~r~~ e teve oportunJ::'ade: 
pf.U! :.m e RlO NOvo,.e TI,.'; rE'".o!,;:; ("05 pro~~cm::s r:13.1.S palpitantes fôssem tava -reallZUn(1.o. de verific!ir a aQão d'Ü jovem Prt.>fei-
k;~~~t~"ea~ entre os Rh1S D:Jce e Sao ~~ndtO ... ""Glu"~{) (',~~ 3; cooperação geral Cas.zafam-lhe o mandato. t.o. cujor;: dire~tcs políticos estãQ SUS .. 

~ ~~' 1 a'......~ O_og O." btfu:ll€"lros, de todos os pensos por dez &nos 1 

Ak}l1 ?e ~O!m,;tl~~ ~~<;~ at,~.:?, a"''"!~-I?.:r:<:,~cs, de tedas as correntes üe ~Car.t1pins. Grand.e é sede de uma: OW Sr, RUy Carneir~ _ Perm.ite V. 
t"f!.' ao S~.l_ ·0 J'~ ~ra. rrathâe ~o".~· opm;:1:r, n:.Jffi-l, arrancada Que pode- força federal, de tun dos batalhõe.s Ex;R um a arte? 
t!"-"t..> pe<;~~:H e dIreto C"~\~'1~,,?lll,,J..'~ .. !'Í:1mc$ qaalif car de sublime para o (do n03'::0 g1crio:o Ex~rc;ito Nac'onal. • ' p 
c.~de~ pe,· J.l!ntes dp :VI1(ktJ .. l~" ~3, "n~r":, :ice mento moral e político dOi Cr..mpina Grande é R cidade lider ca O SR. ARGE1\lIRO DE FIGUEI .. 
Vr?·9'iO e Obra:> Pu.b! eM,' ':Cle Je- Brao:U I vida politi-ca do Estado da. paraíba, REDO - Com todo prnze.. . 
ce:1~ .coman{·~ç-ao ohc'l. t..'lnd?·'"'1c a !lI:!:;, ad';erti, no discurso a que me Se êsses que. o 3-eusaram de COtnu... O Sr. Ruy Carneiro - Na re'l~.da'" 
r..<.t!Cla [:.tn,p, .. oosa de qd':: c. aç~!o por refCT: o..:::' as autoridades militares 1 nista., de sUbversivo ou de corrupta de, causoU-me também pro[fmda. 
:mllll fo!nw fldo fol dtt>l .. .:"Ldo !Jlen~- qu~ ('5::1', ',~1. comant',ando esses novcs houves.sem, Sr. Presidente, indagado surprêsa e foi com graüde pesaI", que 

,m::nte.· .::.io é. quer 2.<'; med1dd.s ... pl:-'?l" rumo.s ::::lft co-administrativos da da.s p:ó;wiM fôrças. federais sediadas ouvi, na Rádio G1QbO, do Rio de J.1.~ 
t~2Ó.1S ju.llD ,la Depart,;llllE'"Gt,, Naclc- nO"":l Pútr:n.. tivessem cuidado com er.l Campina Grande, dos politicoo neiro. ontem à noite, tl notícin da 
na! d-e ~.s:,r.lc.'ls de .R7.ç~~('m, Q'I:r.,.Í:lS eEsa. jn~erénc~.a quase lnstintiva, do.sj rtt-li3.nt~.s n~9-ue:e municip:o de tô- ca...~ação do mandato ~o. Pret:i.to, 
obrru.s r~c''l!Il~das -I}tra!7~-.. do O~p,.t- parL:do$ palItlCos que naturalmente das as. famlhas de nossa terra QU31jNew"ton R!que, de Cnmpm3 Gran.~::~ 
ü'ment<') ~"'l~'CJonal de Q!):.ns de Sa- pt'Ocurhv~m 'nfjltrar~~e no seio do~ a ~ condu~::t, Qual a vida pregressa bem como a suspen.são de seus di
r:er;.~eIlt~~, ,.' ~ poderes dominantes. para fazer valer desse Jeyem d~ 34 an.os apenas. quais reitos poHticos. Conheço·o te la":Ja. 

\ ('Jo. 'h"in;., que f) ,1?llmelro p~(l e reforr:ar ilS fôrças partidárias e po- as V!rtudes d~e moço, todos, num data e o .sei um dru elfl.'1ento,:; d8.s 
D.1'"\clatn.m t.1' do .mo,de.> '). r:p~c',on. liticus de que dl:3punham. ! cepo mentQ u.nànüne, afirmariam e1a.sses conservadorM, prog:,e.s.~l.s:a. 
tante cap X<lbl. êlrig1<,\Q a I atJa .. Go· HOje, Sr Presidente ainda. não que êle é a mU:Or esperança da nova inteligente grande orador hOnl "m 
'v~Il!-[) enl::ont.!",Qu o ~.;-nfõr .. t~o e. o llne· me conf~5;0 um decepcionadO. O geração de camp:neru-es e que, na con.sagrado até há pouco tempo, ..ex .. 
dln.~1"1:mO o QUe é c~rcunsdmcla a ?e- atual Pre::;:dente da. Repúbtica Ma-! verdade. não tinha outra preocupa- 'u"·v.amen"e (1()S "'-mnde.:;. Ileo'ó; ios 
:as."j-!1a~~,r f.f) atend:m~ tt., daq\\e~:1s 'ec!ful CD'te~o Branco e}nds. m.'e inS~\ ç'lo na vida ~ública SC'DW 8- gran- ~"e ~~eu dl;.1Q pai Sr, João Rlque. 
):"~lí' .nQ!C!l~fleil, pi:rl. int::-'tl'~Ü confiança, e dos gene- d.2~a da . ~~ terra e o des~jo de. ~p::es- pos.so aquilatar o ~ue vai n~ n.1ma: de 

Quero, pe~to.nto, re~ stril. êste fs- Irals flue cCffipõrffi o Conselho de se-I ta;. ~N~~,(:~ à nOssa- grande pacm~.. V. Ex"-, porque, não estnnd:o ?-a pO" 
to, que '.!c!lSl·'ero da ma.u!" :Jl1pv.t tll Gnrnnça NaCIonal nada t.enho a dl~ .t'Ol c:-s~,":do o mandato~ d~sse jO- litica, foi V. Ex:) que o <ItralU Q o 
(:',>. para '".!s rnovimen~~J" ilk,o·ecünó- zer, .... n~nhum fAto concreto que possa(vem; N.lO e coItl~nista. Nao está e,D- levou a candidatar-se a pr€felfO 'de 
lll'C05 do Esprrito Sa!1"L1 e, t~mbé:-n, denunci-8.r. de.~t. .. tribur~a, que Signi-/ VC1~ld(). em qü!\ _!>que,r mov~entos, Campina Grande, e igualmente- à Câ
J:l.1ra o prÓpl'il) Oovêru.l l"<:.' .. :'TZ!: qu:=!o f qUê dim'mü"ão das qualidades mo- ~~f',.squer ope~a.çoes La corrupç!l0. E' mara Federal. Ne,vton Rique é um QOS 
~;) d~nln"<:~l"J':~r) el',r-!wm:e ria. ~1.Ja r:l1s: das .. v1\·tr.d.e.:õ que os ~a.ract.erizam. l~ •. :l~rr:ento }nce.p:z, Sr. ,!resldente, ma~res (lfnde,res dó Nordeste, muito 
aten,:al) 'n;t<, ..,.·t;·il.r.'e e do ~eu 10- 1\1"8.S. Ja hoJE', Sr. preSIdente, posso I o.e1, :up.rur qualquer -re~lO à alta brilhante e moço de grandes virtudes 
i'f'r'}5.'e em .'rU~ t(.l\.~eJ de l '1,":0 '3s~jn~lar E' denunciar _ e desw ~~~.ca. fet!~ral () à segurança. na- cívicas e morais. confesso, repitOt 
:oi mCcnti'l:> ;>am 0. ;:rO,!T$$:-"O cccrâ~ tríb',lng. ('Onero faz~r nOVEl aG.vertên~ I i).~·t ;"::e seudam::mdi:.lto cn~~ado que me cauf'QU grande stl:,prêsn. a.~o .. 
rt~!co e o ~€bl~e.3l,M social do E,p!1"I~G eia. 8'1 hO:lr:td, Presidente da Re~ I ~r 1n e .. ~d:.nc a ba xa I>Jl1t~ca~ tic1a. DesCOnhecQ o que det~rm.:n(.u 
Santo. . núl)l:cn. qT> empenhou a sua houra I g-",~ f ' .. " ,essa medida- extrema do conselho tie 

Com esta palsvras, desejO gravnr oe"".oa!. a 1'1ll honra m'litar per:J.nte .,,,.st:a hQla, ~ .. PleSlde~te, a;nda. segmanÇ3. Nacional, nem () que ~pu ... 
np3 Anais, da Casa a sin-ceridat!e do . N::jf'2C-. afjrr~"'r1o que não 8-::.:ir·a, ~~~.I.~rm~ndo ~Jll!ta CCt1f~-:\nça na rou a rI Seção do EXérclLo ou Q:lais 
n1::u pgrndec meDto, em n(.o.:ne dQ i?>1Uf\1s. em fllllcão de corrente polf- .l~~ .. ~aüe pal:t~cn~"r ep u~ .• (~ do as óe'núncias que levaram o Conse ... 
q.)Y~rno e do povo capix&l)a qU,e. par "'C23 cu fq,,"'õ".Cõ narUdárias _ Que eu ,n~n.t: Pfes.Gen:e da, .Rcpu~l.ca, e lho de Se~urança Nacional a indic3:!' 
m.:""..l intermédio reitrt:ra" tflmbern a ~ nbl{~icn, Já v9.i ,interv"ndo e ms,· ~ d~; ~llttare.s mSl1nes generats, que a .su.:pe:r..são dos direitos politicos 40 
dF.L:l1t~neidade do seu apo~o., 5ia SUll ~ul8.nd" \'I. ~f'§O das fôrças que tn!"~ J ~ ?)o:m o_ Co!lS;: "T~Ot de St'gur~a.J~a PrE'fe:to dn "Rainha all .""BorOo~en::tl>, 
.::1 ~"'}rl~uane e da sua gr~üld:lo ao ""1rClfl1 triunfantes a Revoluçtio de 31 1 "C

t 
on .. l, quer~ ~e,.,LS ral' nuo;;. ~nals como é chamada CampIna ~Grnt c;~. 

OP"',:êrno do eminente MareChal Hum- de marro, I ues a"casa . t.~l~gL1.ma que d,lrl'J1 ~o seI, porém, que êste ato fez mll;.to 
b~rto de Alencar Castello Branco, ~J'lt9m. a,+A meia-noite, ao pê do ~t~fe'LO. de Camp,~a Grtl.l)tie. NaO- mal à pare.íba e de modo c.;:p"'cj.al, 
A!(U.'to bem-r) "thJ1n, t.ive ()oortunidad~ de conheN'rIIre~ pedIr à.~, a'llto~lda:2es que revo~ 'à "metrópole algodeira do Nordeste". 

O SIt. PKESIOENTE % l';:::.~'~o: su[>e~s'vas c.e ca~aç'ão dE' gil.
hm ,0 a!~ <1~ Pr1tlC.1l~~ e l\n .90nnr- C:lmpina Grande, Newton RiQue f) 

m",nd.,f-0-Q : ell'l<:; niío tiveram, em ?mt',D.,O- Uo.: tojO a Na.ac:. NaO nos uma das exPl'essõ~s de cultura e ta.~ 
(NOGUEIRA DA GAMA) - TeIl1 l"'It'lntid"""'. f"{"IlJéle I sIgnificado alar· ~nte!e.s.s) malS a. revI1or::::çao ão.m'3ú, lento da noss'l região. a de.c,pe'to de 

a rnlavra o nobre senaC:or' Argemirc "''''1~e OU? h'qzia .'l Nacào jntmnqllil-a ".at~ pcp~~a,r ol1~?rgn.do ao Jovem sua pouca idade, Dou minha solida .. 
de P'gue}redo. 1\0 crntrsl':o. Sr. Pres'dent!', b,1- t-;_ewton ~~<;,'1'a RlqU~. em c~mp3nha riedàde ás palavras de V. Exn -e la. 

, 'le~ '1 1"";!'f''J O"'rte do númer-o doq ci- b.,) memo;'a~"l; o. que nos .n~e!""ef.Sa ment profW1damento o que·ocorr('~ 
9. " ... 1.. ARUE)llRO DE FIGUEI~ d'l(l-'i0g 0.11:> <:f''';~.:n atingidos -pela co.s-'e sshu a dJgl1iú:dc e o brIO do,o: 1\.0 ng%Q diC'no e brilhante confrade, 

r Ir.) S~l'ão de Il1Andatos e suspen.o:ões de ho.:ne!l'') que tl"an.Honu"lram e~sn te· Prefeito de"" Grande hoj ecom seus 
(Sem revi:são do oradOr) - Senhor 'lirl'itos pnl1tiros, tf>nha sido, na ver- V?lI1f:!.O e ~. €{pe"''lnC1~ novas lda N_a- direitos políticos susps-nso.s. 

PL~::,iu~~'e o discursQ rápido que 'iade, l'er'f (';;r.<'l nas listes de ca~- çso \.)~·::''''H:''lm e pf'dlT a tOGOs é,e-.5 
ac:\Ga de ser ?tOl1unclado 'Pelo m8U ~arÕ"5' e 1"u"nen·~(.°S de mandatos co-' que, em nem e d;:. sua p,ópria di~1i~ O SR, ARGE:MIRO DE FIOUEI ... 
em ncnte colega, SenadOr tur:co Re~ mo div\t!rr?:i.,~ ')('10 rádio. da,e Pf3..~03j e da hcnra empenhada REDO - AgTadeço ti. lnte--rv<:nç~o de, 
ze'~;d?, br lhante reptesentanfe do E's~ $1'. prpO·1r."pMe. confesso a V. Exa perante a N?ção. Que mandem inves- V. Exo, que é na verdade, ma:s um, 
tact\? do Espírito Santo, impira-m~ B. e 80 s~nar:o a minha emoção e a tisar, P~!' qUfm lhes maf'reça confian- depdtn.!'-;)to que enrlquece o meu mO"'1 
inic,:a:r gs breve.s palavras que terei '11:n11:1. surpresa profunua. ao OUVIr ça.. a r:da pre~re,';s.a desse homem, a desto d!f"curso. 
de ?l'Ot ..... mciar. d~clatRndo que é exa~ dentre os nOIUf>.1' atingidos pela ca.s~ .sua conduta, as suas qUflliil.ades mo- E' o seguint,e, Sr. president.e. o dq .. 
tnmente ls.so o que roGOS 11Ó". brasi~ sação de mandrdos e suspensões de J rais. as '>Ufts llirt'ldes, não, oo-r.'o dls:; .... cUIllento que desejO fígure nos Anais 
leirÇls e patriota.s, esperamos destfl. dire'tos polít.icos. o do .Prefeito ce repô'lo na cllefia do govê:tlo IllUlll .. desta (XJ.t:a. como complemento das 
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paIu:vras desataviadas que -3cs'Jel de' Agrícc>las". destacs.ndo-se Os depósi",\ não noz fol pos.sivel estudo meticUlt). 
prcnpnciar. Diz o telegrama: (Len-I tos efetuados no ano de 1963? ,so d'a. matéria que é da. maior im
::iO) • ~ _ Qual o total de doações já portância - porque irá altera.r pro--

, "Dl'. xewton Ríque _ Campi .. efetivamente pagas ao Govêrno o-:-a.! fundamente ,todo o orde'l?.amemo fi ... 
Da U;'.mó:! - F.E. ~sileiro, por conta dos AcÔ.i."dos reta- nancei:'c e fUical da polítiCa do :Dc.e· 

JUnho de 1964 

São Ii<lal as .'Ieguintes 

SUBEMENDA N° 1 (CPEJ 

A Emenda n9 6 (Substitutiva) 
OU\'I, pe'ü rt.d.o a incrível no- ríClos. discrimmilndo-~ nonllns.lmen· cutivo. Se a Casa nao houvesse de-

licia da C-.:t,fflÇâo do seu man-' te os órgãos beneficiaaos" se os l'l'1U- sa-colhio() hC3S~ pa.recer, prolatado Dê-se a seguinre reda.~ãD ao , 12 
<tato p.J1it:co. Perdea você a glô- ver, e destacando-se v ano de 1963? quanto(! ao subshtutivo, 1riaJP.os i!l" 
lIa de governar nozsa terra que- < 3 _ Qual o montante de emprr,s- siStir no aspeDto jur1<3,.ico-collstltu- do art. 12: 
t:Câl CX,1.UlmEnte no ano em que tllnos para desenvOlvlluento econõml-'Icional de vé,ria3 das proposlçõeoS ~UJJ· § 12 - S€rá suspensa a ob=igação 
ea se ~'estia oe Sec.;1 para COlue- co e SQcia.l já c[)nce-didos e efetiva- sidüirias ora Obj~to do nosso exarop, mensal do recolhimento, de que tra.. 
tolt:cl11ol'ar, em outubro prõx1ffio,' mente realizado, a tnud.:tdes brasi-! Assim, :'::'enhor pres:dente, te!ld.'..J tam 'Os §§ 3° e 4>1, quando o saldo do 
á L..::na magna <ia seu primeiro Ileiras, dis.::riminadamente, para pa .. I tendo em v13ta. a deliberação do PIe ... Pundo de Indenizações Trababistaa 
c ... n.ent..!"io, Recordo a sua p:'i- gamento em IlUa:'el1t.l an.,).', com l.e., nario, já l'IlJ.nif"!stad.a quanto a. al- atngir o montante das_responsabiUda.
mc~ra luto. para conquista do go-' de caréncia, segundo 0'3 ()bffirOS U;)3 ~ "'uma') emEl1da,s, e considerand,) qm des totais do contribuinte reIativas ao.!J' 
~'êmo municipal, em que vl.}:ê I AcôrdOS sôol'e Produtos AgriCOlaS,! êsse COlljUnlo de emendas, na quase seuS cmptegad:os sem estabilidade. 
iluase perdeu a tf.ida. e os h>3.ve:. ffirmados entre o Bn.'1..Sll e O::i t,:)ta90:J tota1i<isde. versa exclusivamente sô· 
rê,'> pela campa.nha vll desenfrea- I Unidos, destncando-~e as op~!'nçoe.s bre mattria financeira, meu parecet SUBEMENDA N9 2 (OPE) 
tia pel-cs comumst.as chefíados efetivadas durau,e o ano de 196'.1? é no sentido de que, sob o ponto d~ 

l' o. Um agente subversivo, então 4 - Qual a tnx,:l, de juroo e.dotada vista. da jurídic1dade e do ângulo da A Emenda, nO 11 (SubstituUva) 
alto. funcjonár:os do, l?anco d.o _pa1'la o~ empréstimos ll:fen-ctos nJ' ,constit:.uClOnalldade, n.ada obst~ sua ". 
, l'~.sll. E relemol'O a ultlIlla cam- Item acuue.? ) t:-amitação, c'abendo a Comissao de Art .•.. (segumte :lo P10POSto n~ 
paur..). em qUe os nessos coQnter-) 5 _ Qual a relaçao !:'~\; .• (-' o ,p:eço I Prolctos do EX::-Cl,ti'-'(: .exzminar sel) SUbem. cnda n9 6-A à Eme~da n Q 52),. 
;rãneos !he deram o mandato ora dQ urigo import~do ~1::;'i f"<)::'11~oe3 medto e SUa "onven'tir! HL A t N ál 1 das quotas de 
ICa.~.':a.ctO, com .a eumagadora acima, iSto é, à vista, em c.ruzelIo5, Isto pôsto a Comis~ão de Consti- • r " . ,_. o c cu ~ ~ 

iSóbre o candidato que ..:e lhe nal, no mesmo pcriOdu'{ compE'tenci.r., miln'f:c:-ta su~ rl)~lWS,- moyelS, ~ U 1.velS o ucr - .) P 
ilnaioria de cinqüenta por cento e o vigorante no lHe.-,.;.l),) ~n\.t!.dllClO~ I tuição e J~sti{'a, n~l 1 nha da Sll:' depre:claâaâ ~.U .a~or~.za~~ .. ~~ b::' 

,opôs. O e,entE!llal'lo l<e. carr:.r,rlu. 6 _ Qual o preço e as condições qãO às Emendas de no. 1 o. 115, in .. efel.to,.,.~o lnlpostO ~e rEm~J. dE!Vldo pe. 
IGrande val ser celeb::ac..o com o de venda do ll1;:>&rno prod1.!Ln,avs me»s·lc:dentes sôl.):-e o ~Ub.3t!tUt:vo ela.1J'Jra •. lns fl.,::as ?U sr·eda~e; .. ~ conilder: 
Icrep.e e~lutando, ~s llUSS,as almf:ts,; geirOS, pelo Banco do BrasIl? do por aquê:e io':e':ll órgão técn1c-O da 1 se a eo:.~1o. v"lor _ ~ ~3U s·ÇaQtê a m dO 
Vare nao fOI vltlmrt de um. eS-1 JUBt)icar;â j Casa. (.l!ulto bem! Muito bem!). I va!o! ;:rlgm~l.OO~orlgl !,lo nâs 2 rri0s o 
i'qU1:ma militar ::tu re';oIUClOnáno. I {)) I an,.. 5~ da .<.leI n 3.4/, e 8 ~ no_ 
poís nim;ut5m ne.ste !-'ais ("·':1l1::'e~ Com o presente requeTlmen~o, l'e-I O SR, f'UE~JDE;"IiTE '\emb!O de 1958, '? valor tl,etermmado 
gu!rá colhêr elementos que pos- ; novaluo,s pedido de ínformação apre~ (N ueiru da Gam.2) _ Solicito o nos têrrry.os do arbgo anlC!'lor da pre
saro provar ser, "c::e . LomunEta, sentado à Mesa em 28 de 6btn últ\~ 1 narecir da Co!n'.3sáo de projetos ao sente !el ~u de acôrdo com o art. fI 

:corrupto .cu pel'1goso '!- ~egUJan; Imo, do qual até o moment() não Execuüvo, atrav~'5 do seu ReIat.or, o da ,>Le~ n 4,239, de 27 de .Iunho . ~ 
,ça naCIonal. .Nm;;uem podem obtivemos re~posta. nobre Senaãor J::ão A<J'rjpino. 196 ... , I;;.gUlament.ado pelo De~reto I'Ú

d macular o.. tua v,da e O seu nome Naquela. ocusião, apresentamos clr~ <> mero 02,779. de. 2~ de oULubro _e 
,de môço idealista, democrata, I cunstancia,G'a,. justiflcaçã(,l dos. moti~ O SR, JOAO AGRIPINO 1963, desde QUe hmltado ~ apUcaçao 
! crIstão ,e ord8iro, Não ..:~ queixe vos que nos mOvem Q. solicitar êSStM (Para emitir parecer) _ (Náo fei dos coeficientes de correçao mone!Já-
: <1os mil!tares que o, sacriflearn,m I esclarecimentos. revzsto pelo oraàoTl _ Senhor .::':\:. ria estabelecido.;> pelO Cofl-'5elho NacJ.Q-

e. espoll-a~·at!l O:tmpma centenn- I sala <las seso;õe.;, em f5 de j~ho sidente o Relator da Comissã;) (lC nal de Economia. 
,na do ~llelt~ ~e ser gove:':r:ada de 1964. - Senador Jose Ermín-o de prOjeto's do Execunvo, Senador 1,(>;, Paragrafo único. São aplicáveis As 
, pelo ma,is cstmh.do de s~u:> fllhos Moraes. Ite Neto, e mvirtude de doença não firmas ou sociedades a que se refere 
: e o Il'-,J.lOr de seus admllllst~ildO: I O SR. l'RES1DESTE ,pôde estudar a matérIa corou seu Re- êste artigo, as disposições dos §~ 14. 
,res, Asseguro-lh~, que o em.neJ.? ' !lator, na. Comi,são de Fimmças, (J 15 e 16 do art, 3Q da 'Presente lei. 

' .. bl1C~ e OS llu:t~es GeneralS do l'imento l:do. mde1?ende de apOlS" I Em relaçi\O R. essa circ·l!'lstânclb., SUBEMENDA N9 3 ,CPE) 
r te Senhor ~l'eSl~ente da ~epu-I (Nogueir~ da, Gama) - v I-oque- Senador Mem de Sá, 

; C,9n.selho de. s_gur~n,ça Nacl.?lutl meJ?to e. dellber;acaf,) do ~l,enã,'1"1~'1 avoquei o tra'oa.bo CO estl1dr> sôlJre I 
, ,sa~. ~ malOr~ '\ Itlll1S1!., ~e~e Sera. publlCado e, em segul~cl, ~~Q- as emendas e emiti o segujnte pa-
,ep1sódlo deploravel, ,IUdlbl'la'70l:i I metido s. despacho da Pre~:;ldê~Cla, recET, favorável às emendas de nú.. As Emendas ns, 24. 25 e 100 

como foram pela baIxa ~olitlc.a Está esgote.do o 'peri~o de;;.tI:U~j,O (l,(I I meros: 1 _ 37 _ 54 :.... 58 _ 59 _ (Substituti1..'a) 
que etlhglU menos a voc.e e " Expediente. 90 _ 91 _ 92 _ 93 _ 9& _ ~e _ Acrescente_se o seguinte parágrafo, 
nD.'>Ea. terra, ,da que .ao b!lO e)' à '99 _ 103 e 114' fa.vorável conl entTe o 40 e fi>? do art. 5D, remune_ 
honra. <ia pl'opna Revoluçao, Nao passa~se sUbemE'ndas às em'endas de n~ r: _ rando,se os dema.is: 

. .inv{)caria, nesta hOl'a, em a.:t'0no ORDEM DO DIA '11 _ 24 _ '25 _ 27 ~ 45 _ 51' .:.. 5í 
ce sua con~uta e de suas v1rt';1- 53 _ 55 _ 94 _ 100 _ 107 e 111>; § 59 Se as importâncias deposit.adas 
des o depOl:mento dos seus a~· VotaçAo em turno suplem~1- eontrârio às emendas de M. 2 _ 3 na forma do parágrafo ,mterior não 
gos de mmor rea:1c,e., Cham:J.y~a taI', do Sub,sUtut:V'O aprovadO' na q _ 5 _ 7 _ 8 _ 9 _ 10 __ 12 _ forem devolvidas no prazo nêle p!'e-
a falar 05 t;1BUS mlml~os r.,Ol1tl- sessão de 11 do mês em cur.so, ao 13 _ H _ 15 _ 16 _ 17 _ 18 _ 19 vistas ficarão sujeif.as à perma._nente 
cos e pessoaIS, de!ltr.e eles o Se- Projeto de Lei da Câmara n9 55, 20 _ 21 _ 22 _ 23 _ 2S _ 28 _ 29 correcão monetária, ate B. data. da. 
na~or Joã? j\gnprno e o Depu- de 1964 (n'? 1,9ü9-C-64 na Casa 30 _ 32 _ 33 _ 34 _ 35 _ 36 _ 38 'efetiva devolução podendo ser utí~i-
tac,l! Plinl() ~~mos, a~nbos da. de --oTIgem) que autor!za a em:$- 39 _ 40 _ 41 _ 42 _ 43 _ 44 _ 46 zadas pelO contribuint.e, conto com-
Uljla,O DOlUocrat'ca NaClonal Se são de obrigações do 'I'esouro nensação, no pa2"amento de tr1!:Hltos 
~ ~~ - • c -' ~ • " Nacional, altera a legis:ação do 47 - 48 - 49 - 50 - 58 - 5'7 - fio ... ~ 
e.,,~es nao baLt.aLsem p~u~ ~Vl- impõstc de renda e dá outras p:--o- 61 - 62 _ 63 - 64 _ 65 _ õ{i _ 67 federais, 
denclGr c. cla:uOl:OSlS. tn1ustl<;.a l'idênclas (em rer!:me de u"gên.. 68 _ 69 _ 70 - 71 - 72 - 73 _ 74 
de que VOCe fOl v1t.~, ai estão ~ 75 _ 76 _ 71 _ 78 _ 79 _ 80 _ 81 
sc" dlados ho"m:ados of;c~als do gJO- c"ia, nos têrmos dO art. 326 n9 5-B, 82 _ 83 _ 84 _ 85 _ 86 _ 89 _ 97 

E to N 1 us do Regimento Interno, em virtude 
TlO~~O ,X,el'Cl aClOna q 40 Requerimento n9 155, 1.E' Hl64, 98 _ 101 - 102 - !04 - 105 _ lOS 
t:lmbem h1e .conhecem a cond\.l.- tendo parecer da COlUlssão -de 108 - 109 _ 110 - 111 _ 112 e 
ta. e os m&ntos, fi.e~~eba o meu 113 
abr.aço de sDlidariedade, con- Redação, com a redaçã.o do ven.. • e " d' 

SUBE'MENDA N' 4 (CPE) 

A Emenda nO 27 (Substitutiva) 

No § 6° do art, 59, onde se diz; 
"30 (trinta) dias", 

fia"'ça e corofô"to e di a Ce.m- cido, e drpendendo de pareceres As mend~s de ns. 87 e 88, '-
pi;~ qUe p;:rtí~ipo do gs~u lut<J e se,bre as Cll1~':1-:9S, minha auto,ria, lora:n re!~ t~-da~ ~elo Diga-se: "90 (noventa) dias'~ 
ainda tenho .... "'l'a. ~ar-Ihe qua~ "l""t p'" de" <_ ú Senador J-,'ffm de Sa, qu ... sobr ... e_as, SUB EMENDA 'N9 5 WPE) 
'" t ...... " ' '. ....,0 l~l !? _0 ale-...e~ a. Om.J.,.'5Sm,I (' deverá op:nar: 3S de ns. 90. 91 e 92, 
,,8 no ocaso da \ ... dil, tudo qu.~n- I Constltulça.O e Justlça, através do seu 93 94 95 96 e 114 de autoria do A Emenda no 45 (Substitutiv~ 
to m~ rest_a de a~nGr, energJR e reltttor. o nobre Senador Eur.co Re" se'nad~r r-:lcm de sá foram r-elab~ 
d~tel'Ol;nar,W para ~utar por s~:\ zende, d:ls na Comissão de' Finança' p~10 I ACl'e<5cente se ao art. 12, a seguinte 
g ;G.nd:::za, - A.raemzro de FL-j , ....:.,. 1 t d) 
fi"U61reao,"" O SR. ElJR!CO RE7:E..'tDE Sena.dol' Dame! Kr.e!?'er., .c ra 

. " ~ . ,As sub.e-mendas ofereclfls na Co. d) as quantias aplicadas na sub,:;-
: ~' o cocUrr'.ento. S=. Ptt!!'!c::nte: P (S~dm .rtE)nS~~ dOe: oraâ°l) . - Sen~01 missão de Projetos do Executivo, pelo cricão integra1, em d.inhejro, de a.çõ~ 

Tenho dito, ClultO beml Mui.to I t,es
d 

I "<in e'di .... . ~ena or~"', em, Vil"- relator, já. foram encaminhadas à nom'nativas de emprêsas indusb'i:li! 
he1n' Pal'mas ) u e e sçUSsao .'-rplonen a·r, u Me 1 d "d V Ex!l. c:!e '. 'a' d " 
.... v •• suv.::tltutiyO recebeu vária.s emer.c!as, .I: 5~, _ 11, '1go, DOIS, e. . '> ..... 0,1.1 agl"lcolas. ~11S1 eraa~s e )TIt.e~ 
, O SR pnE,.';!DE'\'TE I sôbre as auUis Conú"são óe J'J&- n:t;tor p.esldente, se a leltura deve ser l'esse para o aesenv:Jlvlmento eco_ 
, , , " tiea emitirá ""~re~"'r • ~ f~lta p~lo l'e'l'lto~' QU pelo 19 Secretá. nômico do 1'7ordest.e cu da Ama:;::ôni:l. 
:' ~~:G6U_elr.a '" ~r! "qama) - ~,oo~'e u Na p:.!1nc:r~ f.r .... :> 'c ~ t'·,'''I:tcrfl. -. 0.50 no da Mesa à V.LSta do que expur. nos tênuos d:;.s Leis ns 3,995, (le 14 
,L'\II .. "a, lEqu,l.m, n~o de infD ... m .... ções t'" n qu'J"dade de Ro'ator O SR P~ESIDE"TE de dezfmb!'o de 1961' 4.216 de 6 de 'q 1 e' a 'l{iO p"'o Sr ~o Se<:retário ma ena, a. '-, 1 ~., ,H ~'1 , 'd 2' . , 1 e s,,, ~, .~. '. 'I consiãerei cem) P'-_' ........ c.c.,; <1<> \-'lClO nl!!.:\) ,~e 1963 e 4.239, e 7 de Junho 

E' lido o $~'~1tmte: d"" inconstitucional1dQde três ~etO!'c-s A leítura será feita pelo Sr, .. o c:.,,~ de 1903, 
c.o texto elabora co pela CDmissão) de cretário. 

Rer;i:ertn:enlc nQ 15B, de 1964 Projeto~ do EXE'Cutlvo. o PlenáriO, O SR, .JO.'~O AGRIPINO 
.0'.I"CI' _ "o entanto, na .Sln :.:cber-anm. t:nten .. 

SUBEMENDA NQ B (CPE) A EME:-:
DA :~~ 5L lSUHSll1'UTIV.A.) 

REqu::_:eYilcr; à Meza, sejam '" d~u de considerar o Sub:J:tutivo na Grato n V, EX", Sr. Presiden,te, 
,t.~das co :t-.Ln~&lê~'10 da FJzenQa. as D 
íieguint.:s int'J~m,,::,cGe.~: SU3. totalidade, perl'c;tarnente nr:n.t- Era o que tinha a dizer. (Muit-o :L.5:2 a sêguínte redê.ção ao c.lpur 

, 1 _ Q:.m: n. Ln:l~:Jrtánc:a l~ ã.:p-Gsí- do com a. C,-,n:!1;'';t; ú l-:'\c!"'!. , IDem!) . lao a:<t. 3D, c~nB~rvanç:o-se ma~r?'do 
,tada n;) Br:n~"} -:) Br::.::ll i "Conta FiZ', nestel:ece.s,,:o de fjm d! serna- I O SR PRE~lllENTE 10 :e.~t-ante do artlgo: 
,'b,·,;;pe:H!.:" do Cc-.,tJ.'t1:J do-:; EstRàos, n(j, o exame da;, c ":1VJ 0 qUL')ze! . Art. 30: ~ As ~esSaa,.'5 jurldlcas, en-
: Unidos 6.<1 Am( r ca, em pa~e.n::.ento €'lnendas apresentada:, ÓbY1an\e!J:03, \ Sóbre a lUa&'l. subenu:ndas, .... 'VUt OS quanto eStiverem em dé01(;O, não ga~ 

00 t:+!D :~p'r~:'1" d~,',? ?3:~, <1"'-- OCorreu t!:Imhlm na primeira ftl~e - reapeetivoo p31'eCere.<;. que serão lidasjrancido, p!1,ra cOm a Umão e .suas au.. 
tro dos "A:::õ:dos rôbre P:cdutos p"~l1 e;:-ca,..<:sez de tempo, --. o q,ue I pelo Sr. P Secretário. tarqulas de Pl'eV1déllcla e A."si!lt-ênCla, 



iêrça-feíra H. 

SocIal, par falta de recolhfmento de 
:lmpôsto. taxa ou con tribuiçá<l, no 'Pra
zo legal, do poderão: 

SUBEMENDA N' 6-A <CPEJ A 
:J;:MENDJ\. N' 52 (SUBSTITUTIVA) 

Aoz-escente-se onde couber~ 

Art. _ As firm~s ou socleC!ades q.ue 
tenham por ativ!dade predomma.nte 
fi, exploração de empreentllmentOs 1n4 
(lustriais ou agrícolas, com sede na 
Amazonla, ou no ~orcteste, nas áreas 
c)e atuação da. SPVEA ou SUDENE 
pod,erão comgir, com tsenção de Im
postos e taxas federais. até 3D de 
,unho 'de 1965, o .reglst~·O cnntálnl dO 
valor original dos oens do s~u atiVO 
1tnob1lizado, tleauzld.o (ias 1'~S~,?:Ctivas 
quotas de depreciação ou amortlzaüo. 
desde que a reavaJiação f1que cOru_ 
pteenditla nos limites dos cceOcientes 
nxaà.os pelo Conselho Nacional de 
Eeoncmia, nos têrmos do art. 3". 

I,§ lI? _ Simultâneamente à correçao 
dó ativo previsto neste artigo, serao 
reglS'Cl'aaas, oor1gatC)fIamentc, as dite. 
rep.ças do pasSivo resultantes de va
Tláções camb1ais no saldo devedor de 
empréstimos em moeda estrangeir:.t, 
àe\o'endo, alnna, ser feita, a compen
sação de, prejUizos apurados em ba. 
lanço. no caso ue inexistêncIa de Te_ 
sen'as. 

~, 29 _ A díferença entre a varia
çãd do vaJOr do ativo e as compensa
ções estabelecidas no pal'agrafo an. 
terlor, Eerã aplicada no aUI1'ento dO 
camtal da firma ou SOCled.9.d.e, perml. 
tida.. tão sõmente parg. ev:tFtr Que o 
valór nominal das ações, Qi.lOtas e 
Qulnhõe,~ do c!tpital seja ex':)re.sso em 
números fracionariOs, que m~ma ps.r_ 
cela t'eja mantlda, em cOnt,,, especlB,L 
do passivo não exigível, até a corre
ç.ão sepuinte, 

~ '3~ - Ficam também 1senta~ de 
qua1Hj,uer impostos e taxas federa:::'i: 

a), o recebimento O:e fUJões novas, 
qUinhões ou Quotas d{, capital, pelO;: 
uCionistas, Meios oU ~4JotjSta.5, quan 
do decorrentes do al.f21ento de que 
trata". éste artlgo. jnc~':sive 0:1 aC~'(>s~ 

cimo., d{! Crl.pits,l que t)! netlcH'w- os !;L 
tulares de flrmas indiViduaIS; 

b) ,0" auÍnentQs de G apJ1;al. reallz.1-" 
dOs até :n de outubro de 19f:i5, PO( 
f~rma,s ou ~ocieti\ldes, para. !:!lE'ltO, ex 
clU.';IV'!-'lmente, ce in!:!or-pO!'aç'â,CI ao S€J.: 
ativo Ide a cões, quotas ou ~ujnhões de 
cpp:t~il recelJido9 de acõr10 co"n a alI. 
nf'a "a", 

~ 4lf, _ As isencôes nrevlshiS neste 
a"nao, não beneflciam a~ p."s,Soas fLue 
trve"pTY'l qeRisquer dé\:ntOs- com a ~'a,. 
zf'nrla NaclOnal. ressnlvadt), Os pc'!'}· 
df''ltl",<:" de decisão admini!'ltntiva Dl' 
)\101Cl'J.) , 

SUB~?VrENDA NQ 7 (CPEl A E:vrEN· 
DA N" 53 {SUBST1T"UTIVAJ 

A:'l"'2~Cente-se ao a.rt. 6Q o seguinte 
'Parágrafo ünicO: 

Paragrat"o único _ As empresas que 
tenham crédJto a receber de socledade 
de economia mista, a qUll.>l H~ja titu
la.r de f1nrlncIamento deler1do por eS_ 
tabelecimento de crédIto oficial da 
União, podf'rão 4.uitar os debitos de 
que trala êste artigo medi?n.te car. 
ta de cre'dito ou outrú documento ha. 
bH, ema·ldo p:;!!o mesmo esta,bel-eci· 
menta oficíal de :::!'édJto e que repl'e. 
sen"':e a obngacão do pagamento dM 
ql,.\an!las p::lr elD" devídas, nos prazos 
e condições do ~ 7Q do a!'t.igo anterIOr, 

SUB E.!\I1FNDA N~ 8 (CPEl A EMEN_ 
DA ~g 55 (SUBSTITU'l'IVA) 

Acres('::nte·se, ::lnde Convler, o se,.. 
gumte ::l.r,tigo: 

Art. _ ~ã.o será conced:ãa a me
dIda llm:n1.t"" em m,wrlado de .!:egu. 
ranr;a. rmpetradr, contr'i a Fazenda 
Na.cionnl, em deC!)r~'ência da apllca_ 
Ção da presente lei. 

SUB"ME~DA N' 9 (OPE) A m.rnN
DA N<J 94 (SUSSTITUTLVA) 

Acre."cente se ao art, 2Q o segutnte 
pa;'ágrato, 5Gb n9 13, 

§ 13 _ A falta de aqu1.~1ção das 
OJ:lfigaçôes, nos termos de$te art.!go 
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~ seus parâgrafos, SUjeitará 8. pessoa 
jurídiCa. à multa de 10 (dez) por 
cento, por semestre ou fraç§.,J de fe .. 
mestre d.e at·raso, a,lém dos- juros de 
rno:'a de um 001' ·cento ao mes. ambOs 
calculados sê'bre a importânCl3. deVi. 
da. corrigida nOs têrm~3 ao art. 5'1. 
SUBEMENDA N9 II (CPA) A EMEN-

DA N9 10.7, (St1B<::TI'rUTIVA) 
De-se a seguinte redação ao § 16 

do art. 13, 
~ 16 - O disposto no parágrafO 

antel'lor não se aplica às pessoas ju. 
rídicas de capital soclnl infe-:lOr a q,U!. 
nhentas Vez.es O salal'lo-mm~Ilio fiscal 
anual. 
SUB_EMENDA N' li (OPE) A EMEN_ 

,DA N9 115 (SUBSTITUTIVA) 

§ Quando a va.riação do valor do 
capital das peEl'ioas jmidlcas, decor
rente da correção monetária· de que 
trata este artigo. fôr supe·nol' a 3 
(trêS) vezes a jmporU.la do capital 
reglstrado, será perm~,,~ao. n:edUlinte 
autorização do Ministro da. Fazenda, 
que o montante da variílçáa cúusUtuL 
da. reserva de capttal. excLutda <las 
diSposições do o.rt, 29 desta· lei e da. 
limit:1l:;ãO dO § 29 dO art, 130. do De_ 
cretO.lei n9 2,627, de 26.9, J940~ mas 
Sl1.1eita igualmente ao fmpôst,o eSta· 
belecido no parágrafo 69• a. <lHaJ Beta 
apl:C'3.da ObrigatOrlamente no a.mnen~ 
to do ca.pltal SOcial, dentro cto~ cinCO 
anos seguintes ao lJalanço da corre_ 
Ção. sem oualQuer outro ônus. 

A eegunda parte da, emendn! Acres_ 
cente~se, ontie convier, o seguInte art, 

Art. A ?eSSOa jurídica que. por fôr .. 
~a de lei, possua, em seu atiVO, tItu_ 
los de ce:pital de outrtlS' emprêsas, 
'Joderá dlstribuir, mediante autoriza
"ão do Minis{;ro da Fazenda por vá
rios exercícios 5ucessivoo, até o mã.
ximo de cinco, os lucros decorrentes 
do aumento de capital óas emprêsas 
de que seja :1cÍonista, realizados nos 
têrmos do art, 3Ç', A .. !l. 

O SR, PRES1DENTE 
(Nogueira da Gama) - Tem a. pa· 

lavra, para emit:r parecer, O nobre 
Sena<icr Mem de Sá, Relator da Co .. 
nliuão de Finanças. 

O SR, ME>! DE SA' 
(Sem revisão do orador) - Senhor 

Pre.':>idente. peço .icença a V. EX,a.. 
para, antes de usar da. palavra, como 
relatOr da Comissão de F·inanças, ds..r 
parecer sôbl'e duas Emendas. de nu.
mel'Os 8'7 e 88 de tlutol'ia do nobre 
SenauOl' João Agl'ipino, 

Ha.vendo S, Exa., em conseq,üên
cia da. doença do nobre senador Lei ... 
te Neto, avocado o projeto para re
latá·lo, des),;\"nou·me relator aà hoc. 
pare. as duas emendas, A G;1 n.9 87 
teve parecer contrário da Comissão, e 
o teve porque o 9SS1lIlto era versado 
igualmente pela. Emenda n,? 62, A 
Emenda n5' 52 foi apresentada sub ... 
emenda. pe:a Comissão. Quer dizer; 
a Emenda n.9 52 teve parecer favo ... 
rável, com subernenda, 

Em virtude da sub<'menàa à Emen .. 
da n,9 52, a Emenda n,Q 51 ficou pre ... 
j" ca ... ,J., Com? o Regimento Inter ... 
no não preve a hipótese de emenda 
prejudicada. ela' é tida como rejei
tada. 

A Emenda· n,9 B8 é, rigorosamente. 
maIs de redação ql!c de conteúdo, 
Dá nova redação ao Ilrt. 32 do SubS
titutivo, O substitutivo traçava a. 
mesma norma, de forma. muito mais 
}}oollxa., O Senador João Agripino 
conseguiu dar à matéria tratamento 
mais preciso, conciso, sem a.1teral', de 
forma alguma, o qUe o art. 32 pres
cl'evia., O parecer é, pois. tavorável 
à Emenda n5' 88. 

Quanto ao parecer da Comissão de 
FJr:a.nç-as, o tral1alho lido pelo se
nJdor JOão Agripino indicando &S 
emendas, com parecer favorável, com 
parecer .contrário e com subemenda, > 

foi elalJQrado em comum entre o 
eminente Senador João Agripino e o 
aplatD:! da Comissão de Finanças, 
Com fi, ass.istência, do asse.'.sor do Mi
njstério da Fazenda, Silvo·me da 
Oool't.ur.idpde nau, re2istra.r .. el1cl-

= • 
ência d&.se 8&5eSSOr. Trat,a--se do) 19. de 1960. que regu1a o exercí"io da 
Dt, Aloisio Avila. da Diret.()ria do OdontoIog1a. ' 
Impôsto de Rende., TenhO, na roi- Sala da.') sessões, 2 de Junho de 
nha vida de Senador, lidado oom 1964. - Dix Hw't Rosado, Presiden e 
I:luitos assessores; poucoslse podem - Waljredo Gur(/el, :Relator, _ A.;z" 
equipara.r a êSte como competência, tõnio Carlos. ' 
c;>nhecimento. espírit.o p~~1ico ~ pro- ANEXO AO PART<.CER N? :119. 
b.dade. Deu o Dr. AlolSlO Avila ao DE 19'34 
&:r_ador João Agripino e a mim, 81 ' 
m.!1k. favo!'"ável das impressões. O Congl'e.sso Na·.: ana.l decreta:·. 

,~1", Pl'es~dente. o pe.rceer lido pelo to, ' 1 ' , , : 
S..nador João Agripino, é o mesmQ da Ar. 1.. ~~a l-c\ re~l\:~, o ex~Jc.e.o 
C •. missão de F\nanças. Apena.s. como da Odontolagla no terrlt0tJo n.tClOnJH 

n:gistrou. bá 7 ou 8 emendas de llli~ Do Dentista Diplomado 
nh~ auto~ia. que deverJo ser rela.
tadas pelo relator aà hOc daquele ór~ 
gão técsico, designado pelo seu PJ:e
sidente Daniel Krieger. 

O SR. PRESlPENTE 

Tem a. palavra o nobre Senador 
Daniel Krieger, como relator ad hoc 
da Comisstio de Finanças. para se 
pronunciar sóbre as emendas do no
bre Senador M{!m de Sá. 

O SR. DA~'lEL KRIEGER 

(Sem revisão do orador) - Senhor 
Presidente, srs. Senadores, a.s emen
das apresentt,ldas pe:o nobre Sena
dor Mem de Sá. rela.tor da Comissão 
de FinançM, são as seguintes: 

A$ de númerOS 90 e 91 não tratam 
de matéria: financeira. eBCApando, 
j)Ortanto, à competênela da Comls
,são de Finallças, pe.ra; sôbre elas enll· 
t.k parecer, 

A de n,Q 92 é emenda de redação 
que aperfeiçoa (» Substltutivo. por
tanto, (} p3recer ê favorável. 

A Emenda n,9 94 foi .apresentada 
subentenda. que l'estabelece O proje
to do Oovêl'no e atende aos a-ltos 
Govêmo dando n1.elhor l'edação. O 
parecer da. com~são é favorável. 

A de n.\> 95 também tem parecer 
f.a.voráv-el, pelOS motivos aprJSenta~ 
doa "" ju.stlficatl ... 

A de n9 96 restabelece o prOjeto do 
OOvêrno. dando mlhor reda-ção. O 
parecer da comisSão ravorâ.vel, 

A última Emenda, de n.9 114, fa
VOrece aos contribuintes. al..\!llentando 
o prazo de 15 prestacões mep..sa'!s -pa· 
ra. 20. O parecer da. ~Comissão de Fi
n&~as é lavórável. 
~t.e é o pa.recer dg, Comi.s.sá() de 

F:inBllça.s 8Ôbre aS emendas n.presen· 
tadas pelo eminente S'i!nad::>r Mcm (le 
Sã. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE 

Proferidos os pareceres, deveríamos 
passar i\ votação. Entretento acon
tece que se a-cham na Casa.. no mo· 
menta. apenas a3 8\s. Senado:res, 
Não há quorum para votação. 

Enquanto se n,gual'Us. nútner<>, 1)as
sa-se ao item 2 dBl Ordem do Dia, 

Discussflo, em. segundo turno, 
no PrOjeto de Lei do Senado na.· 
mero 19, de 1900. que regula D 
exercício da O(wntologta. (apro
vado em primeiro turno nos têr
mos do substif.uti-vo da. Comissão 
de ConsTituição e Justiça) ten· 
40 _ Pa.reC8r número 2'19. de 
1964. da Comissão de .RedaçãO, 
oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto. (pausa) 

Art, 2~ <;> exel'dc:o da odonto~o;!a 
n(J te!l'ltór:!Q nacional, só é permü:no 
ao cirurgião-dentista habilitado· r.l:' 
escola ou faeuldade cficial cu 1'e 0-
nhecida, após o regist~o do d.p,~ ,:a. 
na Diretoria do En.:;[no Supel':m' 1'0 
Serviço Nacional tie F~s.'i'-aH.2:~.;ão t,lo 
Odontologja e na repartição SR":1i!<l,
ria. estadual cOU1petent~, 

Pal'ágrafo ún'co, Quando se tra-
tar de dip10ma €.;:pedido ';lo!" escp';\ 
.ou facilidade integrante de Unlve"~~
dade Federal o registt'o feito ~ RL'" 
toda: desta. de acôruo com {} Dec"(I ') 
n9 48,938, de 14 de setembro de 1910. 
tem z. mesma validade dos reí'!;'.:;~:'-& 
na Du'etoria do Ensino Superio"r, 

Art, 3.Q Poderão. exercer a üd-em, ... 
tolog:a nQ território nacional, OS 11a ... 
bilita?-os por escolas ent·rangeir8s an65 
revallda~io e -registro do d:ploma, 

Art. 4,° 1!: aSsegurado o dü'e,to ao 
exercido da. Odontologht. com r,::; I'es.~ 
trlções legais, ao diplomado nas con' ... 
dições mencionadas no Decreto~Je· n9 

7,718. de 9 de julhO de 1945. que re .. 
guIarme!1te se tenl1a habilitGdo para. 
o exerCIdo llrOf'i.s.<>,1-uwu1, somente nns 
lJmites territoria.!s do Es~adQ o:lde 
fundonou 9. eSCOla; 'Cu 'faculdade que 
o diplomou. 

Art. 59 As carteiras s'Oc'n:i.s forne .. 
c1d.as pel.os sindicatos de Odonrolor?ia 
depois de visadas pelo Serviço Na:, 
cional de Fiscalizaçã:'J da. Odontologia 
e pela repartição san;tá.ria cstar}lJal 
competente, oonst.:tuem prova de re· 
gistro de diploma de cirmgião den-. 
tlst., 

Art, 6~ E' nula qunlquer auto,iza .. 
<:;.Í,o administrativa, a quem nã() '!:Ôy 
legalmente habilitildo, para- o exercí· 
cio da. Odontologia, ! 

Art, 7~ CQmpete 2,-0 clrurgiãa~de:1.
t;sta: 

I - PTa ticar to.Q.:}S 05 atos neccs", 
sáJ:ios e pertinentes à Odontolog:a; 
inclusive a cirurgia e pl'ó:ese bu{'o· 
máxUofaclai.s; 

li _ Prescrever e aplicar especia. 
lidades !armacêutictl.s de uso ·ntemo 
e externo, indica<1as em Odon!oJogia, 

111 _ Atestar, n:) ,e+or cle .<;'W aTi .. 
vidade profissional, e:stad{Js mó b:d:JS 
e outros; 

IV - Proceder à p~l'~c:a 0donto· 
1egal em fôro civiL C\':P1~1'l.a\ '·':toa
lhista e em sede admini.st~ati\'a· 

V - Aplicar a anestesia 10,.:~1 e 
tro?)cular; 

VI - Ernll1'egal' a analie.::ia e a 
hipnose. quando corutnuírem meio 
eficaz de tratament.o: 

VII - )"ft1l1tel' anexo a.o consultô· 
rio. laboratório de P,'ó e_~e, Jp3.:'e l l1a_ 
ge~ e insta)ação <ldeq11Jdas para pi"'-,s. 
OUlsas e análi~e,5' c.in""" , re>:>" "'la~ 

Não havendo quem peça a palavra das com Os (,3.'<OS €iP2Cífico; de sua 
declaro encerra-ds. a discussão. e.specialidadt! bem Cu:no L) ~ n(]5. 

Não- ha.vendo em.endas nem req\.i.~; de RaiO" X, para d:a:móst!co e apa'" 
rintento no sentido de que seja o pro .. relhagem de f:siote:'llD'a . 
jeto submetido a votos, será conside- Art, B9 E' v['dadl) ;'lo cjl'ul'Q";ão-den~ 
fadO definitivamente aprovado, Sem tista ex,por, t!m púl))'co, 't:-.:lb..:tl!los 
l'otac:ão: de acôrdo com o Art, 262 a odimto:ógico<; e n::"'~~ ()2 "1 :"1""'']<: àa 
do Reglmento 'Interno.;"" Pl'Opa,7anda pa!'a clpt<'l"áo de cJien .. 

O projetQ irá à Câmara dos Depu-, te:a, bem C·1m.O (In ,:ncnr, 
fados. c') CUl'a de ({P~{'~''''MnlHhs dO'>:1';':1S, 

•• I p.1l'a a~ quats n:'io h,tp t'n:am:.>nto 
~ ,a s;gmnte a redação fmal\Seguro;, . 

ap.fn ada, b) exe!'cfe v de maIs d~ ddaS C-S-
Pi\R.ECER.. N,o 279, DE 1004 pec • .ahdades: 

"c), consulta.0; .m 2[lJan'e CO::'~'r>D·Il" 
Reacv;áo jinal do Proieto de Let denc~a, ráà.o, ~ele'l.são ou me:o,s aná ... 

do SenCdo nO )9, de 1960. 100OS; 
Relator: Sr, walt'redo Gurgel. d) pre.sta-;-:1o de ,~e)'v:r;:os gr;t:'l.1i:os 

em conSultórios part cu)a;·es; 
A Comissão apresenta .a redação fi- e) beneficlos. recebidos de che:lt€s: 

naJ dO Projeto de Lei do Senado nO J) ureços de .serviç{)$ mOàal:d.ade.s 

, 
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'de pa~lmento e o.utras formas de- 1:l).. 

merciãliz.3.ção da cHah~& ou de com· 
pet' ~ãio desl~l; 

otI SR. PRESIPRI'l'F1! sa <h ... CQmO en~re os que JlOd,ttI= 
Tem a palavra o n.()bre Senador perder O mandato e ter os direitos 

&-ob, d~ Regillleneo Interno. em Vir<
tude do Re<ttlerimeuto n9 155 de 
1964). wndo pareceres _ Es<;ritÔ: da. 
Oornissâo de Redação (nQ 315. de 19(4) 
cOI? t\ redação do V&ncido~ Orais (p::v
ferldo... na. sessão extraordinár~a ante ... 
l'ior).: da CotlÚSSão de Constituição. Q 

JustIça, Dela. constitucionalidade' de 
Projetos do E~ut':vo, favorável: às 
emenó .. números 1. 37. 54. 58. 59. 88, 
9~. 91. 22. 93; S5. 96. 99. 103 e 114; 
1allorável com suoemenda.s às ns. S, 
11. 24. 25. 2'1, 45, 5.1. 52. 53. 5S.. Mo 
l<lO, 1C1 e l!S; e contlário às qemais" 
de Fi.n.anças, de acõrdo com o- Pro: 
nunci.aJnento da Cu-miss3.o de ProJe~ 

gJ ,e:x:pof, em púlJ.llc-O. trabalhos 
,()}::011tolô!iI~C:C5 e us·ar de artificiOs de 
p:opaganda para captação de cl~en. 
tela. ' 

J - 1 i politíe.us casl:5aQ.os. 
oao Agr pt.no. DeVQ acrescenta,r que ninguém. eJ:>.-
o SR. JOãO AGRIPlNO solulamente ninguém da UDN <la P.-
(pela ordem) _ (Não foi revisto ~a1l?a. t;om"QU a. iniciativa de qualquet 

Pariágr~fo Ú:llco. A btração dêste 
.fl::-::igO será punida com (t multa de 
cinco! mil -(:l'uzeircs, elevada. ao dó
bro ~D t;:ip!o e ao quádruplo, no caso 
ti.; ;~~n::'d~nc·a. 

lns;DUi,tçáo em relação à cassaçãQ do. 
pelo orador) - Sr. Presidente. ouVi rneu-d,ato do PrefeitO' Newton RiQ,ue 
a.tentamente o d\ScurE{) que pronun- Para mim foi tão srupreen::ien~ q:tmn, 
clou, dur{\nte o expediente. o nobre to pa.ra. o Senador Argemiro de Fi
Senador Argem1:ro Figueiredo, com. gueiredo. a noticia.. que também ouv! 
referência à cassação de mandato do pelo rádio, na, noite de oA,ern. da 
Prefeito Newton Rique, de campina cassação do mandato da.qu~13 Preie.f." 
Gra.nde e a stl:Spensâo dos seus diTe:" to, 

A:·~. g'> Pl'e~r~ve" em um ano a 
tlç3:o,' d:> c:::urgiáQ-dentista.. para ~o. 
b. ':lnp. j~ seu:-; honorâr:os Prof:SSio
n,::'1<:. ic:.:n'.·.:-.::b o prazo do último ser
"\'lP !p:r:::~ado_' 

tos políticos por dez anos. S. Exa" ,Eu 19not3va, inclusive, que se cv .. 
expressamente. at.ribuju a. illte:..i'erên~ gltasse d&se procedimento, :& i.gno
cie.fS polít!cas a obtenção daquelas rava porque, na cDnverHt qUe tive C;)m 

lJ~s pritos odontológicos oficiais 

Al',t. ll). CO:1s:'detrun-se peritoo .. 

tos do ~ecutivo_ . ' duas provi-dêMías fo, no telegrama cs militares, no Estado da, Po.ra-i!)a. 
que dirigIu ao. Prefe-:to Newton ~t- qua.nd{) a11 estive. Em mnia nã~ vb~ 
que, invoca o testemunho de dois ad." $ervei que houvesse, da pJ.'rte dêles, 
ver.sárfos e s.etlS inimigos, mencíona,..'1.. obstinação neSSe ato. E:t::tvam, ã:}.ue~3, 

nomeados do a. mim e ao l;>eputado Plinto Le~ época.. em fase de ~:::V'as, nO in::)ué .. 
~ COmo testemunhas das virtude$ rito que prOCediam. E r:.ce:tcu o Co
de homem públitl) daquele Prefeito. tonel Candal, p€10 mêI:CS, como cor ... 

De\'(). d.eclarar à casa, St. PIes{.. tetas, as observ1l.ções qUe eu fiz~ra. em 
~-ante, que vo"u dar conhecinwnto à.e relação ao Dl". Newton Rlque-. 
documento que tinha intel'êsse de Dev<> dec-l3.rar, ainda, que fUi can ... 
oonseTVal" reservado, porque é carta sulta-do para c.::n<;'O:.'dar em que a. UD~ 
minha. dirigida aQ Vice~GOvemact\.lr ç.olaborcsse ou p:u-ticipa$!.-e da impea
da Pataíha, meu correli.g:onál'io. Sr. chment dê.sse pr-efeito ~c Ca:npina 
André de PfI,lVa. Gadelha, cOnhei~ido Grande, do. Prefeito de Jcã~ peErJ's, e 
por Zabiro. a propósito de cassação (!;e outros Prdeitoo na patlíba, Re .... 
de mandato de Pre-feit(). na Cidact,: de cu.sei-zne, terminantemtnte, o. p~r-mi .. 
SGuza., â terceira <:idade da PuafOO.. til' que o meu PaxtLQ ti\'f.%e. essa 
em colégia eleitorab . a.tuação. E. DOmo :> Vicz..GtJvez:nedol' 

o:' Li {)~Ó':'leO& oflcia:s: 
I I- Os oo.:J":\to-Iegistu 

oÇ, bi\ to:nna dJ. lei· 
rt - Os p~'cife5Sôres cat.edl'áti-C03, 

uód .. nt.:3 e docentes~Uvres de Qdonto. 
lc:J ~ Legai. da.s Escolas 'Ou l"aculda
<d:S h' ~e, Q:i?utologia, oficisis ou re" 
c. r' ..:;Cldai, 

Disc~são. em segundo turno du 
PtojH() de Lei do senado n Q 17# de 
!R62. que determina a entrega, sen:t. 
onus, aos c()~onos da Colônia. FeâeraJ. 
de Dourados., dos titulas- def:nitlvQ5: 
de propriedz.de dos respectivos lotgs 

Dis Deni:sras prát:cos licenctaaos 
AJrt. 11. Aos. dentistas .. práti-coo, li~ 

-ce~!ad(}$. de acõrdQ com Os Decretos 
n° ~[) S-5? de 23 de dQzembro de 19-31-
~1.e'l3, de 22 de tei'ereiro de 1002; 
!'2.'?':1. d~ 21 de fevereiro de 19'33 
e $3,f40. de 4 de dezemb:'o de 1933, 
é yed:ldo: _ 

IP p:'at;cat qua.isquer intervençÔ"'...a 
.$p..a:!:-e.1.ta.::, sulvo as merAS exod!)n .. 
tJ:cF na re-~1P.;> gengi\To~dentália; 

. tJ) presc;;:e\'er e i.'\1,)l ~al," out:a es'" 
'P::-p ~ ,de anestesia que não. seja. .a. 
lO/,.; 

P} pClilP:u, como »rofisionais CaI"
gct> pu1)h~c& ou outro~ em. inStituiçõ-eo 
3Js'.5,t~:lCl3.:S, como associaçõe-s. pre_ 
"V~~,or~,;;.s as los ou casas de saúde 
e~' !(~uall\1E.'n~e, em <:o!ég~os, fâbricas e 
S"'l:''1.d~c<J.tc'5. • 
;P'J.:6.~mf~ Üllico. A inrr~çãa dêste 

;aJ':::? será puni<ta C01U detenção· de 
6, (las) meses a 2 (dois) anos e muI ... 
t~ d:; 5 lcL"eoJ mil cruze-l'c.8, 

J 1\rt. 1~, Os dentistas..:prático são 
{)}.m3:.dos a meuc~onar em .se~ im
)':$-cS3J~, c.núnclos ou placas a qua~ 
lkl7':'e de dentistas prâticos~licenc'a,-
qco;, . .. ~ 

! Fn .::.r~'af.o ün!co, A infração dêst.e 
uy', ::) ~~. fr. punida com multa de 5 
(cLTl~::;) mll cruzeiros. elevada ao dô~ 
~Zo, an tr.ip~o e &0 qUádruplo no 
~"') C-e re;ncídência. ' 
, Art. 13, P::!lat~vamente as formas 
fie. RropJ~anda, Gp!ka-.se ao dentista .. 
l>~'at'co l!~e:'~isd.o, no que coub.er o 
f:.sp::-sto no artigo S,Q desta lei . .... 

I. Disposições oerc.~s 

Al't 14. O Poder Executivo baj~ 
,':xa.:á d:c:eto, dentro de noventa dias, 

l
:regu!ament.1nd-o a presente lei. 

I Art.' 15, Esta le: entrará em Vigor 
,I:na da~a de SUJ. pn~1icação, l"evoga~ 
do o Dê('r:::to~lei n 9 7,718, de 9 de 

, julho de 19t~, a Lei n.' 1.314, de 17' 
d,e )!melro de ~951, e dema's di.spo-

. Elçoe.-= €m c-::ntratio. . 
n;gcUSSM. em turno único, ao 

P.:;r:uerimento -nlímero 151, de 100'4. 
pelo qt'Ol () senhor 'Senador Ar~ 
g-;;rCro de Figueiredo, como R~e~ 
~~dente da Comi;'l;~â() tlc Finanças 
s:J!:(,~ a p,orro['a&ão, por 15 dias. 
d? W'úza em (/U?' o '/t_esmo ótg~O 
à:?ucrá em:tir p(!recer sôbre o. Pro.
te'f) de D~retl) l ... egislati1:o nüme
TO 2P, de lE64. mJ,e alHGl't,i os tex
tos dos et.[os firmados no XIV 
C:llqres$o da união Postal Un1-
versa!, realizado em Ottal""-, Ca
nadã. em 3 de outubro de 1%7. 

'Em disc'Ii"s5,o o requerimento. -
'(pama) • 

, Não havendo. Quem peça. a. J!alavra. 
decLaro-a encerrada. 

Conhew o prefeito Newton R/que,. do. Estad'O,. dQ meu Partid:J., inSistisse 

p:-?jeto apl"Ovudo. crun eInen~ 
em pruneí,rO turno, na se-e.sãl} de- 2 do 
mês. em curso, em .reJ'Í!ne de urgên .. 
cla, nos têrmos do art, 326, n9 5-0. 
<lQ Reg:mento L"lterno, tendo. J;:Iaree$", 
sab n90 298. de 1964, da. Coml.ssã.o de 
ne~~i(), oferecendo a. redação do 
vencIdo. 

MATi:RIA EM' TRAMiTAÇÃO 

3 de quem sou amigo pessoal; o Que- elll levar- aqu~l€'s vertSdare5 do. Mu .. 
eu diEse de S. Sa. ao Coronel Gan... nicípio de SOuza a declec-gI:'em o 'im .. 
dal, OOma-ndante do Grupamento dQ ~chment. do. prefeito. tim'.Jém (o DiscusSão. em tUl'no único do :a.e .. 
Engenhar~a e 'Ohefe militar na Pa- PTB, orUrigi .. 1h~$ esta csrtl. que .... ·ou querimento númet"O 151, de i964. DélQ 
raíba.. encatIegado. ~.ts, das investi.. ~e!', para conhe:cUr_enttl d:J Senado,. da -qual o Se;Uh0r argemiro Figueiredo • 
gações proced!:lt)s naq',i.He E .. :;tacb, foi qual dei ecnhrcim~r'c ;,>0 Vice .. pr€Sl~ -como Prt>.s~den~ da COmissão de fi .. 
que taj03 00 atos ftratíc:uics pelo oE'nte ó:- UDN do. E-taêo e ao Ljder ll?uças, ..solicita pror,rogação, por 15 
prele ro ~ewton RiqUé no periQôO da da Ul)N na A?3!;,'Ul,blé':'a Legislativa, <llas. do prazo em que o mesmo ÓIiào 
reVOlução" Quer fôssem df~cursos. qu~r ctizf..ndo-ln;:s. que, se a UD:'{ de QUll~ deverá. emitir parecet sobre o PrQje.-
fdssem tele.'lramas, quer fõ"~~m ().utJ'os I q1.l.e-r município tOmaso::e ~titude dife_ to de Decreto Le;:ro..slutiv.o nÇ 18 dG 
arro~ad05 P01' aq\l~~ se~()r militar, to~ rente dest-tt q\le eu recomendava nes- I%{, que aprova os textns d~ átos 
dos eles. me: paremarn sl!'UplES atos d~ [a carta. estaria eu, no Esta,dO, contra ftrmaàos nQ XIV Congre.:;s.o da Vnlá3 
soUdsriedade a:) P.resideute da 'P.e~ ela. pa,ra. detenêer '- nlanÓ''',fD d? quem P;)stal Univetsal, re..1.lízado em. ott.a. .... 

pública e c(msequentern:nt~ p.t"esidente hve.es€ sido e!eitJ pr!o po,"'o, ainda wa.. Cana<1á, ç;.zn 3 de outubro de 1951. 
do mes.:m,o partido a qU~ p.ertenda o que fosSe adversário. 
?tefe't» de Cam~ OranQt, Gre.~as a 11;-..,"{), ~r. Pr~~idcnt('. na 4 

}?,mbora aque:,)s ~t.itude~ pudessem F='saíb'a, Sl!! alguns p:efeltt'S rea1..'ll:::'1te DiEcu.c;são, em· t:l!"'no único,. da re"" 
parecer subvere-ivas oU úe cunh,?- co· fOram deT.l:)'.tC'<; atrav{>.s CO im1)each- daçã:) fÍD,al (oferecida. pela. Conü$sãe 
mun'sta, elas Só 'P~dertatn ser en:~n... ment e.n~~ d.:~~a m~n't,$. c:m;iuta, to.. ,de Redação em seu Parecel' n9 ·l~ 
diàas comO. tE! se praticc.~;b,s. por um dC8 êÍi;S f-oram repost.:-s, s!:'m €:xce~áo, -de 19641 do Projeto de Lei do S~ .. 
homem qu~ esllo~"-sse ~ dOUlfrL'1a nos seus carg{)s e nenhum llla:s t8ve do n"l 114, de 1953, de autQr{a do Sr. 
marxista; mas o Pref~ito de camvi.. impeachment ctec1are:1o pel:1 Câmara. S:ncdDJ: OfSct\r Pa.ssoo Que ülc1ul l).t, 

na arande é um banque,ro pert.en.. tlC,3 VH~-atl:r~s, Telaçã-o de.:c!'l~lva a Que s.e refere o 
cente a um grup~ e-oonômiCO 'de fa.- Eis- () documento, S:'. Pl't<d,:nt-:, que artigo 20 da Lei n9 2,975, de 27 de 
m11'n. que /Se situ-n~ e-ntre as prim:.-i.. soOu, a~O!a., obrigado a torna'!" pú'olico. nuve~nb.ro de 1:156 a rodovia M.s:.D 
rus do r.;sta-e.o e, portanto. mu-it-o lon" 1t a carta de 11 de mt.!o de 1964-, .que BrasIl - BrasiMa '- XapuI1 .. B~~29. 
ge de poder ser considerado C:;:JJnU- :passo..a l~r: (Pa:'st2) I Está. encerrada 6. sessão, 
nista, .lf:mbQra, em Seus ide~is ê.1e es~ ,.. , ...... ~ I" t 
teja muito distllnte do Senadvr Ar.. O SR. rltE~lDEN Á f;" i (i..Ie'tan a-se a sessão às ~ 11.0-
gf"~Ü!O de Fígueireô,o.e muito mais (Nogu~ira da G'lm3.) _ Em V'lnl.lde 1I ras} , 
pl'Os mo du L.."'Onel ~r?-{Úl(l, €--Ul ver- da falta. de ener~la elétrica, está sus~ - - ~. _.~ 
da<1e. todas as sua. atltudes devem \lenM a .,,,5,0. I ATA DA 73~ SESSÃO, EM, 1!li 
corter por conta de pu>o j~.a~:'mQ. '- . . i DE ,JUNHO DE 1964 ' I!: na parte mo'ral nada, absoluta.. A sessao e suspen"{t ú.S 17h 55m ! 
ment3 nada pode atingir o Prefeito e reaberta às lSh 05m. I 

de G:lmp!na Grani.; 1'010 n»nos da O SR. PllESmr;NTE i Extraordinár'io 
meu oo.nhecín1ento nerhum fat'O há ' P E '" 
que d&abon~ SU3 vida l>Th'e.da e pú~ (Nc~ueira da Gama) _ ES'La. rea- I ~ .SID.::.NCtA DO SR. NOGL,}:lRú 
blica no setor da Admi!':.."'tr~ão. berta a 5eEsão: . _ I DA G~-iM:\ 

-esse o test-:munhn que dou d;) wn ::re~<lo em v~tra que a lnt~rtupçao I As 21 hora'_ e 30 m~nu:os a.cll.-'rrl-'sO 
adV'ersãrio. De,"':) dizer ainda, sr. da. força 'Vai amda. dem'::tal", \'C'U en_ p:re,~,e!l.es os 81'S. Senadores· 
Pr~idente, qt:e quamb S. f'':l. Qtqpu.. ce:Ts,:' a Se'ssão. ass~gu.Tanc(J ao nour& " ,~' . • 
tou -() cnr~o d~ PreJeit:) de campina Serudor João Agrtp~no COhtinuar o I J ... ~e GUlOll.lard:. ' 
Grande, fuI instldo p:;ra que conce- seu otfcu~o na. sess:J.o Que C'OTI\'Q.C,) I C;~a,l; p~os, 
d~:<e a lz~("nda da Unifí,a bemoorâ.. para hoje, à.'5 21 ho:,&..s e 3) minutos, I ~;l,va..!,do Lnn'l. , 
t'ca. N~c:onal ao candidato· opositor com e. serruinte I F:....munJo Levi. 
e l.'ecu",ei-me li tazê-lo, com:) me te~ . a- , Art~ur VirgíHo. 
cu~ei i\. eoo!ar () Nndi,<iab O'1osito~, O::'DCi'/l DO DIA ) De.sie Guarany. 
dl'. Newton Rique; cO'I'l'eU '!11am,10 SFSSAo DE 15 DE JUNlrO Z9-:::haria,<) (je A..?sumpção 
naC}uela oportun!daàe Ul.n2,· f::;'J~ que DE lCü4 Cat~cte. Pinhe:ro. • 
tive no mom.=nb em Que companbei~ Lsbão d!! S1i~'~ir'tl 
roS e aliados mf! ]:)~d\am apô' o àqu~- (Segunda-fejra) Moura Palha, 
le cand dat{l e eu re"pondi que o "cr:' Extra.ordinária, às 21 h ... ')!:as e 30 Sebastião l\rcher. 
me não comp?n~a.Ya". E' que l'eco' minutoo Victorino Freire. 
nhecia no c3ndilht-o adver't!.1'b mais Ja0'lui:n Parente. 
virtud2S para diri,g:l' ca:np'na Gran-- MATÉRIA EU R1i)G1ME I;.Z !\.'i:2:nezes Pimentel .. 
de d:) que p{)Ô.eria ter seu op-CSitOI, URG:;".'CIA Dix Huit ItO!~<l(}. 
~o que di~ resp ~ tQ à perda. d~ seus 1 Dinarte Mariz. 

direitos políticos e cas15ação do seu \Valfredo Qurge1. 
mandato. tenho a decld.rar ao S:na.. VC\'lçãO, em turno suplpmentar~ do nuy Ca.rneü'{l. 
ckl e à Nação que, não SÓ neste caso,.jSUb3tltutJvo, G.prova"do na sessão. de I Argemiro de Figueirt'óo. 
como em qualquer outro (ia Par,~úb 1 111 do mê~ em cu-rs.o, ao Projeto de. Soão Agripino. 

A vctaç5.o ! ca adiada por fe.lta de 
q:U:Gru...tIl , 

ou ~e qua)quer parte do Pais, tomei Lei d4 Oâma~~ nt;l. 55. de 195~ \llÚ~ Júlio Leite. 
a in:qiativa de pedir, d~ wlicit.a:r, de Imero 1.\l59-C-64, na. 03sa Q~ ori~, Leite !o.{-eto. 
SUg:;-f r ou de in".i,' lUB'!', a. ca.<:,saçãO O'J ~em). que autor.za a. emi.~são de O'or~-I Aloysio de çfi,rvalho. 

o SR, JOÃO AGRIPINO 

81', Pres}dente, peço a. palavra, pe
la ordem, 
~ 

a perda de direit lS de quft'quer cio gações do Te.5oura Nacional 91tera a. Jcs?phM Marinho. .i 
d-a<ião brasileiro, A iniCiat:va que 1eg:slaçãu do tmp5sto de Renda e dá Eurico Re:n.:'ude. 
tomei foI a de defende"!' rJguns com, (ll.\tras providê.nciu.s (em l'egime de Aurélio Visnne. 
!IXlbheircs desta Cal:.a. que a :mpren· rurgtncl~t nos têrmos do BIt. 32-0, nl! Gil'bel1io M~.rinho. 
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:N,ogueira da Gama.. 
.J9Sé Fé~h:ían(). 
~linto :M'U11er. 
Mello Bú\ga. . 
Gt :do M{)ndin. 
Daniel Kriege:r. 
l\1om de Sá (31). 

o SR, PIIESlDENTE 

K' 330. DE 1\l\\4 
Da Cotnissdo de Fina11çaS, sôMe 

o Projeto de Lei da câmara nu
mero 67, de 1004 (n.9 2.009~B-64. 
na Casa de Origem.) , qUe cria () 
cargo de Ministro Extraoràtnário 
~, dá outnlS' providências. 

Relator: senador Daniel I{rieger. 
(lVogue;ra da Gama) _ A lista de O presente. proleto, de iniciatin dQ 

presença acus.J, o cDmparecimento de Senhor Presidente da RepbIica..· cria 
31 $rs. Sena1Qres. ltavendo nÚlUc:O (art. 1.9) \\m cargo de Ministro Ex
le.,:.l, declaro abc·rta a sessão. Vai. traordiná-r1o.. ao qual ~aberá {iJrigir 
ser tida a ata, e coordenat as atividades dos seO"uin~ 

O R <1.0 c:c-> ~J:-': d:>' t.es órgãos e serViço.s: <> ..... r. {i.' ~ecre~no trroce e tI.. 

leitura d,a ata da see.são anterior j a) Sup.ermtendênda. do Plano de 
que é ury:avaJa sem debates. 'I V~lorização Econômica d!t Amazô-

O • l0 ~ tá' ~ ma; . .. 
, >.::Ir. . ... ecre no lê o .se-I b) SU'Permtendenc'a, do PIaM de 

gu:n!;e; Valorjzaç."io Econômica da Fronteira 
EXPEDI&~TE Sudoeste do País: 

C) Superintendência. do Desenvo:v:i. .. 
fareGel'eS ns. 329 e 330 mento do Nordeste; 

de 1964 ' ,àl Comissão do Vale do São Fran. 
CISCO; , 

NQ 329, DE 1964 e) Institut.o Bra~ilf.'"i,J.'o de Geogra. 
De' ~ fia e Estatf6t:ca; 

a onnssao de projeto do I f) Fundação Brasil Central' 
!~.C1l~~to ~ ao Projeto de Lei da g) Administração dos '!'err'ítórlOS 
"" .... ,,!.ara 67, de 1964, qUe cria o Federais' 
cu:go d~. ![inistro . Extr~ordlnár~1 h) Serviço Nacional de Mun!cip'os; 

,.. dá o,.L as provulênczas. f) comi~sã:) -de D8.':~nvolvimento do 
nelatol": Sr. João .Agripino' Centro-~~te ~ 

• i) OomlS.São Especial de Faixa de 
O pte.se1lte projeto de lei, oriundQ Frontell'as; s 

cb:. l'l..\emagel? ~ do Potler Executivo, l) parque Naciona.l do Xingu. 

orientada&. por auxiliares de $M 
oonUaIlÇca. 

Um Ministro D.:trao!"dinár~o, tec.l{~O 
por função precfptl3. ooordenur as 
ati'vida"des dos órgão~ e serv.ças 
enumerados no att. 1.9 da pro.pos: .. 
ção poderá. por outro lado, dar 
maior atenção aoS pr'Jb:cmas da al ... 
çada dos mesmos, o Q'lle faV('r~ct.Tá 
melhor encaminh3Jllf'nto das soluções, 
para cada caso, com pm'V'eito -real 
para 8 coletivida'de. 

V. POr outro .ajo, c3.be observar 
que, sendo d..: in'ciativa do vt:.:l~r 
Ex.ecutivo, naturaJm€'n~e (} :M.n;'.sté~ 
rio da Fazenda- jfl. foi ouvido sóue 
as dispOnibilidade!': do 'Tesouro, ç.a.ra 
eieito de cobertuz-a d2.,s despesas .pre .. 
VIStas. 

rv.. P:ante do expô.:;-t.Q somos pela 
aprovaç:3.o do projeto e da emenda. 

sala das Comissõe.s. ~m 15 de iu" 
nho de 1984. - Argem'tro F?gu~irer1o, 
PresklBnte. - Daniel Krieger, Re
lator. - li/em de Sã. 'Victorino 
Freire. - Meno Braga. _ Menezes 
Pimentel. _ Euric9 Rezende. - Au
rélio Viasna. - lrineu Bornhau ,en. 

O SR. PRESIDE~1"'E 

(Nogueira da Goma) ~~ S1b'.e &. 
mesa. requerimei.J.to de urgência que 
vai ser lido 'pelo Sr. 19 Secl"etá: ia. 

E' lido o seguinte 

P.aQuerimento n9 159. de 1954 
P.ropoé .a C1'laçao da lI}-ais unl cargo O Min'stro no~.eado psr!l o cargo 
de M.tnlst.ro Extraordil1ario~ colocando terá (art, 2.'1) prerrogativa.s. vanta.. Requeremos U!"g·ênc:..a, .:lO" tê."lIlOC 
I5Cb fUa. COOr~enBção diret:" óz-gãos até gen.s e- venci.:r..entos atríbuidos aos do art, ~26. nl,> 5-b, Co Regimento 
enta-9 .~llbordmados à Presidência da M'nistros de Estado. I~ternQ, para o Projeto .~~ Res-olu-;fí:o 
Repu\:pca. '1 Para. c"\.1Âte.io da.<>, des.pes~s decor~ n· 23, de 1964 .. qeu mOU}fICa o RegI-

as f' rentes da criação do cargo em aprê~ mento Interno ~o S'~'.:nt.o.:. 
- re er~dos ôrgãos, na .f~rma ~o' ço, fica aberto (art. 3.5'), no correS.. Sala das SeSEo~s, en) 10 de Junho 

~~es~:;t~s~ Art 1° do plOJet-o. sao te exercício, o cré<i:to e.sp~ial de Ide 1964. - Damel Krieger. - .4.1'. 
r$ SO.<XlQ.~G,OO. gemíro de .P·ouetredo. - .l.11em de 

0.) SuperintEndência. de. P1?no da lI. O SE'lÜ10r Presidente da Repú. Sá. - Filinto Müller. 
ValOl'iâ,.aç.1o Edmêmlca da Ama.zônia; bl"ca, na ruensa~em €nVi~da ao. Ci)n~ O SR. PRESIDENTE 

gresso. cfrpean:':o o proJeto, assim 
justifica a rne~:ida proposta: b) .&uperintend~I1cia do Plano de 

Valorrap.ção Ec';onfunicfl, da F'ronteiTa 
do Paij;; a) a exp~l"iêncla administrativa re_ 

c . l 1- " • • velou que a subol'd:naç[Q direta t\.o 
-C) ~up.er.nl.edencj.a do Desen .... o1v~ .. Pl·eslàente da R2púb]~c::l de numero .. 

mento 110 Nordeste; I' ·~03 Órg:~o.s e se.r .... :ços d~ p[n·tlcu:ftr 
(j'.) Cpml,s.':ão do Vale do .3ão li;;an- importância., tem tido como cons~-

cisco; Q,üêncla uma natural dificuldade de 
e) n;stituto Br~1s11eito de- Ge;:;"~- 1 serem os m&mos g-eridos e lmpulsio-

(Nogueira da Gama) - O reaue
rimento Ldo será vo~aC:o ao !in.=.{ d3 
úniem do DiR.. 

Tem a p!lia ... r~ o nobre &r..a "lJ\ 
João Agripino, para c{)t.tinuar o di.s
curso que vinha. prGferit!o na ses3ão 
d. tarde. 

o Sr:, JOãO AGIIIPINO 
fia e E$tati"'tica' ~ nados CO!::l Il ccord:mação isrlJs'Oen~ 

, . - _ ' ~án·1 à '003. marcha dos S~\l3 traba~ ,(Sem re"l,,"isão do orui:.or) - Senhor 
fi Fun::w.çao B:"asll Central; :hos e oOJetiv"o.s; Plt!51dente, falava eU na S2.S.=-ão ves. 

1 A fu ,'r;t ~ <i ' . pcrtlna. cl.ando cont>.ecunento à C::tsa Z . ~.m.., raç!lo os Territoflos I b) t..1.mbfm outros Ól'g~os. pOr I da nllllha COt '-ctu ta e do meu P' 1 t dD 
) S6r~;C~ NaCIQnal de ~unicípiO.s; I de.:loca::l.os n-o.s Mm stérios fi. que Se na paraíba ~o que di'J:1a fe!\P:ÜO à 0:> h?OV1~{'1~ de DesenvolvImento do encontram atual1!'-~~te. Vmcul~~oS, não cessação dó mandatQs "ou su.:pensa~ 

n.o o., ê, apresentam a fflcl~~lCHl de:::eJa-yel; jde direltos polítICOS. 
7) C?inissão Especial ~e Faixa de I c) ~8~ Mpectos Ja f?l'[\m o~Jeto de I' Infol'mava que nem eu, como Pre· 

Fl'onten'aS' a~e:cmç ... ? por -parte da. Refo,ma _-\d_ sidente do Partido n~ ParaiJ.)a nem 
, nl'm .. ~trabva em elabroação no C<ln~ 1 .. A....· ' ' 

1) pa~que Nacio-nal de Xingu. ! grp3so Nacional; e qua quer ,correhgtonlJ. ... o l10 meu Es .. 
CO:ltUÇl~, h( impz:opf!eda..de, na re~ i d) o presente projeto se ol'ienta no tado haVlfl, ple.teado ~ c:.1.ssaç~o. de 

d·ação db artlgo I>rl1~1(>n'O, no ca'lJut. 'sentido das linhas mesrUts treçadas ma~~ato ou a suspensao de dlrelto.!> 
Ali se d~cla.ra qUe cabe no Millh-;tl'O I pelo Plano d!1 Reforma' Administra.- pol1tIC~<l" de ilualquer $.dverEário, e 
ExtrJ.ord3.nár.o "dirigir e coordenar'" tiva, acima reterido. proced~a. à. leltura de cart~ que en ... 
ilS atiVfctades dos órgãos e ~ervtç08., , .. ~ dereceI ao Vice~Govern?-dor do ES .. 
t;lue enumera. Em verdade os órgãos tII~ Ao "prolet~ ~ f?t al)rt'.'~ntada tado, Sr. And~'é de Pa;v~ Gadelha. 
e S 'V'.p'3 mpncionzd05 não são nem emen ..... ~, na CO!~Jl~ao de ~rDJe~~ do lne~ companheno de PartIdO, a pr(}. 
podem s~r dlrigidos pelo Ministro. Execut~vo, ~u1;)s.tit1~.~õ~ o C(l.put do pÓSIt<? da cassação do mandato ü() 
Oontinua..tn os mesmos a. ser dirigidos art. 1, pe,o segU"ll_e. Pr~~e;to d~ Sousa. que é p terceiro 
;>elos dil'~toreG, superintf'ndentes. Pre- "E' crlMo um cargo de M.i.- coJe1~O eleItoral do Estado. 
;Idente QU Gove.r::'ldore!';, A(} Minis- nistro EXtraordinário. ao qual FOI nes.se momento que a Uuml~ 
tro êle .. 'i !ficam, ~pena.O::, subo:dinados cabeil'â ooor-denar M aUvlõades dos nação se íüterrompeu e tuI rompe .. 
~omo, a.ntes eram ou ainda são ao .ssJ"uintes' órgãos e servicos, que lido (} suspender a Jllinha oração. 
Prcsid·e-~t~ da República ou Mini"5-tro lhe ficam sUbordmado.3"· Pa~BO 1 ..... documento. que me 
ia. JustlÇ~, .... ao er v ~ 
Nesta~ ICQnd~<:ões S-oIJ1()S -pe1a ap~o- Esta eUl.end~. jusUf:ca-se plena .. I referi: 

ração dQ projeto coro a segUinte ~ente, JX)lS d~fme melhor a ~ompe.. "João pessoa, 11 de m.:ia de 
m'le.nàa' Mnda- do ~!l111stro. aD qual nao ca- 1964 

. . beria, efetivamente, dirigir oS órg.'íQS . 
EMENDA úNICA (OPE) e serviços citados, mll.s~ tão somente, I Caro 2abilo, 

SuLstltua.-se o caput do art, 19 cO:lrdenar as atividades dos rnes-lU-Os. , E t' ta I 
~"do "m se l're'tor o o. pre 1 :;.s lve. 1Igeiramente, ne.s Ca~ )elo S~[t:..t;"'te: L...... s = u:r.. U o .. Lu...· t ê-

~. Y" . sidente, oU o seu superintendente, pl aI e desejei v -lo, nao sendo 
Art. 19 - E cri.fl.dQ um cargo -de apena.s, àevem, todos êles, ficar su.. possível porque se tornou dificil 

~iStro E){lraordinário aO qual ca- bordinad08 ao Ministro Extr<1ordiná-! a ida do a~.'liío p-a1'll auanhá.-Io. 
~rá coordenar B.S atividades dos se- rio corno bem se dispõe na emenda. i f'ret€ndia falar·lhe sôbre o ca--
:umte.s órgãos e serviços. que lhe ti- IV, Relativamente ao projeto em I 80 da Prefeitura de Sousa e c0-
lam .subordinados. .si não hâ comQ deixa"! de tl';conhe-. m{.l1.:~Cl"lr-lhe a minha posição· o { 

Sala das ComÍ!s,sões, em 12 de junho cer~lhe sua. necessidade. e, mais do i qu.: Liço nesta carb,., 
[e 1964. ~ B'!rros Carva.lho. Pre.'ji. que isso, sua. b"portunldade. A des-I l.úgo que Se esbOçaram os pri_ 
lente. _ JOão AgrípiJlO~ Relator. - centralização a.dministrativa, na. hl-1 meiru;:; movimentoo: de mQbiliza~ 
)antel Krfeger. - Mem de Sá. -! pótese, tem inteira procedência., pois <lãO pOlítica paTa o impNi\mento 
JarrOS Carvalho. - Waljredo Gur..gel. ~é prectso lirOOrtar Q P:foe.S.idente da de p~·tJfeitos. em nO:S"o Estado, 
~ .LeMe Neto. RepúbUce. de tarefas que podem Ser tr~nsmttl ao Governadcl' Pedro 

Gon.diIn.. em. B.."&S'1ia.. o meu 
pensamento, que erJ o de não 
perm.:tJ.r (lU c<Jncordar Cc..lll o 
aproveitame\ltQ da reVOJu('í'!o pa~ 
ra fins politicoo e o de não. 
apoiar a: depos..ção de preteltilS. 
pe~o sirnp1es {ate de serem ad
versários. Se contra qualquE-r Um 
houveSLe provas de COnlP ametl .. 
menta comunista ou sU')1-ersjvo o 
Julgamento devia caber 2.0 c'o
mando 111llitar. a quem e.sw'vam 
a-fetac.as, as inves~igações. Et~ 
nosso dever re.:;pe1tar a soberanta 
popuiar w!l.nifestada nas um "8 e • 
sómente diante do pronundà ... 
lllentQ dos l"csponsáveio- pe13 re" 
volu~ão, fu.:ie princip;o p:Jc!erfa. 
ser alterado. 

Fui ouv·â.o~ depo.:.s, sôbre a per .. 
da: de Ina.ndatos dos Prefeito .. da 
Camp:na Grande e de Joãõ PeS
soa e ctesacCtlselhei tô::la e qual:' 
quer decisão PQlítica relativa a. 
impedimeIlLo. E5Sa mesma orien .... 
t~wáo foi seguida <!cm refereu .. 
c...a. a rt~baiana, rngá, Mulungq 
e Ar-eia. 

Se passássemos. com o podera. 
. pot til ha& m.~ü3, a u1'ast~r pre .. 

feitos aàvez-sã.r~os.. à~; Í3mO um 
exemplo. d-eg:'actan~e de conduta 
pcUticl à. Nr,~~ e pretar.amos 
Um desserviço à re\'oiução, 

Não tenhumos dúvidas de que 
se fracassar OU fo!" trust.au3. essa.' 
revobçã.o o Gue v·~er, em contra ... 
Inovimet:.to, se"rá muito pior dQ' 

'que v,tia, s.e I) Pte.f,i~~nte Jango 
t VCS$e levgdo a cabo OS seu" pro
"pósito.'5. Nenhum de noo será 
pounado Com vi.dtl. J!:, pois· () 
noss(I dever a-dquirlrnlOs O sentí ... 
do. d3$ nossa.s reSpOnsabilidades e 

Se p::~sa~.:;.efnJS c<J:n o p.~dJr 
tl"_J f .. ;;>;ernlO<; pal'a que a re-r.Jlu .. 
çào e firme na op:nião pílbl!ca e 
OOf!E','pon:::a acs at1se.os do povo. 
cem soJução para C6 setts pro
blemas. 

S:lbemos, com rel:::.;;áo no Cl!;'O 
üe SoUZd, qUe o Prefeito é nOM;} 
·s.d1õe!'s'ilrio e meu parente." ~ão 
é Q parentesco que me ínsptra.. 
nem qualquer risco Ou irJ.terfuse 
eteitota\ me anima ou desan;ma;. 
Rep:.:gnl-me a om~são 01.1 a to
m.'ld-a de um~ poSiçãJ, sem o seu 
conheclt\le1.1to. 

Se o comando militar tlvef p:,~ 
"Vas insuspeitas de que o prefeitq 
de SOuza ?artic!pou da su').;;er ... 
s~o ou atentou contra o regjJne. 
não defenderei o seu mandato. 
Mas, se o ínquéríto militar con ... 
cluír paI sUa fnocência. o deten ... 
Uel'ei no dil'e-:'to de administ;·ar 
o .<;eu município. 

Sei Que é Um rap:lz IllÔCO e in .. 
~e\igente e nunca poderei con ... 
cordar em que tenha o seu fu .. 
tUfO Ou carreira pOlítica cilfada 
por uma injustiç.& política, de que 
eu participei "por ação ou o.mis
são. A f'antir..-a é muito peq!te,1a! 
e pobre de homens públicOS de 
prOjeção nacIonal. Só terá de se 
beneHc1ar, se nas geraçõe" futu
ras, ê1e.s. surgirem em maior nú
mero, aí~da que sej~m 110~<;03 
adVel'Sã.rXls. 

Acredito que você comp!"eenda. 
essas minhas razões e se filie à. 
mlnh:ll orientação. Por i"~o, 
transmito~lhe veemente 8pêln T,lO 
sentido de não pleitear a p:o:·da. 
do Mandflto do Prefeito de s.u
sa, não t.oma.t' pOsição ~m df''<"!'sa. 
da cassação e confiar, exrlu~jva,.. 
m€-nte, ao :gxérclto a apur::{'ãO 
dc.s fatas de que p.ossa. s.er ae:,Sa .. 
do, 

PreocupaID.:,Se as cCmef"l;Sn
cias de uma posição. difel'ente de 
SUa parte. porque sendo o Antô
nIo Maril! a esperança da f"'roi
lia. receio pela atitude qUe e<"ta 
venn1 a ({Jmar, ,se o tiver s'!cri ... 

,fica'~o com a sua PJlrticln" ... ",,:J. 

Desta fo~ma, coI1t.:o no seu bQ~ 

, . '<I""~~ • 
. 'r ti;!) I ~ ~ J: ~\jj; ,Ij )f!)iJJ)L~~:'~ ~};., 

'J{I" \ 
11', ·'!;"··;,J';'''íl, J::!I,n~<, <. 
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(Seção 11) 

j Hn.:,C} e e~~,?eto co~t~r com a sua }.).reendê~· que uma. Revolução - !el~ I do mo.ndQto do prefeito de Campina 
, CU:,IJ>!'een~30 e aJUGa. .J. em ncme na àemocra(,:la. pID.:a ex .. Grcllde, partlU do ex~DeputadQ 
! Dtn n.lJrrll,:o do a) João Agri-; " ..... (,..> Wl....s. elemenw& que eon,· Dl'ault Ernany. E.'. para mim. decla~ 
I ".no." pu-" cJv.::m {) reg~n:.e, 0'" (file degmda- n,rão &urprê-:ndente, que me deixa 

• iE.. ,,"I. 10i, S:'. ,:Pre~iden~te, a of~en:J:- ;<lUl.';' .~aç .... 0. o) que í,at;la:n dem)go~ atônito. R-a,lmente. eu esta"~l pro~ 
t.1..1 f!U~, tr'::C::'~ a U,D,_~, 'la PJ.::: 1.' ..;,_.1, e p ..... a ,n-:.p .. aatar a,s refo.mas de C' 7'f!ndo ínves::ga!' de onde terIa IJe.r~ 

L: ::.:'l c-t.a c:-,r'"a (11"\ .tlü ... ~: do Go- oJô; ~ ;;t. .. c.~. da., j;l2~O povo - U:11!'.. Re~ i ~ in', ... d<enúncia. B agora VOS~ 
'\'t ,l:do: dJ L'<ler da Un':'<-t0 D;:-mo-: ',O.l.:;ao ,(~~-->~e LPiJ t:e:,ce-sc -o pJ._Lu ~ ~,~ d'" odo surpreendente para 
~4ú_.ca, !\,:w·o.lal na Asstm'J:é,a ,:.e- de .l.d.m;ur, ,,-: .. ':110 e.(';n..;nto~. p3..u, ... ~), x.....:, d; lmra que e!a d'eve ter par
~ls.'J~,va e do ,-Pre31 ,.lte d,) 1-3r-!.:a",,"><lçuO de maL late,s, pulH co.:;, o ~.~ lU (l :,c;, a do ex-D!>putedo D:-3Ult 
1.J> naquele &t:ldo, ~ara q~:e (õ" ... e ~ae .emêl"g ,tm de pOllt1cJ, :n E~'l~:O ~ .~"'n~ a"s~rpre::nde_;ne pr{)fUllda~ 
~ll, :'f'Jue ao Sr. vlce-governadC' " () Q~ .z:, ~~m s~n,~, ~e ~ espo; __ i3.C.ll~ ;: ~nt~:' S~ tal ocorreu, entretanto, "f' ~$(entando eu Que, em qualqucr dade nt:m de mel ",1. ,\d~. A,SJ-~, "°I" "''I' regi:::i"rr no Senado que, fe~ 
fit ~m·clp;o da, Pa:aIba, ~e a U.D.~. _:l~'r;",(...o d' V. Ex~ tem 1.!m~ ~OhOU ~ ,,0._-: to> A~' mó"" ê;s. paraibano 
., o In· o t d l·t d lt .". pa aíb'l jO'ual a c.o Par I '1m,11" t::~se "'I,' , '~~,m,,·~se a klli IW\ e~) el eai' a a ane.,a na , ~ - 'r'" ".t.'" ri. partido Trab01h:;-,ta 
';:"?';n'l~'~ dos Ve:teadol'es, o im.Je'a~~-' t:dD-,S0C~2.1 D~mt át:-"::: e à .... 0 m:u B;~'i?-'i~~n;~:5~ dI], paraibr. E' ~le~ 
me,lt ae qua.lquer Prefelto eu lã '~l-d. Part:do. ' d' '8 D .' om ori 
')0" ar-me ao la-ljo do P"""f' to .J.;;~';l V. Ex~ há de fazer jw,tü:.a, pai." :Â.~.:. 'ilento °dP , 't" ~-Ole~-l c o u-

1Q.1..'''> [,'dv:::rsál'io. ~-.' • <- 'j nossas lutar" 110 E..'ltado, têm sido e~ ~n.tacr:o .:v"err:en.c. e ~. oc !'l~~ 
Prn:nt1i com isto S1" Presidente I vadás, nobres. Pari,anta, jamais 1!.J- 0I}111 ~éll'l~t'~ednClao d· l .... a~tudde~ seu· 

, 1.-. " , d· t·b' V E' q aj~ <>n 'm"'~ O~ e a nen ucao 'J Il\' p~;tar a sO'-Jeranla PDDUlur, a Q'.~ .,:. 8n& a r: Uir o. , X'" n.em j'1 U "~-, " n., ~,',r; • " toS' à Ruv 
:n,eva aQminha ele:ção de Senador e a (quer de seus correligionárlOs da UDN , ,h_~ ~l ~~e ~ 0. e~~ n te ena or • 
:q~le mnevo, na paraiba, P01" c: co cu 8.0S membros do PSD, a respan~ Cal~1 .10, aqm p_ .. sen e. 
~It,êze", a eleição p.u'a Dep;1W:do Fe~ "ií.'lbilidade, po\, ês.';~ ato. Retire a im~ O SR, JOÃO AGR-rP'INO - Não 
~e;'al. Eu náo teria a c,)~,aqel11 d;, pressão de qu'.:' o meu discur$'O tenha tenho a m ?nor dúvida. de que o de
::q~ .1Uarecel' a qualquc!" !.eJto, nD mel! sido uma rf!lel'lmcia àireta ao seu sejo dss do:~ eminentes parriban(1S 
:tstado, f-e pel'filhas."e a doutrina de: Partido, porqUanto, se tal houvef:se, que citei fst.:tr'a inteiramente em ài
~'le a. Re~'olução ter~8 SlaV feita p&>.';;l eu não lm'ocf'ria - rep:to - o, teste- vergência com a orientação doe V05~a 
lllxpurgar do.$. postos efetivos o.') ho~ munho de V. Ex~, ~ adversárIo po~ :õ1xcE'lênc:a e com a do nobre Sena~ 
~":'ns. a criténo no~so dé julgaml,~~ Iítico - em favor Ou em abono da dor Ruy Carneiro, pre~identes, re."" ... 
ile, maus ou _coll1unhtas. dignidade pessJ<::tl e cívica da P1'2fei~ nectixümente, do P. T. B, e do 
, A, Re~'oluçao [o.)j feit-a por "tli1!tal'es, to CUjOG direitos for<anl CG.ssados. I?' S D, da paraíba. Não tenho 2 
~. r. ,frelSdente, Com o apo:o do povo I O SR JOAO AGRIPINO _ AO'ra~ ';n"nçr duvida, Duvido, sim, é qu. e o 
b~t~ ~r{), ,e o Ato J?5/:,tuc!cwal at:'j- deço o ~parte de V ~ -Ex~ e regj;lrO, T?epu!,"!oo Milton cabral, - do PaJ'~ 

, o C~mselh.o NacIonal a, punl~ com prazer a jU3t1ca que faz ao m"u tIdo d~ v, Ex~ - e o ex-Depllbda 
!~~?, .noos term?s em ~11e in:~itulU'lpertido na' l?:1r3.ibâ sobretudo q~a~~ l<'ederal DrauJt Ermmy, - d.O Parti~ 
Il .. ao ca e a nos polítICOS ., in'e"f- • " ~ "" Se • R C n' de it-r i .' .' ,... ~. ~- to aa comport..'lmento e ao troto com ~,O ~,() • nrluor uy a.r elro, ~- ~ 

e c a, nem no sentIdo de I3:cu,>ar nOm' ! ;ei(md'} " p"'rda do mandato do pre-
, tlo <:ent'ct-o de defesa no!, - 10 adversario. . c.... - . ires ~ . ,~ c;ue () de de- No que diz respeito a.o testemunho tt'Ha N~wton RI'lue, nao estlve;;>sem 

lP
eioa TIAetDlo ,aoStita'~~sadOs foi penr..itido, que rue foi solicitado da conduto. c:o 'lU plcna divergência da vontadé-, rio 

ns ue.onal '0<"""0'0 ti a ,'r-ça"o de V OS'O' Ev ,i Como d s.se ant '. Prefeito Newton Rique, já o dei, na ,. ,-,,' ,J . e n., sp '..l __." ~ ",-

:l>e"'ir Sr d es, quer,o alUda re~ IS2ssão da tarde Comecei por dizer e.lê.1 CI3S, Mas V, Ex" Ja deverra ter 
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quero escla:e.çer que descvnheço t0-
talmente Q t:-nvO!vlmeU(O do nome <lo 
eX~Deptltado Gralt Erl1ally nesse tr~s. 
t.e ep,,.;ód!ü, Alias depoi,::;, do pleito de 
1982 aquêlf' companáeu'o não ma.;s 
vc1t,~ II Q p:.raia8., pan!!m COlltJnUa. n2S 
f: ,eir8.s. d'" Ih ~o pa, (,lUO: Indiscuti
ve~nlfnte, e g;',ave a acusação atríbuí
,ia "o DeplJt-a.do \1:100[' Ca:,ral, mem .. 
010 do p:rE 2 gei1tO dO eX-Deputad.O 
D::ault El'Uany meu ~o:religionário e 
dm;g(). Confe,::;) j.4malS tez ouvido fa._ 
lar qUe o ex-I), putadu. Drauet Ernany 
[stivuse fazebc'~ campanha contrtt o 
Pl'efe~t:) N~W·.'(}~l R\.que, que é, íncon
testàve;mente, elemeHo mUlt.o lnte
l'f~~"'ante e fal'i::l um bom govêrno em 
Camp:na Grande. Co:nJ declarei e~ta 
ta::de, aqueh cidade, repJtO" vai per ... 
der mu:to c::m o afoH2.tn'2uto do ).0-
vem admin:<;ttaeor, CU}03 d reitos PO" 
liLicos f{}~D,m Smp2'l1So..,. Estou certo 
d~ qae o ex-D~p'.J;aco D:'au~t Ernany 
não entrou n;s,.':u emp;'eltada. C~i
dero urna. empre:t9.d~l. ,nfe!~z par nã.o 
acredj~a:' qUE' um P:;]ilJ..v digno como 
() m~u C'cr!'e:lg:Gn~:"b s~ aoroveite 
d:.::;":,,], hora ~rave (PC o !:' üs a.trave.s..~ 
pa"J.. atin~il' um [.'~""::1~tl:'l(). V, Ex~ 
nob!'€' Senar:':::r JoiJ l',~l'ino, é meu 
a':l.ver'á:-~() pQ~i:'.c.) t &abe perfeita.., 
m~nte que - '!iC'"r.1') c;ue não .:rÔSSe 
ào ga:ba.1·:to de ::.; \\'!C!1 Rlque _ eu 
sn:a incapaz de tom:J.l' unll atitude 
de..~-'a, N~~o o foaria jJ.l\l':d-s. Assim pen.., 
50 :'!lfalme:1te Quanto a::> ex-Deputac.o 
~'a,-út Ernany fi quem vou dar ciên .. 
c:a do q:le o'~o!'re, a fltll de que Fe 
drf,ndJ, fJz=nà.J recai,' 11 hcUt..Rf'§() 
sôb"e C5 ve:'àade-:ro5 re,,;ponsâ.vels,'.se 
é que ê:e sabe (pem s1? os a!l,~ores 
da d,núnda q'le deu ,:·a:·;hr. fi me
jiàa. contra ~~'Y'Dn R'(]u?" Nem eU 
nem meu' part.:do ton1amos cO:lheci .. 
mc:nb di. 'F'). , :ho" éom ' relE e~,e: fUi surpre{'ndJ_ Ilque se "atava. de ami'J'O p"sso9.1 meu c>uvída alq-u11l rumor, n('<j3e sentid!), 

a cas.5:{l,çao d.o mandatO' o. .. -- "--<1 ~ - • po av' n" . d d'" ) It"refeito Newton R'q 1 ~ .. o que MbIr, Dao ser COffiurusta e que rque .) .... 0 maIS o que eu l.w O SR, JOÃO AGRlfE'i0 - Sr. 
ido rádio. ' ue }Je as nOtlC18S!não tive conhecimento, até hoje, de 5e., D~c1arel-. que ú,':) que .do:~ejavrm, Pres:clente. recebo ca:.'11 muita alegria 

li Creio que qual1d S fato relatlVí.Hnente à sua privaõa: ou a;-, que qn2f":lm, o que lns'l1t'0.V"tlU fi. cl:-tt .. "'a- ou a lnC: ec:ul~d.aQe dos cie~ 
(n1l'o de FígU ·red o {} 'enanor ~l}.r '-ll"lúbhca de quP pude<:.se inferir deso- :>ram ês"'es dÇlis lnraibanos: não de~ naao:'t:.3 Argern .. r0 d, l.<'.~'J.ell'tc....-.~ RUy 

• el o se qUeixou de po 11' , - - ,,1 re,· t·ve 'S m atuad F' V Ex' C ,,'n°· o ° I' '!", ,Iliticag-em baix&! de adv 't:' ,- _ .- nesti<l.ade de sua patte. Fazl!;ndo 'ÍS- ,,:8 J ~ \ • ,.0. 01 '.,. ",,:1' t', .. go;·i'!, q.!.I::-nl iCQ 3..0nl,O 
bttlndo-lhe a cassa - d er...allo.", atTl-, so não lhe estou deferindo fa\'or' Qtlem. no pl'llne-U:o dl8curso, dec,2!'Ou e pe,:'plexo, .'iDa eu,' po:'que eonlle~ 

'lS.eu correligio ... .,(,!'·oça-o 'do m:-:làato dol,p'enas dou te~temt1nho em relaçãó ')]le Ü'~ altM e digno.':) oficiais do C'm- t.:enú,o O Senad-o:' Argentl"u ce .F'.gUel-
• •• .....<1 1 ~ eVl tntemente v> • . _ '-11'0 de So-" '"nç" te ,,'.m "o·n ,'er:,o °JU10 o "onh ço l-a' mu't o "n--',ms dU'lgir aQ ..... . .t'd > a um zdver~ano, tal como me pa.rece'" .' ~~, te.. ...., 1 SlC: 1 ~ ....... '- ~. 1 4 V' "" .... .:0, 

O meu 'P'>ar.j.;do .~eu dIXtl. 1. 0., porque é I ser fluenClrdos o!?las intl'!,:;s-",,' f' poela p{)~ ~ sao. ndo"o homem dJgno e hoi1rado~ 
I:' I>" o a veH;af'o de <.lu' • 'H' !:c' ~ d 'i eU p3E::O a. nâ.o entenoel' por qúc ra-

(/Excelência. na pa 'h :. ~ ;;:)',iI,i Mas estt'onh.::i a suo- referêncIa à ,1C'1~E'm "",lXa ",e ~ vel'?s.ros.. 1.[1:0 êle J.t.rlbUI à interte.éncla: nn1íw 
,tlI.-Creditar ou adrnT 1'al a. . D quero baixa poUtiCaD'em pOl"que embora lD- De hl ~rl.Q qUe naC/o r21 pe houve ..t-'~ 
lência o Sena.uor ~l: q~e- Sua E.xce- VOCa5.s.e meu btest'emunho,' só me po~ a.tl;l€icJo ~?núncia ou ~nterferêl!-eia pO~ t·Ca I~ ,C)3~ça() ct0dma·IJl.la~D do seu 

:r...edo, 'tellha ".1"..1 Igem re de FIgU~lw deria parecer que V Ex~ dispunha htlCa nt- e. Pt)!'qll~ ~ao acredito. que cO:re 19:onar.o, Se a 11:ao Demow 'b ã i . .1.1 ,;"uO apenas por pre- , . ~ ,qlJslo'ler lUt?rfp~en(,la p;)líClca Junto ';rát.lc.,'L .Nac,O~l).l não p2rtiu, e se há 
~f~Ç Q ~1 tICa. -- 1l!era presunção po, de element~:l de mfo:'U1E1 çao _ que p,:: ao ("cwelho, de S:;>~uranç.a tenha dJdo rumot'<.s de que êss.es c!o,.s par~.ban~ 

ca. ?I)~que nao descc;JhL~m ; d~selU leva ,_o a e5.~a alusa,D: De, ;e.'::uUq,c''1 Slllceramentp não acredito, tmha.m Ult-ne-t'sf', 0:..1. de..,é.1avam a cas .. 
,~ue no BIasI! pode ser freqüente ou xOl1,-~e a I?lfi, ~ a meu Paüldo ne. e tenh'J razões para não acreditar. sação tambe.:n não p:,o~",de, go"taria 
,~ão ~er 8.normal que o., adVer8,iri)" pos19ao _ob~.gatona de defesa Ou de I ..' qu(:: o Sena1ot' Al'geml!'J dE Fl~ueite-
,Vprocu.:em aproveitar~se <ios movlm' expllcaçaa a Cfti!l. O Sr. ATYem!ro de Ftguelredo - V. dü dkse&3e a'J Senado, ~em a 'menor 
;~ eva1ucionáios ou Pa..::S;'OllaJs :.- Em verdade, sei Que ninguétn da E~l'I rffe,'lU-se, ag-:n~, ao Deputa,àf) d' L'::·:I!da.d~, " ('I t!m pode atrlbtli1', ou 
_,}eit~r da vida míblicra aqu~'",:.; pa:'~IUD:;.:r, já não d:go plNtt:OU, digO de"e~ :I::tl,ltO!,! rubraJ reslmf'ntF' m~u. corr&,' que notic:3.. i>ve SÕbrQ ll.!tpm. na pa· 
~nslderaJ;ll adversários te ,l~, q-- jou Ou qUis a perda do mandato do 11'!lon:;'QO ,h~vfllao S E~'" feIto de- n:Üba, ~ena )1\,1 '."'1o?::io !T;·l:ta.re.s J}ar.a 
)plall.9 adillÍnistl'adores Ou lmveJs,c~u Prefeito Newton Riql1e. Njngu':'m da "IHS('>91) bubUca, C'ont,estando os boa. df.'m;nc~ar .j ,!:'lete,to de CampIna 

; ~u homens desoneStos comur: as UD~ desejOU ou quis a perda do seu ~?"" que e.~t9v8m ~ul'gmdo de QUe es~ G--:-~E(Ü>. 
V O Sr Ar . ", ImQlldato. Quem realmente desejou, tlVf"~<:" tr!1'11?l rH1 11dç> a cassação. do Ú SI, Arge'll'rc de Figueiredo -Nãc 
fPel'mit~ v. g;::tO de ~lgueltea.o -l tO~'ceu, pleíte{)u. ~u a insinuou se! QIJe :;;~:ato a do.,rrE'fel~,? "Newt-cn RA~~f>, .. ~",:,~ t(,:;pO_lr.J r a I11t:/ ~ugAção de V, 

i Um apalte? I f 01 um conellglOnMio de V. E~tJ., rl§ss~Oc~rrp~i:i~~~iO~SN~OeO~m?~I~o'~a~!~ 2..x· ZWS t-êl'l1l';>; 01~ qUe e1.9. e fe.ita, 
o SR. JOAO AGRIPINO _ COhl ,D'êputado F:~eral da sua Bi?~cad~ Oa l)r>.:~ de urna "'açã0 tra',çgeira ~ei'o que ',<0:,5 d,Il· ... a 1 V. l!.x: qu~, na Pa:aIba., 

Gn'azel'e;. lPQr~Ibe., ch ... frado de ,v. Ex" Mllton ,111'1.'1 também houve referência ar: ',<;," ~11,,11Lam1-, .... J.,,:t'na;:. POht.L ... ÚS dOs parlJ 
" O sr. Argemi d 'P" CabIa I. e o campanbem,. d~ chapa, de ex-Deputad D:,ault Ernany , J-':i(.IS de V. ~<\ ao Sena;l.:>, RUY ca~~ 
T$ Ex'" ", ro e _l_guelredo - V. Ex", derrot''ldn no ultlmo plelio, o. . ",r., e d') 'T<.I~ t.t'uho 1- '1'l.ra U, dl-
lbém aS n.B-~alm.en~ nao !1ltçfp:etou () ex~deputado federal do Partido So~ O SR. JOAO AGRIPINO _ R'f--- J' o pa:"""'u p~oau,~ licJ B~·;1~.lem:J, 

e
e e tnm as .paavra", q~JR.ndO rF;, daI Democrático, Sr, D.l'<!Ult Ernany rf·me aos doi.')! 1 ü1ümerc.:; outres .• \1as ID. esm. o que 
• u e :-eferlTa ~ ll'ã.rtldo de V, Se V, 'Ex~ tem queixas políticas da .) O,a. hütlvf:.5:se, quanco me- referi, ou seja à Um o D O Sr. A,rqwmlro de l<'igueireào - ')j d· , ", l' .a emo::J·ã:lca &aSé8l"!:-o do mand~to do Prefeito ) meu l,SCUl'3'O, ti. ba~xa pollt.oogem, aClon8 quan,L atribui y-... ~om ""'13f'íir.· a êle q'Je prOferi ° Tl"~ d t Od 'U ' uu _ a respon;a- Newton Rique, há de atribuir a cul- t~ Í' V, Ex\!. ... - . ; po ,ena , er a:URc-!O, e.::sa p fTJlI 

1 dade pela C3,t-açao do mandato do pa aQ seu aIíado e 9,0 seu cOl'rellgio~ , : pa;:tldO.de, elementos eleIt.Cl:l'alS, (10 

E. ~~ito Newton Rique à ba1xZl poIi~ nário' não a1J5 seus adversários. O Sr Victorino Freire - PodE'ri~ l) I ler eoo~~m.('o, da gente de e,~quer~ 
cagem do meu Est-ado, VCL~ ~XC:'- • 11Qbl'e ornd()'" infnrmar a que Part:rl,o .1, {;U de ld~o[ogla (üf;reme. e que 
da ,não poderia chegaT a ( " O Sr. Arge-miro de FigUeiredo -- TI tencf> ') Vice-prefeito de Ca-mp:r.'l .um encJ:ln;nhaào ao Ca-n.se,h0 de 

~nclusãQ .,orqU&. se a tal tÕ .. e ',)0"-51- Pern.lite V, Ex~ mais um aparte?' (As ... Grande? ~ J g~::ar:ça. Nac;a~l.'ll e;,;sa faI.""a, t:rp.e. 
'tal chegaI", eu não teria. mvo1ado o se.ntmzento elo oraàor) __ O ex~Depu~ t:: ' "'~ ... ::1unc)a~ l:r.dlgna ql}e,'-; nnll.:3 uma 
testemunho de V Ex" e o do DpJ)U t,ado Drault E"oony nãu é c01Teligio- O .... ·dR. JOAO AGdRIPINO - V0U ! ,::;-doa na ~"-d,~ C:?J1ICCraUCa de nN.-o 
.tad PIín'o t ' - " á' "1'.""T10f\ ef ::l{) flparte o nobre Senador I 's'ado 

~ 1 eIl'~OS - ambos nd' el'- n no meu. Vicf(w'no F"plre O Vice-Pref<'ito per- J<,;.. , 

::'J;""" ~ !?,~~lm.vlend~n "Eepal'a<h't de O SR, JQÃO AGRIPINO _ E' "nO" ou foi indicado pelo" Pal'tido; O .saR.
t 

JOÃO AG~rl!PINO - Sr, 
- - .Y""-<» _ ~ c a.r, ?eYfm e o aliada. ~ocjt;h.;ta B'!"I,'dl~il'o. Os pequen'J.S: p: CSl en, e, J~á,,-q'Jel' ,enúnCla qUe te-

ISPnado e a. Nocao; as QU3,11d-a.des. D9.!'t:d()~ .;.p o::'mUllsf';l'am com o C!Pl~ 'nha hH'H:I'C t:l'll(l'a o PrueJ!O (1e Cam_ 
'liftu~e<:o e a. iligrudade _ r ":;. ~l do o Sr. Argemira de Figueiredo 'i;dato do Part:d{) T'i'abalhista e of€'~ !p:na Gr~nde foi feita aoS. m:ll~ares 
!PrefeIto qUe ~€Ve seus d;l'e't05 I -;~ Fol mf'U compnnheiro, na última elel~ "f'C\,r"m {) ran-flfJa-Ío a Vice ... Prefeito 'na PRl'alba, E, o Pref"tlo w'Je que 
rt!<'1"s FIISO"mos. Qu-ant.o t at'tude po~ ção que tivemos, na disputa da se. na ('h~na que foi vHol'!o .. ~a. ! e,"nhum p;;lít:co () den,I!1C'i-au, pelO 
11tlCa. de V. Ex" posso dize:' ql1e, Zt,é nat-ór~a. da Paraíba, Quero reafirmar l~nl'n:,) os da ál'ea ~OYf'lTHlmen.a1. 
lloie, na Paraíba, t()do" os })GrUdo" "e que nã'O atribuj à Dnlão DemocráU~ ~ S'·. t?vu . Carneiro - permite V, l (;ntl0 p.trt:~o, adver-"1.:io dJS Se-
t.fl-m def-:-ontado numa atitude di~"'l c.a. Nacione.1. não atribui ao PartJdo E". 11m '!JHnt~? n!l...Itl~S .t'l:,gemm) de F~~".(~rn .. a(! li! RUy 
da ('ivmz;Jr~l) Qt1e de-'=Jru~amo~ ali. .0\ :SoCiftl Den1ocrâtico e muito menos O SR. JOAO AGEIPI~O _ poil< C2.m~I!'O, () ?lJC. ~~ qual p'':'teuce _ o 
'ba'xa p.oJitlClgem, ref,'~tne~te, se !~z,aos rn~us correlig:'OnârióS 6titude àes .. nf,o. GO,~e~nador, â, PaJtl{~o de ~xpr.?ssao 
f;enti'r Infl""nc'tondo n"" -~<;"~""~f) ,'') SB. n~tureza Agor'" V Exllo esclarece elel,o al l'e-duZldo. e Que nao tmb.a. 

""'il: t r' /I Pr r .• S<.l·· úl • : O Sr. RU1/ Carneiro -' Chamado co-nd~ç;5.() algmna de pleitear '(,Q.~_sação 
D'l" 'LO ~ 'J tICO do , r:..l:'lto N,,'f("~ro a-o enado_ e a nllm t.:ambem o desejo nominnlment<> ~{) debate, com as refp-Idê' mandab de'ninguém !\té pOr ue 
lRiq'ue. Não se po-derra jamms cQ.m~ e Q atuaçaO, no :sentIdo da ca..ssação l'~ei~ feitas n.o :meu nome e 8{) PSD. &e cogi.tava, no ~tado .. · dâ. cac.s~o 

/ 
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do mandato do Governador. Também \ Brasil, corríamos o risco de sermos como outr08 eoneligíonál'Ios <W pre- \ 
llão 'ipOdel'ia ser -o PDC. pois estava dominados por uma subversão, cuja.<; iSidente~ admitia. a. sua. inocJrJcia. que 
muito mais preocupado em defender ooru,equências não pOderíamos prerer. eu não admiti. Os fatos v:eram com
o QQvernador, do que envoh'er quem .0 q:Je s,a,bíamos é Que termlnari'i1UOS provar que eu tinh..:'\ razão, pois que , 
quer que fô.<:se. por uma. d:tadura. que tanto pode- a conduta de S. Ex\lo. nos últimOs dias, . 

Chego â conclu.são, Sr. presidente, ria. ser presidida pelo 4IDtão presi- sobretudo no Autom6vel Clube, nas 
de que o mandato do Prefeito Newton dente, como poderia ser d:tadura 50- .comemorações dos sargentos, deixa
Bique ONrreu exclusivamente por de- viética. Não me recuso, pDrtanl,Q, a rom bem clnra a. sua JXlrt.icipaçár di
l~heração dcs militares, diant-e de p1"O_ louvar o patrlo_ti..smQ dQ Senador Ar- reta, seus objetvos imediatns num.. 
V~;5 llue tenham obtido na fÇol'mação gemiro de Figue rede qmmdo declara programa subverSÍ\'o. Ma.s, tudo i.)to 
do inql<é-rito, provas que não sei ~e a sua solidariedade à re\'olução e pertence aO passado, que não nos po_ 
sãc. autênticas ou verdadeiras, oor- reafirma a sua fé nos dest:nos da :re- r::e separar agora que esta.'tUoo com o 

-, rete. .... e certas: mas chego à concl~- volução. mesmo pensamento dic.nte da Revolu. 

ru. 6, lI, 24, 25. 27. 45. 51. 5a 
53, 55, 94, 100, 107 e 115; e con
trário às demais; - de F'.I1an
ças - de acôrdo com o pronun
ciamento c!a CCtuissâc p,e Prl.oje
t.os do Executivo. 

são de que não houve interferêncla O Sr. A7gemfro de Figue;reão _ ção. 
ll-Glltiea, alguma. Permite V. Exa. um aparte? Sr. Presidente, eram os es-clareci. 

Se interferência pode ter havido, mentos que eu pretendi« prestar no 
deve ter sido nos depoimentos OU' na O: SR. JOAO AGRIPINO - Com Senado, para qUr: nãO paira.'3Se duvi-
ooleta das provas que, no que sei, de mUlto pr:lze1'. d.a, nesta casa, de que eu e o meu 
modo gçral. e nã-o especificadamente O Sr. Argemrio de FIgueiredo _' P~rtid() tivfus~m05 a menor particlpa
no ca~o de Newton Rique, consiste Ainda I não fiz ne-sta Casa nc'm em ('20 na. oossaçao do mandato de q~t .. 
inc!U4ive de recortes de jorne:s, eU- qualquer outra part~, q\1alqllel derla- q~el' para'.bano OU de qualquer bra .. 
tl'eVist,2s, dis.:c'.1rsos. 'P,o'nunc'am«:ntoo, r:lção de solidar!edade à l.'emlm;ào. slleJ!o. Todos os a-to.s foram da. ex
para comProvar dete-rrninada orieI.?-. Qt1al1do ainda no Govêmo da Repú- cluSlva responsab:'idade do Conselho 
tacão ide'))6;;lca, 8o~re-tl~do .mbve,"Sl- U:cs O" Chefe do meu Pa:tido, num de Segurança e do Presidente Cas .. 
"a. ~. amigo o Dr. João Goul::;.:tt n.lo pau- tello Bmnco. S. Exíl dela não se ex ... 

O que eu quero, 51'. pre.,.!dente, é ~JS vézes, da t-l"ibuna do senll-llr tI- clul por ter assina.do todos os decrr. .. · 
que f~\1e bem claro é que, da mewm Ve cllortunidade de chamar a li!.tp.nção tos. Ao fezê·lo, teve, pelo menos em 
f<orma. (l':::e . não atrbuo ao ?enadol" de f: Exa. para a reardade nac'ü· rela~ão aos homens de maior respolJ
Ruy carnelro, c?mo n5:o a~r;.bt:D n'o na\. Sentia. que fôrças de s:lb~'ersa'J, sabllidade ou de maior categoria po_ 
Sel'.Il.dpr Argf>n~'ro de . F:gtle~redo,1 fôrças cDmunistas se est3.vam urre .. mica, todos <os elementos de informa
qu~!q:H'r a..:::u~aca') ou pl:!lt{) de cfl_S- g'mentando em tõrno d(J gQvê"n,) J:'R' cão do pro~es...~, para decldir da. sua 
saçao Ide ID(lndilto de quem q~le::, que Yfl ° desfecho que, às ulr~m2..s horas. inclUSão ou não no rol das pessoas 
sel, no meu E~t9.do.". I t6(1..1 o. r-.:.açâo espera V,!, Dete!ldi e constantes do d~reto. 

O Sr. RUIJ carnci'ro - Muito agr3.- j co~tinuc a .j,efender o ex-C~\eff de E'ram estas as infonnac6es 
decido a V, Exa. \ I ~.::'"ado de tOO.lS a:; aC';lsaçõ1:s címtra de.~eJ·ava n.rêstar ao Se~"do. q(ue eu 

ele formulada~, no ~entldo de 9.p'111â- k' ...... Muito 
O SR, JOÃO AGRIPi."'-;O - , .. j'l'O "~omo ag2nte do ~munj~lllo De' 13tá.- bem. llIuito bem/) 

(luero Que bmbém ma reconhecnm a ~ E!l ou como homem púb-Eec.: bterE';;· O SR. PRESIDENTE 
m'm, a,o meu Pal'Hc.o, &OS meus a11a- I $130 em f:l'n1ar no B:.:t,"í 1 (l C.l~n'u
d03. o me~m~ pro.ce~!mE'nto.. _' n:~:lçâo. SEm:p-n~ o defe!'lui e ~qui em (l'lOllueira da Gama) - """""._ fi, 

mesa requerImento de dispensa de ID_ 
tersticio, que vai ser lido pelo 19 Sea 
cretário. 

E' Ildo e oprovaoo o segutnte 

Requerimento n9 160, de 1964 

As ~~~(\S dn'eIg.enc,as pohtJcss nao dLScurso, chEguei a dizer q'Je éle, an
nas lrrarã-o jama's a p~'etender o tes da revolução, já era um homem 
afastnmento de adversânos através perdido, porque se a subversão ven
rdêsses ./prccessos, Nós nos batemos cesse s~ria () prime:ro .s~cl'if c2.do. 
no pleito, e fiomos vencidcs ou Vf'llC"'- Nunca declarei, .... Dunc..l m:ln'fe::~i 
dores nas urn:1S através dI) vontuCíe ne~:t.a Casa a m~nha Eo1idr,rieCnde à 
do povo, porquf\ Só essa reco.:'hece- Revo)ução. D:\.õ~ e' continuo a d zer I 
mo~ (H}!nO ~()bedna. qu~, ,se a revc:ução atual tiver os i Noo têrmos do art. 211, letra n, dO 

R-toa certo, Sr. PrC51~ente, de que ObJGtlV~S prOc.ía~(Jad~s pelo em;ne.nte 'I Reg.imentí? .Interno, .requ.e!ro d.ispensá 
O Coma.idO Militar, q11er seja da Pa· . e hon·.aé!o p~,esldenl,e ~!l RepubllC~, ,de lDterstlclo e préyla dIstribUlção de 
raíb~. quer seja do C<.lmelho de Se- 1~a~~;~al C~s~~l:o ~ran",o, se~ ela "C avulsos lara o Pro~eto de Lei da Cll
g.urençá. Nacional. qtPr seja o Pl'eS'" )P~c.~ __ sa: no::; tell~O_ em qu~ S,: Exa. mara ll· 67, .que CrIa ~a!'go de Mlnls" 
dente ela R~nública, jamais de;xaria. ~ ... comp1om~~e.u ~pd'a~te a N-;.çao, ?-Cl. . tro Extraordlllá-rio a fIm de que figu· 
de ser d'gno: como salientou o Se- ~la ,.~os pal.t!a{)_~ aClln.a d>3s fdcç~es, II're na Ordem do Dia da sess.ão segmn-
nador Argemil'O de Figueiredo, para .p._o~up~r-~e, ~ó e ~?'. c<?:n a SOIU- te. ' 
aco~her intl'i1!as, perfid'as oU paixões, çu~ do::; p!,Oblema.s naC,O..1al,:" S; Exí'. Sala das Sessões, em 16 d.a tu.hh4) 
e multo menos interê::s~s 'POlítiCO. ~el a e te~á ar lTI.u:ha c?Opcraçao e a de 1964. _ Daniel Krieger. 
par:-iàir:io3, E posso dar êste teste~ os. meus ~or ellglo~árlos, . I , . ..-
munho, porque conheço alguns ca"OS ,~o{qtte TI?S,. possmtlos de _ efPir.Ito I O SR. PRESIDE;\iTE 
de prs'das Que p)~:te.1ram cassação ele ~~~ISCOd",~;~~:n;.°s ~s d:oluçoes )aas De acõrdo COm a dellberaçao no 
mand;::t~s de. adversários e não UV;- material~'d~ BraS!l.g~s~v~i~~ d1~~stc1 ;Plen~rio o projefo con5t~rá da ord-em 
ram a a~olhlda que ~sp~Nvam. Po~- a continuar trabalhando L'O' r p:-'o","a- ~o D;a da próx.mn. s~são. 
so dH :ete t~st(>mnnho, pú~'que cO· <; , ':=.' I 
hhf'':'Q muitQ~ Que pretenderam for- m.03S de~~a natu~eza, pl',?gramas que, Está fl.nda' a hora do expediente. 
ffiuho: àE'feea d~ companhe ros en- ~ã~ ~:J;~ ~ar~~~r .tPO]~t C05_ e que II CO:\7PARECEU MAIS OS 
vo::vi(o_~ ,e não l,ograram êxito diante militares ~que~a~CXpooll"l'~ :~qa~etml'Q"á: SE~\mOrms SENADORES 
dJS P"O'IJ"'S co'h''''(!~ '''' L -Q, n • . ~ . '-"-, rio.s, .reduzindo áreas fie 0llOS'çâ<l, su- D'lx Huit R-OO.aC!o. 

Dinarte Mariz. 
Nel.soit Maculan _ (3) , 

o SR. FRESIDENTE. 

F.stão presentes 34 Srs. Senadores. 
Pa..~-se A 

O m";:tilllo que cOl1seg:uimos eu, o pnm'udo ho..'1l€ns público na sua vi
nclre St'-nador Daniel Kr:eger e () da democraticfl. Estamos di,spootos a 
nol):e se;rlactor Filinto Müller, nós Que trabalhar por uma poliLica altaneira, 
tivem.)3 Il tarefa. não de defesa, mas u.ma a~millistl'açáo patr'óticlJ. que 
de eocl4,red'mento, de ,nformações VlSe os lllt-erê.~st!s do povo brasile:To. 
relati'.':ls a coJ,Dpanheiros de Casa, foi A e:sa poUtica não f~Jtaremos com 
obteT 'iI otençao e ped'.l' que lev;l:,-o,em no~ apóiO. ltste.s 03 têrmos da sol
em C':lnta;, no julgamento. aquelds in- dariedade à Re"olução, pronun.::I2dos 
f<>r:nl~ÕO$ e .quê!es esela",cim,ntos. POr mim nesta Cüsa, e cons"{.l1 >n, Requerio1ento n9 161 de 1964 
E~ttmQ3 certos de que, se hO'J",es. na verdade, o pen..~amento de bdo-s 1 . , 

se, em re:f:'C;J,o a êsses cempronhe:rOS, nós Ll"ubalhistas, qual seja o de co. I votação, em turno f:,uplemen .. 
pro'\':,;~ al:)undsntes de seu comprome- ('>1)~ra~'.1() patr~6tk~ 8dma dos partj-/ tar, do Substitutivo, aprovado na 
tim€-r.:to. a l1o::sa palavra não teria dos, para a grandeza moral e ma- I .sessão de 11 do mês em. curso, 
yalldo a.~sOjU~:mlente nada. terial do Brasil. ao Projeto de Lei da Câmara. 

Faz j'l!1t;, 9, portar.''\..'. o nob'"e Se~ O SR. JOAO AGRIPI~O _ rJ.: .... '.· l\~ 55. de 1~64 u,'" LS59-C-~4t na. 
nador Al'Aem ro de SigUeiredc, !\('lS demonstrar a V. &'{~.a. ale;;r:a q 12 C.:-\.;~ .. '.,.de ongc:r:;) que autorIza a. 
mUil1re~ quando 0-" iulga àlgnos; m:lS me traz o seu aparte cllr:;a apc:-:a l;"€ ( ... L.~VO, de Ollga?Ões do 'Feso~ 
o;'i.o lhes faz qU!.mdo act.ntt,e que )Jus- f.aço minhes as suas pal.<tvr.8s 'Lt,'Q l,{) ... ~ac:onal, al.tela a leglSlaçao 
sam ter .-:Jdv em:enena-d.JS ou in;'·iga· qu.3nt desejamos é que ti ne\'G;ü(',:P I (.n. ,~ni?0.st.0 de lenda .e cá outras 
dos pGr im.!'!rêsses polít.icos-partidá- so!ucigne ('Lo;, p:'oblema'" .nac:üna:s ,:,.·~n, I' ~:·Qv;,dencIJ..S (.em ref;;':lm. e de ur-
rios da paraiba. com relação à cas~a- V>-' '" -'. tê d t 326 
ção do Ptefe to Newton R;que, pl'eocup:ação co:n parr1:los pc::n:4'l.". ~Cnnc-'J. no", fm?S o ar. , 

Não me arrecei{). 81', Presidente. mesma POl'que ~~(t p}itl t,t':l1 c ~~<1;;:-(1'" I TI,· 5, '1, do Re;;~men~o lnt.Hn,o, 
de. l:j,;var o nübre Senador Argenüro misso com partido a'g'.l:11, 1~~:11 t.); em \'lrt.~je .do Hó'qu~!'IlnentD nu-
c1e Fü~ue'redo Ctt:no homem púbiico. feita em nome de q'1aiCj\! p:.;;:r1".) mE'ro 15", .oe 1964). t"ndo_ Pare-
LouvQ {I, ~ua CO'l.ctuta e proclamo o -e sim em nome do Bre''iE. [12!:t ':'2J:'·_ ' cere" ~::cr.ltos: da <;o,'1s-ao de 
seu patr.otlE'n10 porque, a despeHo d21 vivênc:a do' regime d€, ~;:.~,e:c.) e Ueda<;3.o ID.'1- ;:;15, C/e !~64) com 
r-e-volução ceif:U' G Chefe do s~u ,pi:lr-I para a soluçãO dos p:'C:~-:[>J:a" ,'.; a ,.re~~!ií.'Jn do <:V~~:::'(!J Ora~8 
Hdo, o ex-Pr&\(dr!'te Júão Goul,vt e _ p0\'D. (I!.?Ll!das n~ ~e",c.~ rxtra?r<!l-
UDlft v2sl'l' area de deputado" fede-) Estamos inte:ramellte c:~, :l::,õrCt), narlfl. nnt~r!?l'.!: - ~'R ~om:f,sao 
rp,:S I'! e~tàduais e {)'.ltros OJr:-e)::;~0· \Alegro-m.e em verificar q:~ pr??mc-~ d} C.on.5t:tUlt':.": .e <J,l~trça, pela 
nãrlos. vereadores e prefe:tos. I;lCU~,t· I f~l'mar Junt'ÜlS, nes·t-a C~sa. ep.1 (;i'l'c-,-rI. ~n.5'tituc O??1·:J.7.f\?·, - de Pr~_ 
dos de subversão ou de impr'lbidadc, deQ-e programa rC·,'Gluc:ont:::o. jctos do E:.ecu,.l\o, f:1vorávcI as 
~. Exa. reconhece. como nóS ontro,; Quanto ao Presid~nte J' ~') C.:.lU·lrt. emendas. r.S ~. 31. [,1, 53. 59, 88, 
cue fazíamos oposiçãll ao Pr~"ia.ente sou testemunha de qu:' ,lt.a~ \o-'êZh !lO, 92. 93, S::. rJ, l19. 1()3 e 114; 
da República, que todos nós, pelo V. EX'" o advert'lJ: apCE3 V. Ex", favo:':ível CGm sulJ.emendas às de 

C{)::~forme é do conhecimento dos 
Srs. Senadores, Q presente pt'cjetü j:i 
estava em tramitação nas sessões ~m .. 
ter:ores. Na presente sessão deve .!'er 
votado o substitutivo apresentado,., 
sem prejuizo das emendas e sube
mendas. A matéria tem parecer es .. 
crito da Comissão de Redação com. 
a redação do vencido, bem CQmo pa .. 
receres orais proferidos na ses.::ão ex .. 
traorc!inária anter'or da camiSfãG 
de CO;:lstituição e Justiça', qUe opi .. 
nou pela C{)ustitucionalidade e juri'" 
dic:dade do projeto e do substitutivo 
e emendas. 

A Comissão de Projetos do Exe .. 
cutil/o, tzmbém 'se manifestou fa\o-·o .. 
ràvelmente às emendas ns, 1 - 31 
- M - 58 _ 59 - 88 - 90 - 9J -
92 - 93 - 95 - 96 - 99 - 103 6 
114, Mslm como às emendas qUe !'e .. 
ceberam subernendas e que são as da 
ns. 6 - 11 - 24 - 25 - 27 - 45 -, 
51 - 52 - 53 - 55 - 94 - 100 -
107 - e 115, e contràl'iamente à.9 
demais emendas; e da Comissão de 
F~nanças. que s emanifestou de acôr
d') COm o pronunc:amento da Co ... 
missão de Fmjetos do· Executivo. 

Em ",'otação o Substitutivo, S'ens 
prejuíz-o das emendas e subemendas_ 

Os Senhores Senadores Que o apro. 
vam queiram conservar-se sentados. 
(pausa) 

Está aprovadO. 
Vai-se proceder à votação da,sl 

emendas de pareceres faV'Oráv'e1a. 
que são as de ns. 1 - 37 - 54 .J. 
58 - 59 - 88 - 90 - Pl - 92 _ 
93 - 95 - 96 - 99 - 103 e 114! 

Essas emendas serão votadas eu) 
grupo. 

Os Senhores Senadores que BI' 
aprovam. queiram conservar-se sen
tados. (Pausa) 

Estão aprovadas. t 
Há, sôbre a mesa, requerimento 

que vai ser l1do pelo senhor 1.9 S ... 
cretário. 

E' lido o segulnte: 
REQUERIMENTO N._ 161 DE 1964 

Votação em grupO, de emendai 
com- subemendas. 

Nos têrm~s do art. 295, parágrato 
5.Q, do Reglmento Interno, requeIro 
sejam votadas em grupo, ressalva4:l8 
os destaques oportunamente requeri_ 
dos, as ernendqs que receberam su
bemencas. 

Sala das Sessões, em ] j de 
de 1964. - Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE 

(NOGUC IRA DA GAMA) 
votação o requerimento. 

fWlho 

- .... 
Os Senhores que O aprovam, qu«:l. 

raro pel1llanecer. sen:~os. (pausa.) 
Est~ aprovado o requerimento. . 
MSlm sendo, deverão ser votad'lS 

em grupo, r~ssalvados os destaque.s 
oportunamente requeridos, as emen .. 
das que receheram subemendas. 

Não há destaque requerido. . 
As emendas que receberam sube .. 

.lendas são as seguintes: 6, 11. 2'1:. 23. 
n 45, 51. 52, 53. 55, 94, 100. 107 e 115. 

Em votação êsse grupo de emnld.ls 
com pareceres fa1-'oráveis, cem ru 
t Jbemendas. 

o SR. l\iEl\f DE SA' 

Sr. Ere.:i-dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tt::n a 
palavra, pela ol'dem, o Sr. Se;ladJl" 
Mem de Sã. 

o SR. MEl\.i DE r:::A (Sem re"isf"o 
do oradon - Dõõsejo inforrr:rr a 
V. Exl). SI'. PrEsidente, que tê tias as 
subemcnd'--:s .,sào sl..lbstitutivas. 

De mC'dJ C1~<~ ~.(llicito a V. E:~" qUI! 
prQceda à vot<lç~\O das sub~mend:ls. . 
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o projeto irá à Câmara dos Depu· 
:tado.s. 

DIÁRIO 00 COi\lCRESSO l\!AClO;~AL 

(NOGUEIRA DA (:rA~Fi 1 _ A c 
claraçã-ü (lf' voto do n .:'! ~ c;<;u:c 
Josaphat Marinho con,<J',Il.i oa .r.l 
<pausa) . 

Sõb1'e a mesa a Red~ç~.o FinEI 
Projeto de Resolução n9 23, de 19 
que Vai ser lida pelo Si' 'i 19 Secretârl 
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Parecer n9 331. de 1964 
IJp. comisscto de Reaaçáo~ sõ1)re 

o F',rojeto de Resoluçlío n9 23, de 
1964,,. que nl.Od:ijtca o Reg'~mento 
Interno. ' 

A Coitli,ssão de Redação apresenta, 
~ fôJb.a anexa, a redaçã-o final <lo 
E7ojeto de Resolução n9 23, de 1964 
lue moUifica o Regimento Interno do 
:;'enaüo. 

Sala. Idas ComisBões. em JUIlhO de 
1964. 

ANEXO AO PARECER N< 331 
DE 1964 

Rtdaçao final do Projeto àe 1M· 
soWr;ão n9 23. de 1964. 

Faço ,saber que .o SenaC.o Federal 
aprovou> e eu, ........•....•...•.•• ~. 

08 srs. Senadores que a aprovam 
queiram pel:manecer Sêntados. tpau~ 
ta) • 

EStá aprovada.. 
A matéria trá. à promulghç'ãO. 
Nada ma.1S ha;vend-O q,ue trataLr, Vou 

encerrar a bf.SSãO, designando para. a 
próxhn~ a seguinte 

ORDE~i DO. DIA 

SESSAo DE 16 DE JUNHO 
DE 1964 

(Têrça-WraJ 
1 

Discussão. em turnO único, do 1?ro
jeto de Resolução nl? :;1, de ,1964, de 
autor1e. da COmissão DIretora, que 
exonera. a pedido, Edmar Lélio Viei. 
ra FatiJl. Soares, do cargo de Méd'ico 
do Quadro d'a Secretaria do Senado 

utre do crédito eopoota.1 de Cr$ ••••• 
50.000.000.00, destinados a auxiliar 
ooneos de sangue em diversos Esta.
dos, tendo parecer sob n9 259, de 1964. 
da comissão de Constituição e Jus· 
tiça, pelO arquivamento por IDto .. J.Sti
tUClonahdade 

5 

Di,scussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n9 46, de 1964 
(nç 1. 784~B. de 1960, na C3.S1\l de ori-· 
gem) que isenta. dos impostos de im. 
portação e de consumo a importação 
de uma "BOmba de Cobalto" e de 
seUs respectivos acessórios, destina.dos 
à Santa Ca.s.a de MiseriMrdia de San. 
tos, no Estado de São Pauto, tend~) 
parecer favorável, sob n9 2.54, de 1964, 
da ComLssão de Finanças. 

• 
Dlscu.ssão, em turno único, c..o Pro-PreSldelite, nos têrmQ'S do art 47, nú

mero 1Q, do Regimento Interno. pro. 
tllUIgo a, seguinte 

Federal. 
2 jeto de Lei da Câmara n9 61, d'ê lGM 

•• • 1 (nQ 2.09-9-B-64, na Casa de origem) 
DlSCUSSao, em turno un.co, do Pro.. que cria o cargo de Ministro Extra

jeto ~e Resoluçã? :r:'" 22,. de 1964., de ordinário e dá outras providências (in. 
autorra da COJ?lSsao ,D:l'etora, qu~ I duí40 em Ordem do Dia em virtude 

R)':SOLUÇAO N" DE 1964 

A::i1ga único o § 59 do ftrt, 59 e a exonero a pedIdo WIlson Tarh.1CCl d d' d ,-, ti' d'd 
art 69 'do Regimento Interno do Se- Al • '! PL 3'd Q' d "_ S· e lSp!D.Sa e. 4UlterS CIO ,ooDce 1 a . , montl e, -, o ua 1'0 \.lU e.. na sessao antenor, e reque.tlzr.ento do 
nad~ Pll:~a~ a vlgorall' Com a se- cretaria do Senado l"'ederal. S1'. Senad,or Daniel Krieger), tendo 
guln ... e r aç o. 3 pAreceres (ns. 329 e 330, de ]964) da 

Art. 51,1 .............. ,............. C<}tnissão dos. Projetos do Exec"tivD. 
§ 59 O Senador deve prestar o com.. DiseussãQ, em turno único, do Pro. favorável, cOm a emenda qUe afere

fJromi.5~O dentr.o de 180 '(cento e 01~ jeto de LeI da Câ.mara n9 122, ~e ce; da Comissão de Finanças. 
tenta) !:lias, contados da Instalação 1963 (n9 2.415-B-60, n~ c~ de OrI. Está encerrada a sessão. 
da sess~o legislativa, ou, se eleito du· g ~m) que prorroga rttê 31 oe dezem_ (Levanta-se a sessão às 18 horas 
rail1te e~ta contadOs da ditllomação bro de 1965, a. 'suspensão dra. cobran_ e 10 minutos) 
flalV) motivo de fôrça. maloi a. jufzo ça dQs tQxas aeroportuárias aplicadas . 
do Senado. f OS aeronaves das emprêsas bra..sile.iras. 

Art. dQ O suplente convocatto pa,ra na execução de suas. linhas domésti. 
BUbstiudçã.o de Senador ou para pre- oo.s, tendo pareceres sob ns. 31}? e 303, 
enchtment,o de vag~ terão 'Para tomar de 1004, das Comi.s.sões.: de Transpor .. 
posse o praw de 180 (cente e ouenta tes, Comunicações e Obras Públ:cas, 
dlas.' contrário; de FinauÇEts, fl3.vorável. 

DtScussao. em turno únlco, da. 4 
Rectq.ção Final (ojereciaa pela Co_ . 
.... sSâo ae Reàaçlio em seu Pare_ D1scu.s.são, em t~ único (aprecia. 
cer tz9 33, àe 1964), do prOjeto de ção preliminar da constitucionalida. 
RtsOluçlio n1 23, de 1964, que mO· de nos tênnos do art. 265 do Regi. 
Cf:ljtCÇl o Regimento Interno (pro. menta tnterno), do ?rojem de Lei da 
feto aprovado em regtme de ur_ Câmara n9 37. de 1964 (n9' 3.164·0, 
géncta. nos Mtmos do art. 326, de 1961 na casa de origem) qu<:". au. 
11,9 5, b. do ReglmentO). i toriza. ~ Po-der Executivo a' conceder 

O SR, PRESIDENTE uma subvenção de Cr$ HJ. 000 .000.00 
(Nogueira da Gama) Em dis. ê. COlsan Socied-e.de Beneficente de 

cu...<:â) a Redação FjnllL (pausa). Coleia d-e Sangue e uma de Cr$ .••• 
Náo hlwend.o quem peça. a palavra, fi 000 00000 à Santa Casa de Mlserr 

encerro ~ d1,scussão. . . • .. = ~;t.ça". e6r<1ia de santos. e autoriza a aller-

APARTE .DO SR, SENADOR VI. 
VALDO ,LIMA AO DISCURSU 
PRONUNCIADU PELO SR, SE
NADOR VICTüRINO FREIRE. 
NO DIA 19 DE MAIO DE 1964 
QUE SE REPUll>LICA POR TER 
SAlDO COM INCORREÇOES, 

•...••...•..•.••..•.•........•.. 
•....•.............•..•.•••..•.. 
•.•.••...................•...•.. 
•...................•........... , 
O Sr. Vivaldo lima - Permite V. 

Exa, um aparte? - (-Ass~ntimento do 
drador) - O discurso de Vos,sa Excc .. 
lênda acolhe inúmeros apartes, o que 
demonstra c ~lto aprl!ço que tem esta 

Casa do Congresso Nacional pela fjQ"~ 
ta do Marechal Eurico Gaspar Dutra." 
s.abe V. Exa. que a criatura humana. 
ao nascer, traz consigo O caráter. E~· 
co Ga,spar Dtitra não podia fugir à re .. 
gra. Continnou~o na trajetóría militar 
têm todos os escalões, de modo brilhan ... 
te. cncaminhando~sc i.lstinlIV<ullente para 
a Pres:dencia da Reptiblica. ü que é 
que se viu de um militar de carrCi.ral. 
Uma presidência sob tod.Js os titulas ,I 
e aspectos das mais fecundas. das mai&, 
operosas e dentro de uma tranquIlidade 
admirável. Unu.t espada é retirada da 
at:vidade e colocada no poder civil. 
SI'? foI o mais civilista da regime, na 
alta curul presid'?ncial. Eu n~o era po
lítico durante o pedodo qü~nqüenal dO' 
Marechal Eurico Gaspar Dutra. mas, 
como Presidente de uma in5tituiçno de 
alta bent'lllerência, tive de lJrocurá-lo 
várias véus para tratar de assuntos de 
interêsse da sociedade que etl preSidia. 
Naqueles contatos é que pud-e conhecer 
um caráter, aferir uma qualidade cívica 
de O':n homem público. A Soc:edade que 
eu Presidia, em momentos críticos da 
sua existênr.::a. encontrou no mais ahp 
mi!g:strado do País as soluções dignas 
e justas para os casos que ofereci ao sell 
aprê;o, D,d a homeoélgem que lhe pres'" 
tou, posteriormente, quando ele deixou 
<l Pres·dência da República. conVida0'" 
do~o a figurar no seu Conselho Diretor 
e, depois, o condu::indo à Presidência 
do n:csmo Conselho, onde ainda se cn ... 
contra, honr<mio a InstituiçãO com O 
~eu nome e a SlJa presença, A Socieda ... 
de que prcsklo não podia deixar de 
prestar-lh... uma homenagem permanen .. 
te e, por isso, como al"entuou Vossa Ex'" 
celência. S:mfldor Victorino Freire. seu 
2nJ!g') PCf:so;1! e tão dedicado - é que, 
no Gabínete d<1 Presidência da CruZ" 
Vet"':netha há Unl retrato do Marechal 
Eur:co Dutra I'i colocado numa cerimõ ... 
oia soJcone. como proVa de aprêço e gra .. 
tidão dest<l obra. no Brasil. àquele que 
tanto a ajudou • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• f1 . .....•.........•...•........... ~ . .•...•..•.•................•.. ~ 
......................... ~ ...... ~ 

• • •••••••••••• , •••••••••••••••••• o: 
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COMISSõES PERMANENTES 

-MESA 
pr('>s<dp1'!.tc - Mvura Andrade lPSDI 

l'tl'e-P1t·'::d;.e'~U.l _ 

1" ;:;:ccreLa.; I..., -
2~ ti'"'Cft'Utn", 
3- tiec: r:LQ.no 
4" Secrt:~ano 
l" tiup ent.e 
~ ";::,ul-';.dlLE 

3" SI.fMm e 
~\l StlplClHe _ 

Nvg1Jf'l1 a ela Gama ~ PTB} 

li',ni.\Jte MaJ.I.Z IULJNI 
G110~rto iVlarulllu !,pBO} 
AdaloC'rtu oena IPTl;i1 
Cattel,.e P:nhelJQ IPTNl 
Jo:::qUlm Parente (UDN) 
Gu:do Mondlm IPSO, 
Va.,CCDcciJ~ fOnes lP'TBl 
Hc'l'lbaJdo Vlelr~ \$. lcgenó·l - H.t"IJ 

R:PHESENTAÇÁO PARTlDARIA 
P/.tlll110 8()C'] 1\1 LJE.MUl'RA r~<.X. ·P::;'lJ, - ~2 representantea 

J ,"li: Ú .... .J.l.<lJ a _ fie- e 
!l .,.u ..... ..lI> ::;:nE'S:l - POià 
i'I .... ~.;I;!u.u t~,t;' 0" - l\.ltifnnnac 
"" ~.lI ... ~iJa,-, !\..~nel - M",!,tUflao 
b ,I,l-J1l1lU .·;t'l:r\~ - Ma! Hl!l:lO 

ti .',gel t·O\. ~(H'r,('cO - ~ atU 
TI> :.1 tlt.:A"" t"'.lut'I,'e, _ 1..'(.,..1 a 
li _\ ~",'JI' UuOl'<>·vt".\> - t',-arl) 

9 wa.I"f'O, ~i .r~::1 _ R Ü N.)i~( 

JL 1'< n l'a. t.ell'(, Pr!, alba 
II f..,e.te N,'/..o _ SClg'Pf" 

1 ,tl.lhI..Q(.'rt-u ~t:<nli - !\Cfe 
:.I <.hc<f, t-'~,~!;, - Acre 

,j.... ~n .Orlw tsa.01UO - tsalUa. 
\ 1~ . .;.;..:.le.",oO ue 8guiar - E, b~~ltO, 
t H, l,;!.lOf;.l',O MaLlllhO - Guanabara, 
lá M'Ju, a Anciraae - São PauJo 

'lti AtllH.: !"vDWDa - Santa Cat.arma 
n Gu.do .\lond;n - R, G. Sul, 

'118 /j nedUc Vülladaru - M G:rau. 
19 l"UlnLo Mt1!Jer - Mato Qt"'~ 
20 Jo.!,e l"eUClanc _ Golâs 
1.1 J!.l.5cellno g,ub1tschek _ GolAa 

'22 Pedru LudOV'tco - Oolã.& 

Pes. QJ de' Qiuerroz - pernamcucc:: 

lii .. -t.Hll' .. n.ll. l..of'Vl - Am~_2., .... ua! 13 

Ju::.t' E:rmlrlu - PernambuOQ 
Silvestre t>é- teles - Alag~ 
Va~('tJncelos rOrres _ R de Ja.. 
Qel!'" b AI-il'lI Vlnr'Il0 _ b,nI17,Una~ I 

li !\ní)fi(.'~Jd('8 _ çea~· H 
'1 JlJI nU.' t"(·,'.-1lJ1.0 _ ~ U N'Jltt l;i 
11 -t1\! ... mJlu Jio> r" ~uel1(>(!" p.-tldlUa 16 
B ~!rro. t:arV9lho - pt'!'D>l{rbuco 111 

Nr,k.on Maculan - Pe.ra.nA 
Melio 1:3: ag-a - paranâ. 
Noguelra da Gama - M Oe~ 
Bezerra Sete - Mato OrC\iSQ 

UNIAIJ sJ!!:MU\'1tA nCA l\.AClU:-.;AJ 'ULJN, _ 15 .~presenta.nt.C.s 

1 l.d'C.1 \a~ ae A.s umpç1Q - pd.'aj9 Pa.a~e Cal~zaJlS - S l?'aul0 
:I Jdi;>Q'!:rl' t'il une _ P"UiUl 10. AdOlpho Franco - Paraná, 
3 J(H' l alJo,o.. _ P:SUI ll, Lrtneu tio. ~ausel) - S .,}atarlru. 
4 t) nH'p ~!Il' _ R (; de .s()r~ 12 I\n'ôOlc Carlos - S Cata"Ul8 
6 1 ,ao ,\~rtr,lD~ P.tralb~ 1'13 Oa.mel K,rleger - R Q . .ia SUl 
6 RII! plllmPlfe A.illifl.3-~ 14 MJlt.on campos - M:nas (Jera.ts 
7 "~'1r l'f. HP.>-i>r,.e _ l'. --'1nl.0 ~15 Lope:: da Costa - Mato Olvs,s.. 
fi Af 'n~o Ann"" - Guan'ib:1r'll. 

t. AH 1100 LIHERl A1X,R PU - 2 repre..aentantes 

~!tWS1(' de Carvniho _ H'\h:a :t hlem de Sã - R a do Sul 

."AR fUX> rI-l.,.\ -i.AI.H1Sl A NACIl,.,NAL iP'flIP 2 repre~utaotet 

1 C-attt'te 'pmnolN> - Parà ~ L.ln':J de Matos - S Pau.1.o 

PAR lllJ() SU{'lAt t'HUG!{A'3~l.:>TA /t"SP) - j repreSen!40teo 

1 R,alJ O'w>ertl _ E Santo 2 t\ohg'Jel c.'outo - l\ de JaneLf(l 

Ph..R flJ.XJ SOt"Ll\l lElASUJÚR-O lPSBt - 1 representante 

1, Aurélio Vlana - Guanabara 
!40V lMENTO rR.Wf\L.H1S·I A a~uv ADOR lM1'R, 1 represen·~1.<' 

.1 Aa"Aq $teJlDf\..ct - RIO je Jan21ro 

fA.H.1LUO ttl4PUUWI.iA:\'-. ,PR, _ L repr~ta.nt.o 

1 Jíl110 

PAR r1J.X) OEMOCH.A I A ~tt.::3·l A,) IPUC) _ 1 represntanto 

1 t\rnl,lD OC Melo - Alaa;oa.s 

S~·.d LJi;UENI.JA 
1 JOfaphal MSrinho - Ba.nla :I HerlbaJdo VIelm - sennpe 

RI::SL.>~U0 

partidg $OCHl,j DçUlOCI at~cl.o 

Partlao h;,t.oà.ru..s~" NaclvlllW 
Uruao uemuC~aLl"<I .>.iacloJuijJ 

J:"arWou L.1i)drf4t.llo1 
PartJ.d.O ['taoalill&Ul 8a.oJ(;D·:i.J 

Pa.rtlOo SOClaJ. el .... g:-eS'Ol.~t.d 
PutJdo SOCIBJ.1St.a t:Sra.sll~ .... (. 

Parti1Qo R~pubU(;f.,L1; 
partlClo DemocraLB Crl.it,Ao 

Y.ovtmentQ l'ra.oalhlsta Re110V'i.t:lVI 

\ 

IPSO) 
lPlHI 
\UlJ~) 

IPLJ 
lP'fNJ 
IPSPJ 
,PSB) 
(PRI 
IPDC) 
t rv-fl'R' 

2l 
17 
15 

• • a 
1 
1 
1 
1 

64 
1 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

Bluo Parlamentar Ind.ependente 

f'SP " Senadores 
Pl'N U Senaaore& 
f'SI< I SenaaOl 

PR 1 SensQor 
MTR I Sensc:tOl' 
f'OO 1 Senad.or 

Sem Legend' a SenaC1ore3 

16 Senadores 

LIDERANÇAS 

Lider do Gov~rno 
Fctlalto ;\H1!Jer 

VIce-Líderes: 
Daniel K..neg;l 
Mem de Sa 

WiLson Gono;3JVi':S: 

BLOCO PARLAMENTAR INDEP&ND&NTk:. 
Ll4er: L1nc de Matos i.PTN) 

Vtce~r.tder: 

AurelJo Vlanna lPSBl 

n - PARTIDOS 
PARTlúO SOCIAL OEf,/lO<.:t<atl<-u 

<f'SO) 
PlUtlillO LIBERTADOR 'PL) 

Ltlie-r: Mem Qe Sã 

Ltae:r: Fllm to Müller 

V~" LUlele,; 

Gilson O\JnçaJves 
Sl.gell'ea<1 PacheCO 
Wa.úreQo O'Jrgei 

, 
P Arl HlJO fRABJlLHIST .. 

tiR..'\o'::)lUllRO lP'l'ü, 

Ltde,-,; Arthur 'Vtrgll1o 

Vtcf;-oLtaetes; 

Bezerra Nt!'Lç 
O.:;.cat • Passos 
Antonio' Juca 

UNL:\O lJE.\lJtJL'HAT1CA' NACION.~,' 
lU O NJ 

Ltder: DQ.fllel RrtcDel 

V:ce· L.wel e .. '; 

EurtCLI ~ezenae 
Adolphc r':'tH~("O 

Padre {J8i91.i1ns 

tApe! da t..'oH.a 

VWt'··Lldel; AJlJy~lv de Cana 

PARrlDQ SUCl1\.l l"'KUI..>1-th:s61:j' 
,p S Pl 

L.taer: AliOu et (;Ou lO 
Vlce~Ltaer: RaUl ül'.lb~rtl 

PA.RllUO l'RA~ALH~lA 
~ACIUNA1. tP'1 N, 

Ltaer: Ltno :te L\latos 
Vlce·Lttte,: Catt.et.e t"lJibeiro 

lU _ paf'U;.I)~ ae • 11 80 
RepteUnEanl6 

MPV1M&'lTO rnAI<ALH1Sl A 
rioB.NU\' AOOR tMTHt 

Repte.sentante: AaJ'ão Stembru .... h 

1-'AHi'lUO OE..\10CRAIA 'CHlSll. 
,PUC) 

Representante: A..roor. de. Meao 

PARl'lDQ REl--LII:H.lCANU PRJ 
Represen"ant-e: Jãlto Le1'.e 

PAN 1'l.J.X) SOL'I ALicl J A 
BRA...\.)J l~lHO ,p,sJ:1;' 

Rep!eSentaDt-e: A,.uello VIanna 

AOKI~UL TURA 

?resld-eoh! _ senador JOlé lCrml.'1.t: .prrB, 
Vice Pres.ÓeDte -Secador E'lgê-nlc Barros <PSD) 

E'Jgén1.o Ba.rrü:i 
Jooe I'<eJlcla·Do 

l1tulaJ'eI] 

Jose t!.'rmltlo 
Ou a wt Rosado 

I'tLUl&:reo 

Lopes da ;osta 
AntAruo Carlos 

I'uUlarea 

COM .. .JOS.l .... AO 

PSD 
1 Attfllo Foot.anfi 
2 BenecUcto v ... ,,&dll.'e, 

SUS;Ui"OLe.s 
PTB 

1 NleJO tir&gl 
2 Argea:uJ'O de f'lIZ"If'iredo 

Sl,lplrn:.e.c 

1 Dantel KfieJ;!'6r 
:4 Juào Ag)':PllJO 

SupJt>nt~ 

B " L 
R ~'lt J.lubeTtl I .. P:::W, , 

:;.(", '". ,''o 
JieUI ...... ",/l 

J'11'1> Ney D~n'q~ 

Q,UUIt..'lS. teu ~~. I,\.l: .0 0 .... 1 <LI. 
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CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA 

presidente - Afonso ArinOS (UDN) 
Vice Presidellte -. WUwn Gonçalves rpSD) 

Titular ... 

Jefferson de AgUlall . .> 
AntOniu Balbmo 
WUSOD Gon,.alve.s 
Ruy CarnelTO 

COMpr >:31ÇAO 

PSD 

Suplpnt.es 

1 M~nezeE Pm.ent.e.L 
2 Lelte Neto 
3 Jose FellcltlDO , F'Ulnto MUller 

PTB· 
Edmundo Levt L ArgemlTo de Figueiredo 
Bezerra NetA:> 2 Melo· Braga 
Artbur VIrgílio 3 Oscar Passos 

velN 
Aloysio de Carvalho (PU 1 DanleJ i{r1.eger 
Afonso Artnos 2· JOâ.Q Ag:1pmo 

Milton Campos (11) 3. EunCQ ttezenoe 
B ? .1. 

Josaphat Marinho Isem legeoo.aJ Aarâ.o St.embrucb (MTR>: 
Sebetárta: MarIa fielena Bug.tlO Branaao •. 

ReUnlOe.1 quartas-·te1ras, M 16 nor.as 

DISTRIlO FEDERAL 

PreSldente - Al.ré!lO Via.nna (PSB) 

Vice~presidente - P~dro LudoV1CO (PSD) 

C03<W0~lÇAO 

TitUlares 

Pedro Ludo·, JeQ 

Fllintc Mül!er 

Oscar Passos 

Edmundo L.eVl 

Au:~I1o Vianna 

secretárta 
RetMlOC3 -

rPSBl 

J'llleta 

qumta.s 

Suplentes 
eSD 

José fi'elil,;jano 

2 Wd.1treClo Gurgel 

nu 
1 Melo Braga 

2 AlltOnlQ Juca 

8 t 1, 

Lino de Matto. (PTNI 
RibeIro dos Santos 

feirM. .". ]6 noras 

ECONOMIA 
Prestàente - Lelte Neto (PSDl 

Vice-PTestdente _ Jo.~é Er!lll.rlo \.PTB):' 

COMPOSl<';AO 

TituJa.res 
PSD 

LeIte 'Neto 
'Attillo F'ontaFla 
JOSé F'eJlclano 

IJOSé ErmJrto 
Melo Braga 

Adolpho Franco 

Lopes do Cos1;a 

lrineu Bornhausen 

Miguel Couto IFSP) 

L Jefférson de AguIar 
2. Sigefredo Pacheco 
3, Seoastlão Archer 

P'I'B 

1, Bezerra Neto 
2, Oscar Passoa 

UDN 

1. Jost Cl\ndl.do 

2 ZaC'hartas de AssumpcAtt 

3. Mem de 81 IPLI. 
B p.!. 

AurélIo VIanna CPSB): 
Sec.re·~la - Aracy O"Rellly 

Reuniões - QUintas-feiras, é.s 15.30 

EDUCAÇÃO E CUL TURA 

Presidente - Menezes Plmentel (PSD>. 

Vice-Pres~áente - padre Calazan... ,P'J"Q., 
COMPOSIC;AO 

'~1ttllares 

Menez€'S PimenLel 
'Walfredo G"Jl'gel 

PSD 
Suplentes 

I Benedicto VI:l .. l1adares 
2.. Slgefredo Pacheco 

,(.) Licenciado. S'lbstitufdo pelo sr. Eurico Rezende 

, 

Pessoa de QuelrOZ 
Antônio Juca 

pa.dl'& Ca.,&zans 
Mem de Sá i PLJ 

1 Edmundo Le-v! 
:'. VlvaJà1...' ,j...,lma 

(JUN 

Aton.~u Annos 
2 I\-l1Jt,.un CampJS 

B p .. , 

Jo.saphat Mar;lÚ] ~ (Sem Jeqe::.da, Lmo de Ma~to! (FTN) 
Ver<! A var;;>ngo: Mal:a 
QIJart.a,,;-teu as" ~ 16 Goras 

OS' ar!a
R(,!J.nlôPS -

fiNANÇAS 

rres,denL-e 
Vice, prestaente 

Argelfl:rc de Figueiredo j P'rB) 

Dau,e. KJ'leger (U UNI 

rn'lh1'('s 
V!ctortno 9'rt'li t> 
LOtlão o.a S;J \ t' ,I a 
Slgefreou Pdct 'ü 
Wl!SOn UQnç/t. \:;1:> 

Leite Ne~o 

Argem1ro de F'I'g'I)eh'edo 
Bezerra Neto 
Pessoa de QueIroz 
Antonlo Jucà 

Daniel Krleger 
Inneu Bornha ,~en 
Eurico Rezenae 

MeIÍl de Sê. 

Uno de M·",,: IPTNl 
Aure:UI. V:.anna \Pl::lBI 

P:::H ... 
SUpj€tH~ 

Attno .Fvnl.<lna 
:J. J'Sé' lll:umurá 
:3 Eugeul\.J tilHros 
4 MEnf'~e.s LJlIl.~tJLe;. 

5 PearL Lu1IJVi(\. 

p'r " 
JJ6P E:'n,lMo 

G ~um'J1JQu lA'V! 

~ :\1,";(\ '')'')o\''? 

4 O~({r pa~oS 

l!lJ.~ 

1.. ~,1ilton can.pos 
J J,JaiJ A{!'lp'.n.o 
~ Ado,phtl Franco 

PL 
Alo)'slC de Carvalho 

t3 P L 

1 Julio Lelt·e IPR, 
2 Jo.""~pr,at !>:lannnc lS legenda) 

Secre:J,rjo - ela erilggE'r 
Rf1lr.lôes - Q:.Jartas,fe:,ra.s 

INDUSTRIA E C01fBRCIO 

n~"~;~-!lt" Senado: ."Iosê Fe.uriano (PSD) 
Vlce-Presidellt,~ - Si!nador Nelscn Mac-ulan cP'TE) 

l'itularES 
José Feliciano 
Atflio Fontana 

, 
NeLson Macu~an 
Balft'DS de Carvalho 

Adolpho Franco 
Irineu Bornhausen 

COMPOSIÇAO 

PSD 

PTB 

Suplentes 
Lobão da. Silveira 
Sebas.tião ArcheJ: 

Vivaldo Lima 
Oscar Pass~ 

UDN 
LOpes da Costa 
Eurico R-;zende 

BPI 
Aarã.o Steinbru~h Rall GiuberU 

Sff;l'€'tár-ia - Maria Relena Bueno Brandão 
Reunião Quintas-feirru;~ às 16.30 horas 

LEGISLAÇAOSOCIAL 

presldente - Vivaldo Lima !PTB)' 
ViC8~PreSUlente _ WaUredo Gurgei fPSD)' 

TItUlarea 
Ruy Carneiro 
Walfredo Gurgel 

Atttl10 Fontana 
Eugên10 BarrDa 

VlValdo Lima 
Antôn10 Jucã 

Eurico Rezende 

CQMPOSrçAO 

PSD 
SUplentes 

lo Lette Neto 
2, J!)Sé GUlOmard 
3, S1gefred-o paCheco 
4, Lobão da Sllve1ra 

PTB 
1. Edmundo Levt 
2, pessôa de Queiroz 

UDN 
1, Lopes da COSt:I! 
2, Zacha.:'ias de Ass:mçã.o 

BPI. ! António Carlos 

A1lX~l1o VllUllla IPSBf Aarão Steinbruch CMTR>.: Secretária. _ 
Reuniões _ Vera Alvarenga Mefra ) 

T.rças.le1r .... ·As la hore.t . 
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Tltu:arrs 
B('ned;~~1J ~ ,l •• d:Ja .. S 
Jrflp: .. on [,r .A.c,·J..[tf 

Jo:e E u.lI:O 

MINAS E ENERGIA 

(;O;,!POSIÇAO 

PSr; 
i:)api~ntes 

,. P:tlro LU(Í'0\'::Q 
1' ... ;1" l\lti I. r 

\,Tl: 

fi.,:,_ ull~'i.J Ui; f<'~,; .. .-~~ n 
:,\ç . .) n .\laL ..... U 
fo.:rn;1.0 JUta 

..Ju5') .A.: ip:no 
All-Ôr11U Cn!.~.3 

J,;,'e Càn:i:do 
:l on~c A:.r.os 

POL :Gü';O DI.5 SECAS 
f)'~ __ 'Ite - .{..ll l· ..... :, ;!c PSDI 

~: Cp.,·rlt.·~ ':.:ell1e - 0\ I~"'.L<J V:hnna ,P.::3B) 

Tit'llares 
R'Iv ('a:'l'p:r .. 
f::ie, .~',JL A:~'nel 

'':V.\J J:'U:-: I (,.:AU 

1'1" 

.,:)~lpleO[e.E 

S,:::"f"f'~!(, t'a-\!Oéco 
LC"t .,llt.o 

D:;.:· H:llt HO)~~Hlo 

Ar{em:l'o de- t:~ "e:l€:1-c 
An'on'ol ,/Ica 
J-)~(> to:n\dl'l(J 

, .. loào .4.~"lp:no 

Jo.:.e ,.:dnd:ao 

LtJ~ 

B p 

LDP[',' aa C:O~la 

..: A:l:QlU Cal Iv" 

J J:t Le:te PRI 
,;~'rp á;';a - '\., dt) U H':'l',y 
.l:,'.r .. ôes - Q'l'l.l ta ':"'l!'a.': aos 16 1'J.0ra-f 

p::i.DJE:rOS DO EXECUTI 

CO\HSSAQ DE P:10JElüS DO EXECUTIVG 

P~'f<[ifntt~ -- 8en?fbr JoãO A;;r;p:no <UDN; 
V,~ .. -p:e~"Ln:e - WL!:on (j~n:a;ns tPSV) 

T~tulares 
L::Ee :'{:t0 
,J:::::>e Uu.u:nll"C1 

Mem df Sã 

Banes. ('a: \ 'I ho 
fl,: zer: a ~-.!e:o 

L;n~ de .\lla:tus 

CO"',I;~.lSIÇÃO 

f'S!J 

PL 

Pie 

o.::)lj ~JJ.l·' '"e~ 

\V.'!f"~do Gurgel 
Jo",e b:>ll.':'Jano 
71J;.> t.'a:';Jeil':l 

Edm .moo Levy 
M<::o B~'l'Iga 

UDN 
01::0:-::0 Carlos 
\ :olpl1o Franco 

13Pl 
A 11] e,:o V:anna 

RECA:;ÃO 
pre~:'dl'nle - u.:-;,·ti· .. :t n-v,:,auv ll:"lb, 

V \'e t""~s.aefjte - i\n"un;o c ,'!üs tUI1NI 

ri"I'ares 
\"','1:f"'("jc (j, e1 
S~IJ;-k:la(. A1CheJ 

Oix-H'..lH Rosado 

An·ónio Carlos 

Júl'-() LEIt.e "PR) 

CUi\-l.t-'1 1:;- r, AO 

Pt:ilJ 

PTH 

Suplente.: 
L['IIJSo ,o. SllVeU'~ 

J'J:-e .·'e.lc1.anO 

Edm :mdc Levl 

UUN 
::::1flCC ~Hzende 

B P I. 
Jo.sa-pt at MarUlho (Sem legend.A.) 

S:--:re"ár,3 - Saran AI)f"" .,ão 

RELAÇÕES ExrE;RIORES 
?re..<:;!rjE"nt.e - Benedito Va]1ad~ ~ IPSDl 
:VIce t~l e,:,IOent.e - ,;:~é.SSoa de Quelr02 IPTB) 

rit;.u.lar~ 

gr'opr;icto VlI]Ofj,tre,s 
F:ilO:.o MUllel 
Mt'n ... ze~ Pl <:'H?nte! 

J::"se Gll1omarc;i 

I pe.ssoa 'ele Q'leiro-~ 

V1valdo Lima 

o.scar Pa&;()( 

Psu 
I 
a 
a 
4 

PTll 

Suplentes 

Ruy Carneiro 
Gen.e Neto 
V1Ct-ormo t"l eire 
W.l!"OD GQnçal,'el 

Antônio Jucé 

a Arge1ll1ro de Figue1redo 

3. Me.i.o Braga 

I 

. 

AntOnIo Carl('! 
J<J-... e Cê,nuJdo 
RUJ. Pallnelra 

\.JUN 
1 Padre CalazanB 
a Jo30 Agr!pmo 
3 Mem de Sà ,PU 

8Pl. 

M'1"ão Ste:nbl'uch fMTR) Llno ae ~aLLos IP'fN) 

~ec'etano 

Heun/{,es 

João ~attea ~a:',elon dr ulco, 

qUlnt.as :eras, i$ :6 'l,Jras_ 

SAúDE 

lPre:::r1t'Il t e _ ~lgefredo pacheco 
I V:çe Plt'':'.,It:lltc - JJ~e Canüldo 

S:gpfredc PachecO 
tleQfo LudoV1CO 

Jo~é Cândid< 

R.aul Giubertt <PSPl 

jjalona 

1:'::'0 

1 Vntre-,' Uurge.1 
2 EugenIO Ha.r!'W 

~ntõn.io J''''ó. 

U!JN 

Looes da C09ta 

BFl. 

0J;guel Coutc i,PSP) 

Sec-1 eW110 

Reumões 

Eduardo H.uJ Ba~o-osa. 

aUlllt4LS te1.f'a.S, ~ 15 horas. 

SEGURANÇA NACIONAL 

iPreSident.e Zacharlas 
I Vlce- .!?re,slOente - José 

de A&'>~lmrçao 1 UUNJ 
UUlOmarci ,PSU) 

Titularei 

Jos~ Gulomaru 
Vlcwrmo fi'rwe 

Si!vestre pérlclea 
Q!:cal Passos 

Ir1neu Bornhausen 
ZaChar!a~ de Ass1.1mpçao 

co Mr\ ___ tllÇAO 

psc 

1"1 E 

uu:; 

- S'.lplentes 

1 R.uy C'~rnelro 
2 .'\t.tl:lo t'\)r.~anc 

1 José El'm1rlo 
2 Olx-Hult ttosaQu 

1 .-\do1phc 5'rarco 
2 E'ul'!C(; K,..~Z-en!le 

B P 1. 

AuréliCl V:annl 

Secr'Jtárzo 

ReuutI'Jes 

Alexandre Pfaende. 

Quintas fetras, ~ 17 no-as, 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

J,>resldent,e _ Aloysio de Carv::w.tlc IPL) 
Vice-Plesidence - Leite Neto (P~D) 

LeIte Neto 
FLllnt.u M'.iller 

Dix- 'luit Rosado 
Sllve.stre f'eMCleD 

PadrE. Cuzaru 

! Aloysio de Carvalhe; 

Aarâo Stelnbruch Q.,ITR) 

" 

o 
1 V:ct-orirw fi'reire 
2 S1getreào I!acfleco 

PT<l 

1 Melo Braga 
2 IUlt.timc Jura 

UDN 
An~õnl0 CarJO!. 

Pl. 

Mem de Sã 

BPl. 

M!~Jel Cout-<l (PSP) 
SecTt:t4rto _ JOSé Ney Dantas 
Reuntó~ _ terea.s-- .fetras, W;; 15 horoa 
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]'RANSI"ORTES. COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICAS 
, " 

COm'OSIÇAO 

'Otulua suplente. 

l'3D 
Eugênlo Barroa 1. J&!fetSOll ele AgulII 

:wu..on Gollço.! •• 8 .. JosiJ OUlomar<l 

PTB 
BeZOlT& Neto Melo Braca 

E) Pare efetuar o levantamen
to da PRODUÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
SUII Industrializa9ão 

Or1aà.a em v1rtude do ReQ!1erJmen~ 
to D' 66.-63. do Sr, Senado, .'Né 
H:rmU10. 8PrOVado na se.s.sãQ de u- (1(: 

setembro de 1963. 

De.slgna.da esn 19 de setembro de 
1963, 

Junho de 1964 1661 .. 
H) Para o estudo das Mensa

gens do Poder Executivo re
ferentes à REfORMA, AO. 
MINISTRATlVA· ' 

Cria.da por inlciativa da Câh)ll.:-4 
doe Deputados aprovada pe!.v Se,nado 
fill 1. 12 1963, 

Membros tIS) ParUdos 

Senadores: 
Wilson Oon!;'alve,s - PSD. 
Leite Neto - PtiD . 
slge:tredo ?actloeco - pl:3D, 

tlPN 
Lopea Costa Irlneu Bo1'Ilha ...... 

li P,l, 

Prorrogl1da em virtude do it~que.1 ArgeminJ de {;'!guelreol.. - eru. 
l'tmenoo nfl 1.159~63. do Sr. SeOdo/lol Edmundo ~Vl - P'I b 
MiJton Campos.. aprovado na sessão AdoolPno F'rancu - UVN 
de la c1e dezembro de 1963. Joâv Agnpii.}Q - U l)j't; • 

Auré!h.. Vianna _ PBH. 
Membros 19) _ PartJdo3 I Josaphal Mannhl.l - !:iCffi' k"~H.~ia. 

:MIguel COIIIo IPSP)' RAul Glubertl 1l'SP). Deputados: 

secretdrto - Alexandre pra.Mer 
Reuntoe. _ quart ..... felras. as 16 bo_. 

José FeUClano - PSl>. Ou.s[BVO t.:a.panema ,pre.5tdentt:1 
Att.1l1o Fontana - eSD. PSD 
EugêWu Sarros -- PSD. 
Jose &tnlTIQ tReJat.on - f"fS, 
Bezerra Neto _ P'l'B. 

"::Ol\1ISSõES ESPECIAIS 
M~10 Braga _ Pl'B 
Lopes da Costa - Ul)N, 

A) ,Para Revisão do Projeto que C) 
define e regula a PROTE
ÇAO AO DIREITO DO AU
TOR 

Para o estudo dOS efeitos 
da INFLAÇAO E DA POUTI· 
CA TRIBUTARIA E CAIV 31AL 
SOBRE AS EMPRtSAS PRI· 
VADAS 

M.Uton 
VUN. 

Campoa lP:-~laente, 

JQllo Leite IViCePr, J - PRo 

SecretarLO: AuxiliaI' t.eg~3jtJ\·( 
Ptr-10 Alr-l:andre Marques de l\J:70I.l' 
querque Mello. 

criada em rlrtUde do Requertmellt< 
11' 480-62, do Sr. senador 04UtoD 
campos. aprovado em ~O de J~' 
õ.l lWl. 

De\!lgnada em 22 de novmbro de 
1962. 

l>rorrogada .~ i5 de dezembro ele 
1963 em rutuoe do Requerunento ai!. 
mer<> 193-62. a\lrovii.do em 12 di de· 
.embro de 1962. 

Qompletaõ.l em 4 d. JaneIrO d. 
11963, com a deSignação elOS SenthJ.res 
eenadores Vasconcelos Torrei e 
Edmundo Len. 

R.eunlões: b'.a teirt14S lU 16 nUr<l.b. 
Criada em vtrtude do Requerlrof'D~ I 

to 09 531·63 do Sr. senador ü-OU\'e0 
Vieira. aprovii.do na _ ao 2 de 
agOSto de 1963. F) Para estudar a situação dos 

TRANSPORTES MARII/. 
MOS E FERROVIARiOS 

Designada em 8 de agOSto d. 1963 

Prorrogada em vtrrude do flequerI
mento D' 1.161, de 1963 do ::;eoaal 
Senador AttU10 Fontana, aprvva.lc 
em 10 d.e dezembro d.e 1963. 

, MemG1'IlO 15) - Partidos 
MUJlo Ji'ODtaoa - PresldeDte 

PSD. 

Ct1ada em vU'tude M R,equoar.men· 
to 09 1541·63. do Sr SçnaaOI ,,~t 
&rm1r1o. aprovado na ses..<;at.. de 13 .:1t 
Qo~etnbro da 1963. 

DeSignada em 13 de novem,oro \te 
1963. 

FeUClaoo - IVice~Pr,} PrortOiacla até 15 de dezembro ÓE _ JOSé 
1954 em virtude ao Requertmento nó. PSD. 
mero 1.198-63 do Sr SenadO] Me,n8-

JOSé ErmlJ10 - Relator - ?1"B. 

AdolPno Franco - UDN 

PrOrrogada até US d.e dezembro Oi: 
1964,. em Virtude ao Requel'lmeot-t 
nq 1 16"l~63. do Sr, Senador JOjlt 
!..Ieile. aprovado em lO de dezem.):c. 
de 1962. 

zes PimenteJ aprovado. em 11) ,1e Co
zembro de 1963. 

Membros 17) - ParUdoo 

Gilberto Maflnbo - PSD. 
Menezes Pimentel - ,rSD. 
Heribaldo vteüa. - Ul>N "
MIltoD Campo. - IJUN, 
Va.$conce;os rorr~ _ P'l"B .. 
:Edmundo LoVl _ PTB. ' 
AloysIo <!e Çarvalho - PL. 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Crlada em vU"tude do RequerlIDen· 
to n9 561·63. do Se. Sena{lor Jefter· 
SOIl d~ AgUla,:. aprOvll-do em U ae 
agõsto, de 1963 OeSlgnaÜa em 28 dt' 
agOsto de 1963. 

]?'rorrogada até 14 de marÇ() d.e 196JO 
(90 dlaa 'em virtude do RequemneD· 
to nttmero 1 160·63. do Sr. Senaaol 
.Jefferson de ,AgUIar aprovado em le 
de dezembro de 1963, 

Membros 17) - Partidos 

Jefferson de AgUl8lt IPresIdente 
PSP. 

wUSon Gonça.Jv~ -, psn. 
MtIlur Vlrglllo - P1 1<. 
Edn1Wldo LeV1 - P' 1"B, 

&dolpho [i'ranco _ LJUN, 

Eurico Rezenoe I,ViCepreti1dent1:.t 
ODN. 

Auréllo Vianna _ PSD. 

Secretárla: OflC1&l Leg1s1ativo 
P~3. JUljeta R.1beuo d.os -'iaoW:a. 

O) Para estudo das caus'as que 
díficu/tama PRODUÇÃO 
ACRO PECUARIA e suas ra· 
percu15sõeS negativas na ex
j:~7;!.tção 

Membros 15) _ PartIdos 

Att1110 Foota.ne ..;.. PSD. 

Slge!r~oo pacheco _ PSD. 

Jose Enn1r1o _ PTB. 

Lrineu Bornhausen _ UD:':. 

Jtll10 LeJte - PRo 

Secretárto: Auxiliar LeglS,lil.t1V'C 
PlrlO. Alesandre M. àe A, Meuo. , 

ertaa. em rlrtUde <lo Requerlmen. 
to Q' .59-63 <lo Sr. Senado, J'-", G I 
ErmirlQ, aprovadO !la sessão de 20 Oe 
"gOSto de 1963. 

Para o estudo da situação 
do CENTRO rtcNICO DE 
AERONAUTICA E DA ESCO, 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCA. DE S JO
SÉ DOS CAMPOS 

Designada em 22 de ag6.sto de 1963 

Prorrogada P01 1 ano, em nrtu1E 
do Re-querlmenkl 120 1 191·63 do Sf'o 
ohm Senadol Slgetredo fl'8-ClJeco 
aprovaào em 16 de dezembro r::! • 
1963, 

Membros (5) - PartíduS 

JoSé Fellc1ano .:. PSD. 

SlgetreàO Pacheco (VlcePr .) 
:"00. 

Crzaa.a etn vtrtUde 40 Requenmen· 
W o'" lõ8-63. do Sr. sena<100: tttulu 
CalazaOd. aprovado na sessão de 12 
3!;- QO'l.'embJ'O de 1963, 

OeSlgnaaa em 13 de Dovembro dE 
1963. 

JOSé ErmiTio fPre.sJdente) ~OfTogad9. aU. 15 de dezem!l:ro t1f 
p-TB .9&\ em vlrfqde de Requerimento "O-

Lopes as OOSta _ UUN. (nero l l5S 63 do Sr senador An'~· 
• . aI() Jnca. I:IprovadCl em lO de lez/'>m· 

Aurél10 Vianna 'Relatofl - PSO ore de 1963. " 

Sea~et,I'U·10: Auxlll.ar Leg\.ii\S',lVl! Membros (5) _ Partidos 

Josaphat tHarfnho - S ;le~en(f&. q,llerQtle MeJlo. JOSé FeJiClano - PSD. 
l-tu, CarneIrO - fOSD 

PL-lO Alexanàre Marqu8 de !\lbu· J 

SecreUJ1ú: onctat Legunatfo. Relllllôea: ~as e "5 telru ti tf ~ Ant,.---(,"~c Jucâ _ P'fB. 
PL-G, J. B CIl.'itclon rlranoo~ noras Padre Ca1aza~ - UDN •. 

ACierbaJ Jurema - PSlJ, 

Laerte Vlt ra - OU:'> ·~,}I}'o~n·ulào 

oelo eputaao Arna.di.- N"guel \\ I • \ 

Dout.e~ de Anarane - P'l'B. 
Arnald..o CerOe1rli _ P:::o.P. 

Juarer fó.vora _ puc. 
EwaJdo Pinto _ MTR" 

COMISSõES ESI'E(·' A 18 
PARA O ~~STLIlO 1>8 
I'IWJETUS DE E~Il';~~· 
DAS A CONSTJTt:ILH~ 

I) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 'I 61 

!QVE UISPCl!. SOBRE VE'-ct;\H-.S_ 
I'OS DO~ l\-lAUI~'1 HAIH)SI 

Elell.a em ;n de lunhCl Oe HI51 , 

PrOITogaoa: 

- ate lb d~ dezembro de !962 Cf>~O 
t{equerllDenw 6U!I 61 ap, em I>Í 'Je 
de~embrO de 1961, 

__ aW J5 de dezembro dE 19H3 :)f'IO 
Reque'mnentQ 179· 62, apr em 12 OI:: 
~embrc de 1952 

• _ até 15 de de7emorc de 1964 üHO 
fteQuenment.(. I 13tHili apl em lt le 
:iet.ernbro de 1963. 

Completada em 29 de uutut;~'(' ae 
1962. lá de mal" de 196:3 e 2::J .je 1J.f)(1l 
C1e 1963. 

Membros 1161 - PartldOS 

JettersoD de AgulaJ - PSU. 
úObão 011 SUveu-a '2"J de cl-orl] de 

IL0(3) _ PSD. 

Etu, Cuneu-o - PSD. 

BenediCto ValladareE - PSD. 

Wilson Gonçalves 123 àe 8./):-u de 
1963) - PSD. 

D'n1eJ Kneger - UDN. 
Lo.tJf3 da OOsta (29 de 3utubro de 

J96~) _ UDN. 

04Ut<>n Campas IVlce-Presldcn",) 

aerJbaJdo Vieira - ODN. 

flw PaJmell"e - UDN. 
SU .<tstre !-'énCJes 123 de aorll de 

HI6S\ 
Bezerra Neto (23 de abril de 1963). 

- f'TII. 

Alome CelsO - PTB. 
~qog:uetlli da Gama _ ?TB. 

"BafToo Ca.n>a1l1o _ P'l'B, 

AloysJO de Carvalho lt' resldcnte) 
- PL, 

['I,tem de Si - PL. 
Jos9.pnat Marinllo - S le~endll. 
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, E à C - eté 15 de dezembro de 1964, pelo MUton Oampos - UDN, ~, Jl. Projeto de Emenda à cons-I L) Proje!o d~ m,enda ons- Req. 1.143-63. aprovado em ~O ae .,!l~ribejdo Vieira Vice-Presl<!en\<> "; 
; tituição n9 7/61 t,tUlçao n' 9/01 dezerobro de 1963. 'u 

Completada em 29 de qutub!'o ele Menezes Pimentel -- PSD. , 
(qUE DISPOE SOBRE AS ftlA'fE-1 'ClUE. ,~I.';'.l;~~.IC~ O RE<!IME D,E 1962 23 de aorú Oe "6a e 22 "e lu- E:url"" Rezende 123 de abri IdO 

)tIAS DA ·CO~.lPETí!:Nt:l,-l p. Rh'i\· p!.~C_{..I.·''''''''·~ .. vj\u at~3 ~{.ENDAS) llio de 1963. 19B~J _ Relator _ ODN. 
!rIVA DO SENADO. ~ fX~'LUIN,UU Eleita err. 30 de novembro de 1961. Membr- _ PartIdos fi,l!vestre Pérlcles (23 de abril CJ as DE PROPOR A. EÃOlliÍ'..ti. ... YI;áO VQ 19631 _ Presidente _ PTB • 
.Dos CHZFES GE; Ml!S~rtO iH~ Pronur;~üa: I Jefferson de Agu.ar _ P$D. Noguel1'3 da Gt.ma _ 'trrB. 
!rLOl\lATIC A PERi\'l ... l~é.."· .. ·E fi - aGe 1~ ae c0zembro de 1962 0010 WUSon Gon~~ve.s 123 de ~oril de Baros Carva:ho _ PTB. 
(lPUO~lAS O eSTtl1};:;:\ .. :l UIUN- Itt:qu\::!fllllelltu 6ÜJ-61 ap:üvado em. 14 19b31 _ pSU Aloysio rle Carvalho _ PL. 

Jo O ROl\lPll'.lE:\"TO !~ O a~A· de dezennJl"v Oe 1901; Ruy carneuo _ PSD. L1nO de .\latos _ PTN, 
AUENTO DE RE1.!'_\,'OES U!-I - aLo;! 10 de c.t";Ç'illoro de 1963 pelo ; João Agflpino .23 de abrU de 1963}~ 
LÔJ.1ATHJr..& COJH L'A:'SEb E.S- 3e.qutrlmento lt!2-62 aprovado em 121 LObão da Silvelra - P~D ... 1_ UD~ 

!rKA!'~G.Ell:.OS). ·:.e d,~~emoro Cie ~902; GUldo .\1unam '29 de 4JUU..I ... ro de Daniel Kriegar __ ODN. 
~ - .ite lo de dezemoro de 1964, ?elo 19ô:iJ _ p:::,lJ 
;Ele. ta em 4 de outubI ode 19tH. Hequcr"mt'D'V 1 141-63 .aprova.;io em MJtoD LaffiPQS _ UDN. • __ 

~l'orrogada: ~lJ .,J.e C1ezerr,:oro de lY63~ H1:!rlba..do Vle.ra - ,UUN. IQ) p(oj€1:o de Etr.E:1da ~ 1.Ion!Jn 
!- até 15 de dezem'3ro Qe 19132 pel<: ~ Lop& da COSt.d - UD~.. , . ~ o ,., 

.a.~quetlmenoo 301-õ1 ap!, em J.4 ~é ~:!;.m_r05 116, - Partid03 i João Agr.pma ,23 Cle \1.0rU ::ie 1963, tltwçao n, 3/02 
cWz<;,mbro àe 1$161; 'I Jeíters'Jn de Agmar' J23 de abril, - UDN I' :AUTü:UZA O '!'RIUUNAL GUPE1", 

I- ate 11:> ele dezembro de .9~a I)E',C üe .'I:Iti::h - PSU. '1 euriCo Rezenae (23 de ao'1l de- RIOR EL. i::,;': ~i.!A:" l.:' Fi;"tJ:.a D't..-
::t4q 1 1~?~õ3. apr. em lU oJe >lczeru· L\1~I,eL;t;.5 ,t1";menteJ - PSD. 19o~J _ UUN. ' TA PA':'{A. 8. REAL':'ZAÇAO 00 
btp cte 1963, .HiUH ... Nj'ü,t!l - PSD. Silvestre Perlcles t23 de atlrtl ãe ri ,.~:·,L;'IO ?REV;STO Nl'l 

):Jnmpiet.act.a em 29 cte outuOro ae' GUIQU ':"J.Jnuln ·29 c.te outu~ de 1963, _ PTB f!:l,lC.·-;,'), (,C!'~STIT!'t:~ .. ~-'t~L I:~o 
up:'. e 24 Qe ao-:-ll de. 11:162. 19021 - PolJ Nogueira Ua Gama _ PTB. 1- _ üTO ADICION&Ll. 

I MemilrOs na) - ~tl.rt1dus RUf Chl1.~,ro \23 de abrU de' 1963 Barros car'~a~ho - EYfb. Ele{ta em lO cte jUlho de 1952. ,) 
fvlêDeze.-, p,nJemel - P.:;,lJ. - pnU, AloySlO de C~vaillo _ PL • 

. 

/Vr<..l.$VD GUfIl.:aJVes t2~ c.t:. ':l-UrU de j Dãn.el Kr.eger ,Rc:ator) _ OUN. b.llguel C\luto _ ?SP , PrvTJgst:".10: 
1~53) - p-re~ldl":r.Le - P.::.l.J. &iuco r'~t:: ... enC1e 12~ da E.p...-u de Cattet-e PlDhell'o \23 de abrIl tle I _ a~é 1ft de dezembro de 1963 W}t, 

!LvlJàQ -da til1V€'lfa - PeU. ldti,'S, - UU."\j 1953) - P~. Re'ti:..ltL:p--e~.r,L 1tH.62 aprovado em ~ 
!Ruy (Jarlleuo 12~ de aúru de 1903' .\lutlln C~rnt.<os - ODN. Ide. rie;ca ... H'o tie U162. 

-' p::::iL> I He..loa,üo VlelIa UL>N. O) ProJoe'o de ':menda à Cons~ I - ate 2" çle dpzembro de 1964 pclo 
:U:.11C1o Mond.:n I .• de OU:u'Jro de RuI t'dlmt:lr~ -L'l>N. I L ~ I Req ... ernnento t 146 aprovado em 1.3 

ldo-i' - t'dLJ 8.nàl1l} ;:'dVa - a3 de abru do 1 tii.UiÇão nll 1,62 de 1t'/.-f'ntorc Qe 1U63 
,.iEU.llCO .. i.ezende \23 de a..Jr:l ,:e! .UaJ, - t'1~ /IOBRHiâ.iO::LIEDADIo.: UE CONVUR- <;omplet.ada em 23 de abl'il do 
l~ba. - UU~ bJ.früs Ldl.a.ho - PTB. 80 PARA lNVES'nutaA t:iU 1196::S 

D.:lrueJ K!tfcer - ULJN. A ·--'~m.ro Oe 1<.gue1reC1o - PTe. ., , " , L> , 

' I .r,a . e E P!tOl~~;1.. \0 ;:1::. !\O:-'1.E.At;...J~~ 
'1vl1.i.~Jll l!amp.Js ·V,r.,:c r:arQ.u~m,...e) B~"p.. ~ to !23 de o.btil àe 1963 Ct\RGO 1."lJt:lA.l VI! t:;\~REL'''~''1 M,,!mtlN.<>. _ Partldo:: 

i ULlZ>! - PJS l:"i'l~.tU:-"}S Jeffer:;;.un de AgtUar _ PS • 
• H:: .. (,Ml0 .. V!e,ra - UU."IJ. Al<Jr..;;(. -de Carrh,ho - PL. -. t,). Wu~on Gunça.ves '23 de a!)ril de 
,':"Upt-.& :lã \,:o_,t<:l - UUN. I LU10 de Matos - PN. EleIta em lO de maio de 1962. t9.6:i' __ PSlJ, , 
1'l>Ve::;tll: per.t,~ ...... } - c~B R:.zy Cal'nelTc _ PSO. 
'~Jvala ..... Ll..":ua - r>Tl3 Prol'r>J:,;",aa: Luoao da 81lvelra _ PSD. 
JATIdU:-Y ,s;Jva ':l<j de aOrl. dE '9\>31 :vl) Pr Oie1IJ de Emenda à vons.. _ .... até 15 de de7.emtl'7"o de 19d2, rrele ~.i.t'IL~L;~S t'\{l;).ente\ _, PSD. 
~ r' 1 H I - Req ,tio ol ü-pruVl1da em 1.2 de ~·t· l.che L'Jet~ ·23 de abril de 1963) ~, '\irlJd :10 Senf!,.or PJJ·.(., P""d,rtt t/íUlçao n~ 10,61 zembro de 1ll6:.! Po-<.; 

;;,"L.te- ii-or<j ae .~,jJ, - l'tt;!l<t:Vl - •• r_ .•.• ,I..ILn.~,.\() ... ;; . .-lS . H,') g,,*,S 02, LM- - at.e li) ~i;' aez-embrO de 19ô;J oe'( i\},l!on Ca.OlOOS _ UON. 
J;'"' s..' E ll",lUJA:i AOS &-lU R~q 1 1-\,-u", ,LiJrO~iiào em 10 d~ de. fI"-!'."llrl'J \i'.;:w-.a _ (Jl)~i. la.o!t);o ,d~ Carva,h:' - PL.. _'U,:).tl,~ ... '~ ~ - zembro ae 2963. ';'):'(; :'l~r1p~O ,23 'de abrll ae lêc::-)' 

Lm1,., -ae J.ldtu~ - t->l'N .:-. .. lu.U.:iJ. _ Ul1'\l. 

EleIta em 'l8 de dezembro de 1002. OOmplecaa~ em ::13 de etld; jE .oB~, Eurlco Hezende (23 de;:larll::::: 

:t) Projeto de- Etl1enda ons PrU1V5,;1Qd; DG~,f', Krl(;'~el" _ U1JN. à CI j ., MemO'Qs - Pa.:UQOS 1963) _ Uim < 

' titurcáo nU-S 61 - il.tf:: 15 de dezembrc de 1953 1)€lo JettersoD de Agular _ PSD. ::i_, ..... ~~~ t"f>t";cles \2if de abr1l' (o::; 
I "I" • , ' , • _ rleq IUJ c:: liprvVbrQ .... em 12 ae Ge- Wilson UJnçi:l,lv~ '23 c1e a.oril de 1:G~31 _ p'l'B 

(Sv,..l,{t_ L_\.U .• f!.fttl,\ 10 f'Vn ~hO "emOra..te .1/0<1 '1963, _ P,f)lJ N\'.';:le~ra aa Gama _ PTB. 
iJ'~::,l,~ ~u ~hI'll':~JJU u-:- l.:.lM!:.j _ üLe li) at; Qezf:mbro -de 1964 pelo I Ruy üarneu-o _ PS. Barros Canalho _ PTB. 
I ~~. i.\ .. l~~A~ _ ?11 L~.\i~,ll( .. /l Oi:. tteq 1 H:t.-oJ aprovado em 10 d~ ou .. r Menezes puneDteJ _ PSD. M.:;m :1= I$á _ ?L, 
~ -t:,_~{,~, .... h t 1';_ ...... \ ...... [>..: i'..1. {,Uoro Oe 19ô;S, , M1Jooo Carr.ç~ _ UlJ-.N. Aarão Ste,n.:lrucb _ MTR! 
'. EtelLa em b tte .Jutu.orc ot: J-9';)1 (Juwp,t>t-aaa em 30 de março de! BerltlaJdo Vle.ra _ LJl>N. , 
'Pi:UfrUl;;",-ua. \ltlti.:, 29 de .> .... t.uor .... de 1962 e a de Eunco Re.?~nC1e t23 de abril dE IR) p" •. '. ti E d à C ' o 
1·- aLe 1" tiE' a€Zemorc de 19ô2 ')"w "tOnJ de W63 19b3J _ UU;.\I. rOJelO e men a O!i't ..... 

a€,qUc-'lmentIJ ~Utl-bl t\,\Jlt'<I.:iQtJ -:"IJ a M<!mi>:"Os 116) _ Partidoa Joâo AgnpIno 123 de abrU de 1963 tituição OI? 5/62 
~I: lantoa(l <1e lSôl; _ Vice-Presldente _ UDN. 

i - aLI: lo de .~tlelro ele 19-63 OfJ.O JefteJ'S<JD de hg:Ular - PSD. DaflleJ KI'.e;.es: _ fllJl'1, 
Ueq;..'C. :n.e!Jt.4.. IB. ,tl~ t\,YiUva(ü. etD li' Wd.son (j-unça..\~ t23 de abr.O. de Silvestre Per:c .. e.s 123 de abril de 
~e :lete{L.Jn, ae d/t.:i; dHi3, - PSu. 1963) _ ?Ta 

- ate lo Oç o.e",embro d~ .!:Jti4 )e!o ltuy L.-arnelro - PSp. Nogu~tt~ do OltIlla _ P'l'13. 
!:t.equenment.o 1 BO'o;:! <tp,,~,.;,Vr.l-'..t\. em LoO.l' àl:!. ~Hverra - PSD. Barros Ca.rvUlho _ PTB. 
10 de- aezemtJro de H:l6:l' vU.i~d· HrJDCilD l29 -de outubro 4~ AlOyS10 de Carva.l.ho _ PL. 
,(;"ump:et-aca em ru dê ma.rç.o I'le 19621 - PSU Aurélio VlfUlna ,23 Ue a.or1l -de 
~sz< 29 de -Oul'lor<.; de iUô:t.. a~:te MIlton Gi:l.mpos - O'DN. 119631 _ ReiaCOr _ PSB. 
llbril de :963 ,HenoaJoe; VlelJ'S _ lJUN

o 
, 

i MemorOE: !16) _ P3.rt:.oos Loçes aR C<x;ta - UDN, -
, JujQ ~~"p.no .23 de abrU de 1963) P) 'Projeto de Emenda a \';OOS-
I ,Mereze/3 P.mente\ - ~o1J - 0'-'1'.. I 
r R<.lj' L:acoe,r{.r ~ ae ::i-;).~lJ :te 19~) h."Ur:co ::tnende (23 da a.br11 cb tituicão n9 2(62 
~ PreSldent.e - Po::iU. IJtl31 - Ol.J~. O 
: Lobao C1a ~lJ\'eU'a - p::3/:). e:Jllv2Stre r-'értc:les (23 de abtJJ ae (lNSI'l'I'UJ NOVA OISCRIMINAÇl\ 

4... ""';:t ,9",. _ ~J·Pr. DX H;tNUfiS ll:1\t faVOR lJO:l ! Jeltersun ae .~'.C!at ·23 ae ~-o.... .. v J;' lO MVNlt'tPJ-t~,s,). 

, GUlaO M>JDCtin '29 de O-I,ltutr.o oe Barros 01.rvalTo - PT'B, EleIta em 23 de maJo de 1962. 
~9tW - PS1.l I oNguel'"8 na Gama - PTB. 

{96l! - PSlJ, . Ja.~'t'C'1"n M1!'lnho 123 de cbrD. t'b Pro.rrogaçáo: 
f Da.a;e Â.Ileger - UU;.t 19611 - S lel'( _ ate 16 d.e dezembro de 1963 Pe.!() 

EuriCO Rezende'~ í.1e aJ:-i.] ae I lLo~"Slc rI-f' C9.rvalho - PL~ Requertmento "166-62. a,Provado ~ 12 
196::P - Ul.)1\j. • I L.-I\,.O de Matos - ?TN. de dezembro de 1962: 
.' Ml1wn VampQs -- UDN. _ ate lb !te dezembro de 1964 'Y'H" 
: Hertba.dQ Vletra IVlCe·PreS!(1eD·.e~ Requerimento l 14.5-63 s.provado em 
'- lJON. . I' N) Projeto de Emenda à (;ons- 10 de dezembro de J!J{;3 
: Lope< da Costa - 1)1."". . • " - o 1 6 n~ n' 23 A o"rU de 
i Vag"lI dO Senu.d~r P,Oto Fe-"e'ra titUlçao n· 1/ 1. ....,..,mv>etaaa em "'e ...... 
~2a -le abnl de 1962 - rtellV.oI - (("RIA" AV OI! NOVOS 1953, Membros _ partidos 
lf'Tti !.Ut'SIct?IOSI Bezerra Neto \23 de a.bril le .. 90'1, 
i- pTB 
I Amaury Sílva !23 de atlrti de- bJô8J 
,_ P'l'B 
I VIVl:lidc. Ltma _ PTa 

J')VSHJ de <.!arvalho - PC; 
Jilo dI; Ma WS - PTN 

Elelt.a em '~8 de março de le63. 
Prorrogo'1çãO: 

- até 15 de de7embro d.e 1963 oelo 
Req 794 62 .-iprovado em 13 4Q to .. 
~.mbl't.. àe 190:2 

Jettersotl Qe Aguiar _ PSDo 
WtiSon O<Jr.çalves <2'3 ele At>:"1) d€' 

1963) - E'SD. 
Ruy Carneiro _ PSD. 
Lobâ.rt ds SiJve.rrs - PSD. 
LeIte Neto 123 de &01"..) do 19$3) 

- PSD. 

(!H'Poe SOB!IE " EN711EG!l &01 
IU;';NH'::":~ .. US UE 30% DA ABi:\.:z 
CAIM~ilO nos ESTADOS QUIlN 
DU S"L1!:!J"R AS lIENDAS /Iilu 
NtL~P~I:") . 

EJ-e;ta em 13 de setembro de ~. 

<- até ,b Ce dezembro de 19.63 Pelo 
R.eq4çrW~enl,u- 0'1 1 141~6.3 aproy:::.d, 
em ~2 ~e Cle.:.em'Jrc de 1962; 

- ate 1 de uez-:moro de 1»64 .ÇJ1-, 
Requertrnent.o l "H-ti .mpruva.do' em;: 
~O Ó't de2('U,.(l(C :le ;.963. ' 

C.PWpJéUla e::n ta Gle abril .de 1t.::3. 

Jetíer&oo de AgUiar - PSD. 
Ruy C'aruero - PSD, 
Looáo da "::l.vera - tJSD. 
Wi1.soD u·)nca~ve.s' l.23 de S,brQ .:2l 

19631 - PSLJ 
Leite Nett., <13 4 531 _ I?SD. 
Menezel> ?'.:llel,t.eJ _ Preslóe!1t1 
.:\W,too Oam-p~ - UDN 
E:l.erlb8..i C1o Vlelra - OUN. 
]Osaphat Vlannho _ .23 4.63) 

Vlce--Presldent{> - UDN 
0301e. &-negeI _. UDN. 
Vaga dI) denhot Ptnto Ferre1rà, 
Euri:C() Rezende 423.'.63) _ UDN~ 

'26. 63' - PTB. 
No~ueira da Gama _ PTB. 
Barros (,,'ttrva~ho _ Pl'B •. 
Mero de Sá - PL. 
Miguei Couto l23.4.6!i). _ 9SP~ 
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Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 

í S) 
! I 

'(AUMENTA PARA QUATRO O NO
: MERO DE REPRESENTANTES 
" DOS ESTADOS E DO DISTRITO 

FEDERAL NO SENADO). 

Eleita em 13.9.6a 

Prorrogada: 
- atá 15.12.63 pelO Requerimento 

~90-62. aprovaclo em 12.12.62; 
_ até 15.12.64 pelo Requerimento 

1.148-63. aprovado em 16.12.63. 
, Completada em 23.4.63. 

'1 MembrOS - Partidos 
Jefferson de AgUiar - PSD .'" 
Ruy Carneiro - PSD 

· Lobão da Silveira - aela\Ol' 
I'SD . 

Wilson Gonçalves 123 4.63) 
Jj'SD 

. ,MenezeB Pimentel _ PSD 
Milton CampOS -UDN 
HeribaJdo Vie1m - ODN 
Josaphat Marinho - (23.4.63) 

J)'DN 
Daniel Krleger - UDN 

"Eurico Rezende _ (23.4.63) _ Via 
oe-Pre.c;1dente - UDN 
,... Vaga do Senador Pl..oto Ferre1rt1 
(23.4.63) - Presidente - P'I'B 
· Nogueira dA Gama _ P1'B ~ 

Barros Carvalho _ PTB 
Mem de Sá -' PL 
Júlio Leite ,23 4 63) _ PR 

:r> Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 7/62 

(IlEVOG.~ A EMENDA CONSTITUo 
· . C10NAL N" 4. QUE INSTITUIU o 

Slsr"MA PARLAMENTAR DE 
GOVERNO E O ART. 61 DA VONS
TITUIÇAO FEDERAL. DE 18 Dh. 
SETEMBRO DE 1946). 

Eleita em 6 12.62. 

Prorrogada: 
:- até lá 12 63 pelo Requerlmenl< 

791-62, aprovado em 12.12 62; 
- até 15.12 64 pelo Requerunent<. 

1.149-63 aprovada em lO 12 63. 
Completada em 23.'.63. 

Membros - Partidos 
i.lefferson de AgtUaf _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
;Pedro Ludovico _ PSD 
Wilson Gonçalves <23 •. 63) 

PSD 
Benedito Valladares - PSD 
~ene~ Pimente1 - PSD 
MUron Campos - ODN 
Herlbaldo Vieira - crDN 
Ellrico Rezende f23. 4 63) - UDN 
Daniel Krieger - UDN 
,Toão Agripino 123 4 63) - UDN 
Amaury Silva 123.4 63) - !'TB 
N'Ogueira da Gama _ PTB 
Barros Carvalho _ PTB 
Mem de SlI - PI. 
Raul G!ubertl - PSP 

.!J) Projeto de Emenda à Cons
I tituição nq 1/63 

JU'gemlro de Figueiredo - PTB 
Etll'ico Rezellde (23.4.63) _ UDN 
MlIron campos - UDN 
Daniel KrIeger - UDN 
Josaphat Marinho - sem LegeD<la 
Aloysio de Carvalho - PIo 

-
V) Projeto de Emenda à Cons-

tituição n9 2/63 
(DlREITO DI! PROPRIEDADE) 

Designados em 23 4.63 
Pl"orrogaciB: 
- até 15 12 64 pelo Requerimento 

1.151-63, aprovada em 10.12.63. 
Membros _ Partidos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy carneiro - Presldent8 - PSD 
Lobão da SUvelra _ PSD 
Wilson GonÇllJves - PSD 
Menezes PImentel - PSD 
Beribaldo Vieira - Vice-PresIden-

te - PSD 
Amaury Silvn - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

••• •• Vaga do Sena-dor Plllto Fer .. 
reira _ PTB 

SUvestre Pérlcles - P'I'B 
Artur VirgUio - P:TN 
EuriCO Rezende 123 4 63) - UDN 
Milton Campos - Relator _ ODN 
João Agripino - ODN 
Josa.phat Marinho - Sem Legenda 
Aloysio de cnrvalho - PL 

W) Projeto da Emenda à Cons
tituição n9 3/63 

IDISPOE SOBRE A ADMINISTRA
ÇAO DO DiSTRITO .'EDERAL E 
~lATEUlA DA COMPETI:NClA 
PRIVATiVA DO SENADO). G 
Designada em 2 fi 63 
Prorrogada ate 15 l:.l 64 pelo R&

~uer1mento 1 lffJ·63, aprovado em 10 
j6 dezembro de 1963. 

Membros - partidos 
Jefferson de AgUlar· - pSl) 
Ruy carneIro - PSD 
Lobão da Silve:.ra - PSD 
WUson GoncaJve" - PSD 
Menezes Plment.el - PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury Silva - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

'.' Vaga do Senador PInto Ferreira 
- P'I'B 
.•• Vaga do Senador Eduardo oa. 
talão tViee-Presldente) - E'TB 
... Vaga do senador Eduardo Aa· 
smar _ PTB 

Eurtco Rezende _ Prf" -}':lte 
Milton Campos - UDN 
Daniel Krieger - UON 
Aloysio de: carvalho - PIi 
Josaph&' Martnho - RelaloOl' 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/63 

(CONCEDE IMUNIDADES AOS 
·('1'ItABALlIO DE MULHERES B ME. VEREADORES) 
· NORES E TRABALHO EM IN Designada em 20 5.63 

DUSTRIAS INSALUBRES!. ProrrogaOa até lo 12 64 pelo Re-
Designada em 234.63 querimento nú.mero 1.153·63, aprov .... 
. . do em· 10 12 63. 

Prorrogada até 15 12 64 pelo Re., Membros - part1t1os 
querimento 1.150~63 aprovado em 10 Jefferson de Agu1ar - PSU 
de dezembro de 1963. Ruy Carneiro - PSD 

Membro.s _ ParUdos Lobão da Sllvelr". - PSD 
WUiOD Goncalves -~ PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Net<l _ PSD 

Jefferson de Ag1J1ar - PSD 
RUy Carneiro - PSD 
l.,;Qoâ-o da Silveira PSD AInaurt Silva - PrB 

Brzerra Neto - PTB 

Y) Projeto da Emenda à Cons
tituição n9 5/63 

(DISPOE SOBRE O IMPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇOES 

Designada em 31.5.63 
Prorrogada até 15.12.64 pelo Re .. 

querimento número - 1.154-63, apro-
•• do em 10.12.63 

Me~bros _ Partldos 

Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobã-o da Silveira - PSD 
Wilson GonçaJves - l?SD 
Menezes P1ment.e~ - I?SD 
Leite Né:o - PSD 
Amaury SilVA - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

... Vaga do Senador Humberto 
Neder - P'I'B 

Argemiro de Flgue1redo 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
Daniel Krlegcr _ UDN 

PTB 

AloysiO de Carvalho - PL 
Josaphat Ma.r1nho - Se mLegenda 

Z) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/63 

IINELEIJIB1LIDADE) 

De.s1gnada em 2 10.63 

prorrogado até i5 12 64 oelo Re
querimento número 1. 156~63. aprova
;lo em 10 12 63. 

MembrOS - ParUdos 

Jefferson de Aguiar - PSO 
Ruy CarnelrQ - I?SD 
Wilson Gonçalves - PSD 
JOSé FeliClBno - PSD 
Wattredo Gurgel - PSD 
Argemll'O de Flguelredo - PTB 
Bezerra Neto - P'fB 
Silvestre PéncJes - ?Ta 
Edmundo LeVl - PTH 
EUr1co Rezende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
Aloysto de carvalho - UDN 
Afonso Arinos _ UDN 
Josaph3t Marmho - Sem Legends 
Raul Gluberti - PSP 
JOIle LeIte - PR 

Z-1 Projeto de Emenda 
Constituição nq 7/63 

à 

rrRANSf'ER~NCtA PARA ARE· 
SERVA DO mUTAR DA ATIVA 
QUE SE VANDIDATAR A CARGO 
ELETIVO). 

Designada em 2 10 63 
Prorrogaoa a te 15. 1~ 64 pelo !te

querUnenLo numero 1.156-63, a,prova
do em 10 12 63 

Membros _ partidos 

Jet'ferson de Aguiar - PSI) 
Ruy carnelro _ PSD 
WUson Gonçalves - PSD 
José Fel1C1ano _ PSD 
Walfreclo Ourgei - PSD 
Argemlro de Figueiredo - PTB 
Bezerra Ne:o - P'I'B 
Silvestre Pérlcle.s _ PTB 
Edm DDdo LeV! - !'TB 
EurIco Rezende - UDfII 
Milton campos - UDN 
AI-oysro de ca.rvalho - PL 
Afonso Artnos - UDN 
Josaphat Marinho - Sem t,egenda 
Júlio Leite _ PR 

.TCIlé Pellclano ~ PSD 
W!Json OonoaIveo - PBD 
Bezerra Neto - PTB 
Edmundo Levl - PTB 
Argemlro Figueiredo - PTB' 
Melo Braga - P'I'B 
EUric(; Rezende 123.4.63) -IUDN 
AlOYSio de carvalho - ODN 
Alomo Arinos - UDN 
Josaphat Ma.rinho - Relam _ 

sem Legenda. 
Aurél1p Vianna - PTB 
Júlio Lelte _ PR 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
CRIADAS DE ACORDO COM O 

ART. 53 DA CONSTITUIÇ~O E 
O ART. 149. IU.lNEA A. DO' RE. 
GIMENTO INTERNO. 

1') Para apurar a aquisição, 
pelo Govêrno Federal.' dos 
acêrvos de concession4nas 
de serviços públicos 'e a 
importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica N acion ai • 

Crlada pela ae.solução númerQ 11. 
de 196~. aSSlllBda pelo Senhor Ne,wn 
Ma.culan e maís 28 Senhore.s Sena ... 
dores \8.presentada em 30 de man ds 
19631. 

De,<;lgnada em :H de maio de ·1963 
- prazo - l~~O dias, aLe <18 de' se· 
t.embro de 1963, 

pr<Jrrogada: 
- Por mais 120 dias, em virtude 

da aprovação do .R.equenmenr.o ou
mero 656-63. do Senhor Senador João 
Agriplno. nA sessão de 18 de se·;em· 
bro de 1963 121 horas), 

- POl mais um ano em virt'lde da 
aprova.ção do Requenment.o núrupt ~ 
1 173-63. do Senhor Benador ueile 
Neto. na sessão de 12 de dezembro 
de 1963. 

Membros - parUoos 
Jefferson de Aguiar - PSD. 
Le!te Neto (presidentel - PSD 
Nelso." Maculan - ?TE 
João Agripino IRelaton - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 

2') Para apurar fatos aponta. 
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves. e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

Criada pela Resolução nO,mero. 82 
de 1963, assinada pelo Senhor Jef
ferson de Agutar e maLs 33 Senhores 
Senadore!: (apresentada na se.s.sâo de 
30 de outubro de 1963 •. 

Prazo _ a té O fim da sessão leg!s ... 
lativa de 1963. 

Prorrogação por 90 dias (até 15 de 
março de 1964) em virtude do Re
querimentc número 1 163-63 do tle ... 
n.~or senador Wl1soD Gonça:"Vf',s 
aprovado na sessAo de 10 de dezem
bro de 1963 '21 30'. 

DeSignação em 6 de dezembro. 4e 
1963. 

Membros (lll _ ParUdos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Lelte Nero _ PSD 
At:1110 FOntana - PSD 

Z-2 Projeto de Emend a 
Constituição nQ 8;63 

Wilson Gonç'alve.s - Presldente 
~ PSD 

Artur Virg1llo _ ?Ta 
Bezerra Neto '8 11 63 - Vice Pre. Wilson Gon~.aJve.s - Rela'ar 

PSD 
Menezes PImentel - PSD 
Leite Neto _ PSD 

.. ' Vaga do senador Pinto Ferreb"a (AUTONOMIA DOS MUNIClPlOSl 
_ l'I'B 

:!tldente - PTB 
Mello Braga _ PTB 

Àma ury Si! va - PTB 
BezerrA Neto - Vice·Pres1dente -
~ 

Silvestre Pérlcles - PTB 
A.dalberto Sena _ PTB 
Eunco Rezende (23 4 63) 
Milton Oampos - UDN 

Vag(l do Senador Pinto _ PTB Ferreira Joâo Agr1plno - UDN 
Aloys10 dI' carva;b> - PL 
Josapbat Mar1nho -' Sem L:egenda iUvesu-e Pér1cles - P'I'B 

esigDada em 22.10 63 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re

ctUerimento número 1,157·63. aprova.-
cio em 10 12 63.. ' 

Membros _ Pa.rtIdos 
Jefferson de Agu1Rr - PSD 
Ruy carneiro - PSD 

João Agrlplno _ ODN 
DanIel Krteger _ UDN 
Eurlco R.e~ende 123 4 63. 
A urél10 Vianna - PSB 
secretárIO: AuxWar Lpgj<;,laUvo, 

PL--9. J Ney Passos D!lntEl&, • 
Lobão da Silveira _ PSD 



1664 Têrça-feirao 16 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1964 
=- __ z:s=_ 

tcriza a rcabertLlra da discussão do Pro
jeto. Con.:ordando todos com a sugc,j~ 

Submetido! 011 pareceres l discussão e 1 ou parae~tati.ljs. no mlnimo. os direItos tão. a SC!lhora Vice~Diretora i\d.mltlis" 
t>o REU!\IAO, REALIZADA llM lU votação. são, sem rcstriç6es. aprovados. oriundos da Consolidação das Leis do trlltiva comparece e taz mmuciosa expo .. 

LI!.:. jU!\.tH.J Dl::. 1~ó1 Pelo Sr. Antonio Carloa Trabalho.; s!ção duc:dando tõdas as dúvidas exi!;-

Comissão de Senurança 
Nacional 

ATA DAS ÇOftIlSSõES 

A S A C 1 tenteS. Pedindo a palavra, o Senbor Se .. 
4s 1/ t: ... r .. ~. Da ':i .. dJ. da Lomb:)50 de _ pela audiência ~o Departamento - o ,r. n~onio ~r os os proje. nador Argenliro d~ Figueiredo çomunka 

oS'J .. , ... d .. ,i .h,.::.v;Jdl. ::;00 a pr\!::: .. úenda Administrativo do Serviço Público do tos: d~ LeI da Cam<lra n 35, de ~964, que, em lace do que OUVIra, retira a SUft 
Cu 1,) •• .... ~tl,h."l\J1'" t..d<..,l,:a~ de i\SSump..;üo, Projeto de Lei do Senado .09 17~. ~e {:~~~e~~:,a J~d:~~~7.°d! i:i ~a3~~~~: prelu?inar, com o que cO[l:c01'd<lm os 
p •• ~." .... '~ w.:, ':'r;" ~~'naoorcs 1<.Qul viu· 1963, que assegura ao fu.oClQOJláno pu- d 26 d ó t d 1960' P j t d [.' denH:HS membros e. nestas condições, ú 

!l~ .... J).~I_'''; J. .JlIldn .... lr.l.lt:u 13omo.ausC"n blico federal e autálquico, para efeito de C' e ilQ ~ 0
52 

'd 19'6.~ ro e o te deI Senhor Pres!dente decluH\ reaberta a 
C d d d d d - a amora n e '1 que es eu e do "d P' d R I â v 

(! '-Í,,_.:..c 1.',I:;':'U,:" reuoe'!>\! a OllllSS:iO (' c aposenta ooa. o lreito e computo M' ., d' B '. 1 d' ã lS •. 8",ao o rOleta c eSQ uç o d 
;:" ~ .• "",~,i ~ '<l .... ,un •. d, do tempo de ser\'lço relativo às contri~ ~o J U;JC'd'IO C c 'I arr?So, a }ur S lÇ o 20·6-: c emendas. Pósto em discussão (' 

.L#~,.~,.lll (h' (.vtLp.:rc~ef', por 0l0:1"'-0 buições para quaisquer Institutos e Cai~ Ida Sunba c oOp
C1 !~çtUO de J~llgadml'nsto vota .. ão é o parecer rcjeitado .... otandu 

d P d" , e <:Ir ncena; e rOJc o e ~ o c~ I P , d S ju ... , .. , ......... u, uó> ;:,r.:o. ,.:, .... nd .... ..; . .:;:; U,X-I1Utl xa e reVl cnda; ad '175 d 1963 ·d' _ Ob peo, rOleta com as. emen ar o ('nhQr 
\ - d P 't d 1".' n o o • e ,que ISpoe s re S d E R P 

.h'~o."'U C \ .... lunllu l'rl'I/<!. - pc a aprovaçao o roJe O , e. 1..0':.1 li contagem de tempo de setvlíbres re. Clla ar 'urico ezcnde e podo rOje~o 
LI- ••• I..! C <iP·O\/dud. Sdll Ic::.tr:ç3~'s. (:I do Senado n9 157, de 1963, que da nova quis:tudas pelas Sociedades de Ecouo-I sem as CUlendas os, S .... llhorcs Seoador~.!i 

il1. .. U .. l<.·llll.<lU ilnt~'nor. redação à alinea fi; do art· 513, da Con~ mia Mista, e dá outras providências; Argcmiro de Fig~e!rcdo, Menezes Pi~ 
· .... ~ •• ~.·'.hl.,J u.::> trdJcl.nu:. o Sr, Prcsideu~ scl:dação das Leis do Trabalho. mentd, Bezerra Neto c Edmundo Lcvl. 

11: ~ .• ,U,t:~t: a pdJ,H!.l ",o Sr. ~"'DJdo; Sem restrições, os pareceres são apro~ - O Sr. Presidente avoca o Projeto B designado relator do vencido o Senhor 
l,...:j..:. r ... '-jtl-.; iJ.tl.-'SClll<l p.lr<! .. er J<l\'vrá· vados pe\a Com·ssão. de Decreto Lcg:slativo n9 47, de 1963, Seuador Bezerra Neto e deliberado o 
"\I'J:"~ t".v/t.·IU ü~ U~'cn..to Lcyls[aúvo n'" O Sr. AW1,0 Fontana apresenta re~ que aprova os llrmos da Conveução :segu:nte: Como a Comissão Uiretofd 
1:> u': 1'. . ..,"1, 'lll\! apru\'(I o ACÓrda entre dação do vencido do Projeto de lei do Interna.donal para Proteção a05 artistas confessa em :seu Ofício estar habilitaoa 
aoS ,L".õ";m. l.lIM10 dê! }tu;L'r:.(a do l"\or. Srnado nfl 50, ôe 1963, que assegura re- Intérpretes ou Ex:ecutantesi aos Produ~ a remeter dentro em breve propOSiç;\o 
tL c I .• d;:. 1 tJ..lrd o t'stdbdc'::lmcnto de paração ao:s beneficiários, paga pelo \ tores de FOIlogram.as c aos Organismos definitiva a respeito I reestruturação y:~ .. 
Utl.jj .\1 ;:.;:...,lU .\.:IV ... ' A.,m·ri~alla no Brilsl!. empregador, por morte do empregado. de Radiod:tus50, realizada em Roma,! ral do Quadro do Pessoal da Secretaria 

~1.,):.;,.:t:L10 ° pül{'ceJ" Ú o.scus!tlio e va· A Comissão <lSs:n8 o parecer. em 26 de outubro de 196I~ do •. :ienaoo, F~d~ral) e como .par~ t.:! 
t .... PJ. ~d~l r.'stri;ões é aprovado. Como relator do Projeto de Lei do! Nada tUdis havendo a tratar, ~ncerrü. es .. rl ,~or. 1:1 OO(lga~a. a Comlssilo de 

.)-.." .... : lll<iIS havendo qUe tratdr, I!ncer~ Senado .o',l 123. de 1963. que modifica se a reunião, lavrando eu, Hugo Rodri- Co~st;t~lç:ao e lustIça dando. o. devido 
r.t i>c il f<!:l?jão ~a qual cu. Alexandre o § 19 do art. 21 da Lei nQ 3.807. de gues Figueiredo. Secretário, a presente a~reço as observações da preltmmar ar
}lI,) ... ;...! ..... r • .se~retaoo, lavro a pr.,:sente 2b de agôsto de 1960 o Sr. PreSidente Ata, que uma vês aprovada será assi. QU da. e aO fato de que. na rea~l1ad:, o 
A~, q'le u~a vez .aprovadci será a~si~ cOllvida o Sr. \V<11tr~do Gurgel, Vice .. nada pelo Sr. Presidente. presente Projeto de Resolução visa dtlf 
11 ........ t-'l~'10 !::ir. PrC'sldente. \ Presidente. à assumir a Presidência e cumprinH'l1to à obrigação limitada p~Jo 

___ . emite parecer idvorável. Com emenda art.go 16 da Resolução nY 38, resol ... c 
. substitutiva. ao rderido projeto. Comissão de Constituição I que êste org50 se. dlflg sse à Com:SSho 

(.Q!Hí3.são de Legislação Social I Sem restrições. é o 'p~rccer aprova~ e Justiça J?lretor~a pilr.:l ~ue elabore e remeta a de .. 
, I.' ,. • do. líber,:çao ~o Senado o Projeto de R-c-
tt R .... Ul"~AO. lREALl~ADA EM 3 Reassumindo a presidência. o Sr. Vi~ 17' REUNIÀü, UHDl~ÂRIA. REA-I s:'Juçao :sobre a reestruturação defIvI" 

DE JUNHU DE 19M val~o, lima comunica estar esgotada a LlZALJ.t\ .l'U UiA Iv Uh )UNHU twa dos. cargos e funções do quadro dd 
J\~ 16,30 ~or3s. no SJldo Nobre da materla da pauta e anuncia a segulD.te D.l!. 19M Sccret.:ma do Senado Pederal. 

S j:u • ..:o l'ccteral. :sob a presidênc,a do distri.buição: Por motivo jusUficado o S<!Ilhor Sen,l~ 
,sr 'I/.V'I1,lo Luta, presenks os Sennores -Ao Sr. Eugênio Barros O Projeto N 16 hu.as ~u dia 10 de junho dI! dur Bezerra No?to ausl:nta-se e o Scnhur 
\\jaHr;.\J'o t.;r..:rgl'l. Atcilío Pont<lna, An de Lei da Câmara n'" 40. de 1964, que l~o'i, ll<l .:Jo.lJ<i U.lS ~lllISSO(,SI SOD Ó1 Senador Melo Braga tom3 assento :11<0 

tO(:.0 L:Jrlos e AttiÍlo Fontana. reunc-sc pltera dispositi\'os do,) Decreto·Lei nQ preS1Qell~a uo ~.:rlilor ::ieaadar V" liso!> reunião. . 
li) \.....uUH"$sâu de Legis.lação ~c~a1. 6.295, de 27 de maio de 1946, que criou WOllçalVI..S, \Ilc!o:·Pro:sidcntc, no eX1o!ru-

• o Conselho fedO \ d C t b'\'d d . _} Ü S;:nhor Pres.dcnte concede a p ...... -;.l"lx,lm de comparecer. com causa era e on a 11 a e ClO Oa .['reSia\!lll.:lo:I. preScnt..:s os Seuho u.> 

m dolo d I L' '5-0 d 22 d vra Elo Senhor Senüdor Eurico Rezende jL.$,t ItI..<IJd, os S;,s, Antonio Jucá, ku" o I Ica os pc a el n I ~ e e res lle.zerrü .l"óetu, .t:..dmundo L~\.·j, Ar. 
e 1 dezembro de \9 ·s, . que passa a rdatar os seguintes prn'+l;!" 

~.n,"l'o. l:.~r.co Rezende e A T '1 , geuHro Ue t'lUUt:'lfCUll, l\l~uc;cs PWlt:'U- ~J 
\ ttnnol. ure jO - Ao Sr. Aurélio Vianna o Projeto te! e burico Kczentlc. tos~ 

, I I dQC Lei da Câmara n'1 49, de 1964 que P 1 
Idil e. sem a terilções, ap rOV<.1dd nl.t:evoaa artJgo d" f"'-nsol,'d">r>:.o da.·"<-j. , D.:.:xam d ... co:ap.:l!t!ccr. por moth" - ea aprovaçã.o l:om tre:s cml?ndJS 

nql J~i r",umão anterior, ... '-'U "'"", .I.rt: do Projeto de Lei da Câmará n9 55-6i _ 
J) do Trabalho' Ju.stll .... a~lo. os ~ .. lJnuri:s ,s~JJ.ldorcs Jei· 

,)3 prDjctos constantes na p· .. td I' t A N. <.: A Autoriza a emissdo de ü,briga;õcs do 
1; •• 4.· rl·hl:::dO,s. os seguintcli; <h.. - Ao Sr. Eur'co R~zende o Projeto .!r::.ou a~ ~u',;lr, uy alncU"o. lUa- T N I 

de Lei do Senado n9 26, de 19M, que' 1).0 U.lJbmo. Artour .... lr\l'~'o, Ato.lSO esOUro aciotla. altera a legJsId't30 
F.:lo Sr. Atúlfr Fontana dISPõe sôbre anotações na carteira pro- Armos. f\lopJU LlC 1....It\...1.1.110 e JO::.<:..pll.h Impõsto sôbre ao Renda. 

I-- 1',,;a Llprovação do Projeto de L", f~sslonal etn caso de reclamação na Jus- l.vlanuho. - Pela aprovdção do Profeta de Lei 
dQ S;'>.ll,l..la nV Há, de 1963, que esteude Ltlça do Trabalho e o Projeto de Lei do l!. d.sl'cnsada a leitura d .. ota da r~u. da Câmara n9 61-61: - Fixa até 31 de 
.õlQs trabalhadores nos portos de 10lblt·,J:.I.Senad? n: 12;, de 1963, que modifica niào antcrior, e, em sl."'Jul\.ia aprovada. julho de cada ano. o prazo para o ~nt.l~ 
bi:{ , It.J;m. no Estado de Santa Ci\{arj. o paragrafo 3 do art. 30 da Lei nútne6 Cornu iniCiO dos él"thJ,iíhos o :::ienhor minbameoto, à Câmara dos Deputados. 
n<.j, no que couber os direitos e Vau' a 1 ro 3,807 de 26 de agôsto de 1960. au· Pre.sitieute CUlllUUlCil a Conlissão qu\., da proposta orçamentárIa do Di:stt;to 
(J~s das Leis uso 283, de 8 de junho ~\!' IDcntando <l inden:zaçiío aos trabalhado- em r~uuião de l do corrente, !Ora rela. Federal. 
191:~ '.! 1956, de 1) de d~7.embro de 1952; res aposentados c;>mpulsoriamente. tacto pelo Senhor !jtmador JeHerson d~ Sub d 
~- pf'\a rejeição do Projeto de Lei - Ao St'. \v~lfrediJ Gurgel o Pro- Aguia! o Projeto d~ J<.esolução nV 2(j~M mf'h o os Pa~e:eres ~à discu~s!'iç, e 

do Sco\ldo n9 52, de 1963, que concede jcto?e Lei da # CamLlra 09 93, de 1963, _ Dispôe sôbrc IJ estrutura da Carrei- votação. $t:'m rcstnçoes sao aprovado. 
apos.l~::U.ldoria especial à mulher com 20 q~e lnclui paragralo ao art. 39 da Lei ra de Auxiliar Legislativo do ..:tua.lrol O Seuhor Presidente apresenta o $CU 
G 25 .. o:: de serviços prestados à eOl~ n 3.322. de 26 de novembro de 1957. do Pessoal da ::ieçl'etaria do Senado pa.-ecer sôbre o ProJete de Lei da Cârna
prl-sas partLuhires; que e-st"befec:e em novos moldes a apo- federal c, ao ser d,scuttdo, o .:i~!lk)r n oi? 9?·63 - Altera o valor da peo:;;lo 

SubOJetidos 5. disCt1.ss~o (' votZlÇ;'i,), sentadorla ordInária, dispõe sObre a apo· Senador Argemi\"o de Figueiredo lc\'an- concedida â Sra. La.stheuia de Vascoll~ 
n~o, S<"n1 restrições. os p,'rl'..:erl'S apro sentadorla por invalidez dos trabalha~ ta:a a ~rehmJnar peia sustação tia Pro· ! celus Peri's. Vl\h'a do Deputado Ft.'deral 
vpdos, dores "inculados ao Instituto de Apo· leto, a hm de :lgu.ardar a rcestrU!Ur~çãot Ll'opoldo Peres. fra'".lCdo.se de matéria 

Pelo Sr' Eugênio B.l!'ros sE'ntadorIa e Pensões. e dá outras pro-- geral. sendo \encldo o Relator' Apos u 'l'1e implica em "lUmer.to de despesa, .sLl~ 
vldências f' o Projeto de Lei dll Câmara encerramellto da discussão, porem. o ~(~ I gere o SC'rlnor PrCs:d,:lte que sej'a, o pa-

- Pela rejeição do Projeto le Úl do n9 38. de 1964 que acrescenta dois pa· ohor Presidente tomara conhecimeuto do ' 
d. d .93 d 196' b rã~rafos ao .. ~t. 11. da '-\ n' 3,807. de Ol',e,' da Co ' ã O t I r('('('T puhllcaco para estudo e postetior ~'na o D • e .>. que proi e a re· cu Lil:" ... o mlss o Ire ora em res 

26 de anôsto de 1960·. p t d'd d di· .. '~.. I d del1berdçào da'Comiss~o. A sugestão é cçndtl;ão dos vogais na Justiça do Tra- ~ os a ao pc I o e Ilge[\C1a~t"mu. a' d' 
b~lho; _ Ao Sr. Attil10 Fontana oS seguiu. pelo Relator e. em fac'e dêste Oficio, Zlprovada por unanimidade • 

. - apresentando :substitutivo ao Pro· tes proletos: ,Projeto de Lei da Cãma- soliCita aos senhorcs mcwbros da Cu· t\a1a mais hflvendo a tratar encerr;:t~ 
Nto de Le1 do Senado n'i' 154, de 1963. ra n~ 1.39, de 1962, que regula a pro- missão autorização Data conVocar a Se se a reunião, lavrando eu, Maria Hele ... 
que modifica os aTts. 82 e 101. do De· fissão de Corretores de seguros e Prole- nhora Vice-Diretora Administrativa pa" 

r '7 "36 d 10 d b 9 na Bu('na Brandão, Secre'ária, a preS{'ll~ ereto- .c1 ti .1.'. e e nov~m. tO to de Lei da Câmara n~ 148. de 1 63. ta que fa;:a uma ex'pasição sõh"e li ma· 
""o. 19~04 Que ""forma a Lei. de Addcn \ Hue ~<;segllra AOS mt"nsalistas, diarista"!! téria t. post .. r~nnf'nte. a ComissAo dt'. te afd 1W? d,~po:s tJe lida e aprovada 
iés de Trabalhoi , e empregados das entidades autárquicas Ubere se mantêm a preHm'uar ou se du- st'lá a .. .s nJJd pdc S~úhcr Pn.:s\deJlt('. 

PRB<;O no NúMERO DE HOJE: CR$ 0, lO 
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CON·GRESSO NACIONAL 
COMISSÃO ThI~S].'A 

PARECER r~? 3, DE 1954 
r;úhn'l o ?rojelo de Ed u" 1, de 1934 (t:N) , qde in.íltui novos va!ore-t de 

\"cilClJl.le11tos para os. Scrvhlores Públicos Civís llo rnJCl" I:;.s:ecutivo, e 
dA oulras l1to\'iobu::ial'>. 

\DO po(jer E:;,,'('ulI,;i.;) 

PARZCEa DA cO:,lI,ssÃO 

i CC:1\.!-: J -: 1-r1.'; t..l, em re:mit.) c.~ lZ d~ junhJ corr. nl;" o.p:·o"·Ol1. ptr 
....-L; .:ll ... h;~'f o pan'cel" do Rtlatc.( e o SüO:tltutlVO elll que forem c;}TJsubS
t, ~~. ~'t:.~ ~ v prcjeto, ~.s cor:'eçôcb ~ugf:'fidas na Sf.'gu~.d.~ m ·n..'~a;; em p.;:esl
Q ;lc;al, J.~ emendas e subemendas aprovadas. . 

O "'Jb"tituti\'O apl'·'Jvd,(\O é o Se3uínL.:: 

SUBSTITUTIVO 

O Congns.so iil"ac:ona! decreta. 
Art, 19 AS t.abelas de ""encimentcs d~ cargo., €!etivos e em comis-são, 

nffridJ.~ no fi,rUgo 19 da Lei n'? 4.242, de 17 de julho de 1~a3, flcam snb.s
Utuíd."\S pelas ~guintes: 

1>, 0 'ROOS EFETIVOS 
,Nivel 

22 
21 
20 
19 
lB 
'11 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I' 

BI CARGOS E.\1 COMISSAO 

SímbJl()s 

l-C 
2-0 
3-G 
4-C 
5-C 
fi-C 
7-C 
8-C 
9-C 

10-C 
H-C 
12-C 

.. 

'. 

'. 

Cr'S 

280.000.00 
250.0;'.00 
230.(.:;J,00 
210.0;,.00 
190.000.CO 
n3.00Q.O~ 
161. C:J0,(}() 
149.0:;;),0:) 
137 .\)~O.OO 
127.0:10,00 
118. o," 00 
109.DOO.G{) 
l00.0GG.OO 

9UOO.CQ 
83. éOO.OO 
75.001,C'O 
iD.O'03,00 
63. (;C:l,O() 
62.000,00 
58.()~0.<1<1 
54.'V'01,(1) 
50. <10J,O:l 

cr$ 

11'1,0)0,00 
392,OOJ,eQ 
::l67. Doa.OQ 
350. ::;0,00 
33~,OfJO 00 
317 .O~O 00 
30(). r{}fJün 
283. OJO.~O 
267" O"):: 00 
2SB,O"'].00 
250,OCO,oo 
242 C0J.OQ 

§ p O tundonário no exercíc'ó de eare:o"em romj."~"p'o O!1 de funçfO 
rra:!!'r8 iR- ficar:) ,~,u.JrHo a horário de trabGlh~ a ser GXfI,d::> pelo POÓ'el 
Executivo e- flue não pc(J,~r:í excedrr de 40 (-quarenta 1 h'J.ras s€manais, 
r('ê$alvado."- (,loS C3SOS de acumulação (CoD.':tHuição Federal, art. 135). o.s 

• 

1 quais continu·3.111 subordinados & u!sc:pl;na e~:::pecífjca ~ i:.ertt:.s da opção 
d<:l parágrafo seguinte. , 

§ 29 Ao funcicnãl'io nome'ndo para. o exercícIo de ca)''',,) em comi:.Hío 
é fa-cultado optar pelo vencu:nen~:> do simbol0, previ:1O na t_lb~!). B cons_ 
tante dt<;te a,rUgo, ou. pela perce-pção do ,v;;nclmcnto e d~m:l:'i \~1:J:,~Zêl1".3 
de seu cargo efetivo, BCl'e.5c~do ce gratíflc<tção fixa, C'Orr,-,a):J;~d:nq a 
20% (vinte por c~nto) do ralor do símho!o do -ca~'20 fI.,l "G.n'..:":l0 r~s
pe-ctivo. 

§ 3? Pí:1'U atendel' à E'XC('11':O <lo dhiposto nu nrtlJo 90 da '!Ji'e~énte 
Lei, a T:.>be;rJ de venc-im::nt':$ dos cargos e!div.cs fic'a aCl"e~c~dJ. dcs niveis 
lS tl/22, c.C;n os yalorcs rnspl::ctivos . 

§ 4\; As parczlas c':::rr~}lond['nt:'s às n[('l'ênc!a~ h-:rb;o,l~.LS f:c~"'11. 
e.bsorridcs peltJs valores ,m'a enatdrcidos na tabela de vencimentos (ias 
cargOJ efetivof{, ext~f'.guindo-se, por esta f ... l'lU>:1, a pro:sr(''''~ão hO~'iz~ .. ntal 
indtitufda no § lq do artigo 14 da Le-i n? 3,720, de 12 de jillho de 1<)60. 

§ 5Q Desap.1t"f>cem, hualmente absol'vi.:ias. qua:sGu2l' dife!'fnça):, de 
'renclmentos p::rcebídas até a dlta da prcrr-nte )..::t 

§ ô? Os atuais cargos de provlnt~nto em comifs5.o, cla~sif!c.:'dc~ ('Dl 
símbolos de vencimentos. inferiores a 12-C, fic·am tran~formados, a, pUI'tir 
da vlgêncfa. dos efeitD.':i f!naI1C€jro<; dC'Sta V~i, em funções grabficadas, C:lo 

bendo ao poder Executivo, mediante d:creto. rixa r OS respectivo.,; sim'odos. 
.'1:"1'-. 2Ç1 As funções gta tiflca (13s p:-ev;sta::; no 'artif!'o 1 ÇI da. Lei n? 4,242. 

de 17 de julho de 1963, teriio os seguintes simbol~ e vaI::res: 

Símbolos 
l-F 
~-F 
3-F 
4-F 
5-F 
6-F 
7-F 
8-F 
9-F 

lO-F 
!l-F 
12-F 
13-F 
H-F 
15-F 
16-F 
17-P 
18-F 
19-F 
:!\l-F 

" 

Cr$ 

3üO.ê:800 
283.00:.! :J 
270, Oe) DO 
235 ~:'{l.G(J 
240. (}-:~,IJ'J 
225 f"D.Qa 
21O.r:~:,O;) 

195 "~"I.CD 
lSO:OC3rO 
170.0~D O:) 
16'1 (J01,C{l 
150,OO::,C() 
140.0".:),f'D 
l"){l,OC:l.OO 
120. 0"0 (1{) 
lI(} ~::1.0:J 
1('0 (J':'J{)U 

93 O~J ÇO 
'gU.~!~',b:) 
85,COJ,~O 

§ }O OS a!\lsis símbOlOs de funções gl'at:flnd iS 17 a 25 ficam tran.~for .. 
mados. m€diantc fu::50, em novos símb01'.::,s, de !!CÔ:'C:,J <,em {) ,~c'~u'nte 
critério: 

CrL.á~·:o. 

17 e 18 .......... o .................... , ... o.......... 17 
19 e 20 .•••••••••••••.•••.••.••.•••••.•..••••••••••.• :a 
21 e 22. ................................ ,............. t" 
U.2'e~ .................................. , ....... W 

2'~ f'~ '.Jl~,')I'·àu~~f· da; Zl"'lt.neBe8o doS Í'm('{,~ ~et'á jgual ~ d;, f''''ra 
en~re o ~31(lr _;:..,';.;,l)('hc:d{' P.:l:',. ti sí1hbGl,J ;;;'''1'(C':;''o c () r:,n~ ~,,~"'I' no 
".argo eft'tiv:, o\,';lpJ.(l~ .. oel0 f 1"H'!ot ario. 

§ 3<1 doc· fU.l('fon.i"!u de,>ü:>.1:GCl par<l o E',){.f'rcid::; ue .?nca?'gr,s rl~ ,Jl~! a., 
le assess.'''.a:net'':f ou "1f' "eC1-P:.11 lt'oo. c tac'.t't.teo QP\.ft: p;>!o cr{(t> . :~ ... 
belecido ,':.c~tr 2:{, go ('ll P€l pll cnldio d:) V::':l"111:.1:-0 e dC:UD.k y.... ")3 
de seu carg'{) 1"fc;:yo, a('~('.~rido d0 ~rati!i(,f.çR,') fixa, CO!'l'e3:p ..... ;vh'nle '1 ::/'-;:; 

(vint~ pG::' c?ntt) do valo! do slmIJolo da funç.1o g!'a~ificada l·BSp~;;:tlí'a.. 

1 



~ 666 .Qú·"rt~-ft·ira 17 
~."""-

'DIÃ::I.IO DO COil!ClflEGSO fJ/\CIO;Y,L (Zeção 11) 
.~.- -====-

Â'rt. 3Q OS vcncim~nto. me~!::"1Jit dos c~rgC'J abaixo e.~cificad:JS llz.s.. I 

~apt 'a E'tr c..'; seguintes! . 
;1.) )..::n!si'':'o ae E~tadú t Ch('fe~ Qe..·Qebinete Civil "e do Gabi .. 

, nete ).:JJitar da J?!'esid€>.jc~-. da Rep'Üblica ................ . 
'2) P~'Hcito do JJ~str!:;o Fed.?l'al ...................... , .......• 
:,3) C'!1~,~c da ?o.:cla cio napart.zmetito Fedcrr.l de segurança. 

PU'Jl.Cf\. . • . • ••••••••••.•••.•••••••••••••.•••••••••••••• 

t%.('~ 
7~J.::'J 

;4) S.;'('~~r .. :.rics-Gbi !>.:S da Pre!e.;tura do Distnto Ped.:oral e SU'" 
po·int::ne.:.:J.'::s-3c:mia t:a F:::-f .. ~t1'.:--z dQ D:S-:_:~~ 7.''';].-:-al .•.. I 

i Pal'{:;-::f Ú'ni.:::t. A. rc.~:J:.-:J.t...!r.;. r-crac:cn:::'-:".s r.:,,:; artl:;o- não s'::-:"ã'Ü 
:, c-onc::ct:d3.~ dil;ír.,as pelo ~t-{>iivo CXF!cicio em B':".J..sU'a de que h'atnn a Lei 
, ~1Q 4.019, de 2!J di' dez..:mJnc de lS61, e <O artigo 14 desta Lei, nem gl'at:
. fJc,:~.ã.o ~e rrpr,:.:,cntaçd.) do qu:.:.1C!ver naturtza. 
i . A1·t. 4~ Os "t:':n::.);:.J.~!'!.Lo!~ tC _"'s.:--:...~ 'os -O':1Q:tr..:.:-s " ... .::;. ce:-:;o.:; c~:~ r~lt'li ... 
, C~ClH!dos. pas_..Qm ;).. $-::": 4..$ s:-;c.:::J.t'J: 

'1) FrOi,de, C'"!~,:~:"" ................................. . 
2} C:PlC . .Dl': -:1~:' 

1,:!:nis:o ,~ :?l"', ... :-::;.e:.:\j Cl:.$;!:~ •••• _ ........................ . 
M ll1;h'o õe Segum:a Clú~e ............................ .. 
P:ime.l'o Sec-l'ctário . . ....•...••..•.....•••••••.•.••.•.. 
,seg:undo SBc:·eiáriu. . .......•..•.•...••..•.•••..•.••..• 
T~"'c~-:'rQ ,E:::'Qr~tári~ • ... •• , ................................. .. 
MÚl'.s~-o de Prim2ira. Cl~sse pa.re Asruntcs Econôm!cos •• 
-;..--;:::;.'~ dz Sc;-:~nd. C~:':l'Se_ t:>-:::.::. ~·.:ntos Econômicos H 

CGl:ts;,.;] Pr:vat!'ro • • ••••• , ............... _ ............... ... 
Dele~ado de Polic·.;\ ••••••...•.•.•••••.•••••••••••...••• 
fu::,s€esor para As.san~os L€gjsl~t:<;os ................. , .. . 

S:J;.C:-J,CJ 
25a.OC~,(lO 
!C:) .OV~,('J-
173.GJO,OO 
l~í-. (~2,CO 
3C0.C~O.CO 
!:J~:::J~(!;) 
l~O.C~O.OO 
25-0. ano ,00 
::30.~OO,OO 

§.19 (),;: cargos de F.lJ,ffBSO· de E'nS*:lC' ~'p;;.:lor, A:s:sbnte d~ Er..slno 
SU"p~nor e Instruto.!' de En."ínr S',l:p1:ri"or fi;::-ao c1C3S'f:c~d(>$. respe.:..t.iva~ 
nunt::, nos níveis 22, 20 e 10, e Os de F!'ofes.e.:.::r de Ensino S.:cundál·io no 
ni..v::l 19' 

- § 2:0 Ressalvada. a snus.ção jGridica e financeira dos t' . .tt~:lis CC:.l;-;m:es 
dos CL!:'~;D~ de P.s.::.essor Pa:,J..!D1cntor, p..o:m:;am t~ses carpos a denominar-se 

: ~ A'::,~:; "i:~' .:;:.:1": A.S:mr:.:-...s L:::;:s:a-U,~S', ~m c:S: ,:~n;!:!n:n:~ f:.",r.:-~05 r..eb~e ~l't:,.,o-. 
A:t ~ &"1- S' C'::l!lt'Z:1ic:!"). t::J- ";lz~~l t=:n:p.J~"':':-:-..(). c- d-e ::J~, C~ c.C":1!nist:-a.t.:!o 

c:.:-.."!.'r::'::-a:y..,. e das n',~"'- "'L!:l;::rr. ~:~.j~to eO- l"Cg!:o:;)- d:;> e!'J".,:.;;e;() p,,:,:visto na 
'C:~ ~~"'ld:---:~·o i:"'s !.,.c~s :tO' 'l':t."';)-s._:tc~ um. r-::,J"J.sta::l:n:3- de l'!O~'; (CC!1t:o 
,e- cl'e:- ~t c.:n!'t')., t-c:rr-..n-d.:J...S? :p:-'" t:.au- o- s~~':r~ re.3u!t.c!lte ê). ap!:~aç:.":'-o do 
d s!,IcstQ no p-ariigralG ún~-co do artigo 91 da 1.ei nq 4.242, dJ 11 de 
ji.t11~ .. de 19S3. 

P.:-:{:~"';:":h ún~=O-. Os n~ ... -cs ~.J::-~:;:; e.~ ~"'ss.:':,.1 t:....'t'~p~:-J.~j e. de o1:-:':;:f;, 
d~cC'''rehtes da. execll.çk dêste ~tb:w, ~o :ç.J:i::::!.o, ~ '!'Jr.:~t1er hipSt:Sé. 
e.AC~d.cr 0, irnpol'ts.ncla CD:;:l'EE:pond~nte ao vencimento dD Cl~8:'3 inicial ou 
sin~'::ru: d" cnc .... .l·g·~ to'!;- ~"'~.r:bu:l.-'Õef- s::.:ictlrm:tcs ou t'Ci:uh.~ent-:;:s. . 

Art. f" E' cm=e:'l~1) r\?;j\J_s~-n:r~~!;): . 

a) D2' 110% (C~DtQ e êe3 ~-or c:mto): 
n t-f't-~',:: o.::;,""ellzurr:mtO,3, ou ~1.êl'iOs- d~s (J.CUp3Jll~S. uc' c:u:-os ou fun .. 

çõ~ class.!'i!eadcs nos u:\::!xc • .; V e VI dro- Lei nq J;.'!E.t1, de 12 d~ j.ulF10 de 
U::i'J, até o seu enqur.d"':tmen~o em Partes Suplementares de Quadros de 
P:.' ,:: . 

!:) sê'~ ... e CS vcn.~Ule~fo3 'i1l st.1f.rios. dos ç'cuJ;:t.ntes de c::rrZClS ou fun" 
çõ:-s- Que. em-bota irre-f1útos no .rutelUn. c.'J c~if"C'-'açf..!' p-r2'\'isto m Lei 
n-- 3. 7'SO. de 12 de ;Julho de IeG:J, ainda não tenham sido enqu::zdrad-os no. 
Re:""'d~ s:~t~ ... : 

b) De 10~:' (~etl P')" e::-:l:Q)-: 
1) R.o3 p.e1Wonistas Ci"lS, pa"g'os p~lo Tesouro Nacionnl. cakuladQ sõbt~ 

fl..t t2ru;ões atu.n:S~ ., 
. 2) "\0:; pem:on:stas ,paZo,5.. lle.~o ~In~tit!lt() de Pl'evidêneia e Assistência 

<L{'<; !=;el"vic.út"cs do I:'3.tado .. ntío se,. lh% aplical,1dQ 0-. re~jnstJ.mento prev:.sto 
110 Dec1'etu n .... S1.C30, de 23 -d,.e_ it:lt'l .. o .çie l!?IH; , ~" 

3) atE. tren~:C':lhtas dos fi.lU{!lonr,riOS aut;irq,uie:os •.•• 
Pa!'r.gra:o único. O l"m'j1.u,tú..-nerJ,Q das, p:3ruões, se~:á. p::o indep::!ut.1en- I 

temr:1te df>- p::-é"Ül rpostí]a n~ tí.:o:clj)S .ÇI()'i., btu:tliciárlQs .. 
Art. 7? OS C~:1;o.:; a.ba,~"yo rfllac~()fiJ.dc$, co~ Q,.un{iros de Pessoal dos 

ó1'cr5ss d~ a,~;-;tini-s~'!'ação direta.e rJas.a1.l.trl,l:.quU'.s,~pa.ssaJll.a s~r c1.'lssificados 
da 5~g-uinte fc-=ma: 

Cl~se Singt"G.al Nlvel 

TezoU1~irok.llcxtieT (Tt.5ourtrb de llJ .c~t-egcria) ~~ .... _.... Ul 
Tesour~íro-P..ux'liar (TeE')ttrlln!). de P Cn.tc~l'la) .... ~~...... 17 
Tc;;:oureir-o-Auxiliar (Te.:-&nc..l'in óe ôa Cc.tea-.or!s) ... ' ... ~...... 13 

§ 19 O dl.."1)Jsto nestJ B:l'tl:;o lI:DHcu-~~, iguaimente, aos cargos de Con-
ferente e co,n{erente de V.l.lores- .. ,. < \. 

J 2~ OS C3r;1OS a que ,so refcre'ê.sro -rrtilIo ter?'), 11nicit e. exclusivamente, 
cs <;cnclm~~tos fb:r:.d:)s na t.aJ:e:a" oonstam:e 'do 'art'gO lV 6.esta Lei, pnra < 

o', ~<~'(>~s t>"'"ll 0112 s~o cl':'.:5..;-::.fic~\d{}s. n':'o Si: a!>li~.....r:.do aos seus «'J~.:m.!es o 
d.:.~:-"~';l no 2:tl g'(). 6°. ' 

~ ~.;> A lotací.o e relob.cã..., dos cm'gos de Tesou.reil'o-Auxiliar e de Con~ 
Íerrnt:l de Va}ot'€'-s, vagos ti'l ccuI?3.dos, far-se-á mediante -decreto eX-:':Cl.ltiv<), 
re::}1?;t",õ::. a wspC!cUva , .. "te::vn'la. 

~ .:' Os r..~rn.!s éal"gc3 em conY~!f de 'I'es()lJ'iro fícam tl'an,-rç~mado~. 
~ u:1l't.l-r da vj?êur'a de~rJ. LI:,'.. em fll.nrQ-e-5.. <n'<:'t\fk'il(1,as. Cái:!'en:io rto PadeI 
:Ex';GUt~YQ, mct.~:Jnte dc~teto fixar os re"ect~vos slmbC'los. 

§ 5.:) Os ~ .. ~~~ CZ T~~\1G"rejr""All::tEiar e de CO::l!t~rent-e de Valores do 
Min;,>~~-f..i) dJ F~'_z:~nda ,:;'.~<:.;:;:m n. d<momlhar-se Fiel do Tesouro, observada. 
e. c''''~:tt;~,l{,:J.{1 """':'~v!sta t:-e5t~ arU'to (' o. d:~')st.() nos ~õ:rz~rfos l'nt:;ri~l!eS. 

~');t. 3? Eâo. f\xI!.d'J~ ('TI"'. vc1Jr eY..·~.s:p:onj('n~e ao d-o sfmb:~:Q l-C os I 
vcnc-:rr'ent('Oj mf'n~ais: I 

1.) d-;),3 nLn:b-:os (to C,'1~.s.<?-·h-:') Ad..""":lilliStraUvQ da i):;'f(,Sl Fco-nôJ\-!ca e 
<1') CODselho- N~<!:c-n:.l de Te~~"<l:111.t0.icaçõc-s, S~-:11 qu.:lquer ncrés~ 
~~mo t:-el-o. (,-olUp~rec:m(:1to à::; S~:::.!lões: I 

2) t:'J t=;t;t1er:ntendente da. ~u'O.etirl.tend::;nda !~2i.·:!)nJ.' d:l 1\bo..".. 'C1- -
m~nto: 

1:"1;--=1 ;'_:..a-+l 

11 1...""","".=1 

- OIF;!';:TCR '(;::;:~A1. 

ALEERTO DIO: BRITO FER:::IRA 

.c •. '!!! ..... c~("'rF:vl(:·o t: i-'U=-·,I.-::.;C"lO CI-' ..:r-::;: DA c:":C':Sn ctt I'"-;OPit:":c 

MUI'l.:LO FERReiRA ALVES FLORIANO GUiMAR~.~S 

QI~':.:~~O ~~ CO!\:G.7:SG:2·c) 'N~~~C~CJí\!AL . 
C'E:ç.:"o t: 

1tT'_rç~so T .. 3 oi c"'':'s co Dq'-tr:-;;c;!Q d; Ir-p.n:o::. Nac:onal 

:;.,a A S~ LJ A 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES E PARTICULARES' rUr:CIONARIOS 

Capital • Interior Capital e Interior 
Sc!:"'!;."':,lte ~ ••• I ....... Cr$ 50,03 Semestre ........... Gr; 
l.u. ............ ~ CrS 96,00 Ano • , ••••••••• l •••• Cr$ 

::X::::l'ior Exterior 
Ano ...... ~ ....... C~J- 13$,('0 hlO ..- ......... , ...... Cr~ 

3).01 

76,0: 

iO~,OI 

... Excetuadas &3 r::I'a Q- e-'Zt::ricr, <:na serão sempre anutüs a.:1 
assil''J.turas padOl·..-,se.-ão- tomar. em q\lalqu~r é.l'..o~a, por ssis m;J.;3 
ou V)1 ano .. 

~- A fim de possibi1!tar a remel'lsa de valol'lJs aeorupanhaêos de 
escl.1recimentos quanto t. f' .... a. c.rtiN~~~L'-, sc:icital110S dêem preff!rência 
â r(.tnes~a por meio de C:'.ec!"Qe Ou vab postal, emitidos a hu.'or do 
T;a-doureno do Depart.!lm::nto dQ ImpflJnsa r:acionru ... 

-as f!.:.~:;P!~s'r::.~::::'S ts "':d':;:Ç::s c:~~ :tIú:::'s cf!Gi=tis serãO' fon::::L':C3 
cos S~ ..... u.~~_S " ...... _u:~ r: .... ~ __ tH) .. l(:ltt.~~O. 

- O custo do núme'ro atraz.:;:ô!c s.çró c.c:rC:~".,li;lo. de er$ C.~D =. por 
exercicio decorrido, cobrar .. sC"ão. mz.is Cr$ 0,50. 

3) d..:> SLl!:.:~.nt:;ll;jJ':..1~-:) (la Su.p.J:ln~,;n";''::J.cl!t d::! Pillit.:ca A!;l'1.r:i"! 
4.) d" Sai3~r .... 't.:::.,Ln·~~ da Eupel":::tenj,:ncia do D':5envotviJ!.l:n:J Co.; 

P~ca. r 

Art, 9~. Os cargos da a(Ím~~;,r.aç5.o cent.--r-U:::--j:.,,: e d:--s c:tt~a!'q.:.l·':'.s p",n 
c!Jjo in3'I'G:";:o ou. exercício é le:Jalruente ex gido dip'oma. de CU!SQ su:n:ior 
fl.cam cla::StnC<.:~:."'~ de acordo com as 1Seguintes nonuo-s; t 

I). ,?S c:.'1~ C7' !:::m eonclm:fl.o d~. curso UIl.tre.:;:-.s:tário de 5 ou l)J.al.s ano1 
nos 111Ve:..::: :-::1 e 2~; ," 

It~ Os fie:? c:lJam CDnçlu,s..1.< -de curse; uniyersltár'o de q:::'l-tr-o (4) nno; 
nos ntveis ~J. 21 c 22; • _ . 

nn os ~lle c-xijam concJ"U.s;ro de Cur~ tL."1lversitáric de ~rM (3) ?I:C; 
nos níveis 19 e 2{}. ' ~ 

• § 1
Q AP~lC':'.-S.~ (). di~p'O:;to tlest;.alt=Q;Q e s~'us:wU'~g!a(~'s, r.Os aluai,s fl'D, 

cJ('n~,:rk$ <:C"l.t::l~,fS de óar~os CU]1 m:cfrts::,o está regulada.. na LN 1 -411 
-de 13 d~ a:,,~\S"l tt:! l~J!. cctr. Ih f'~21v~ Pncía é:;tibeleci~as. . 

• § 2~ As. ~~,·:-.::~2S 9~e vrc!'eni a.~ s;;i- !e1:r.s j)el.o Ccn.s-elh:l NPcloncl dtl 
Eauc-acao, n':'.. d'jr~~_J 00<: cursos unH'CrS:f{l-IlOs. d-e a,ordo- c";;:n (J dl·r.''J...,t<~ 
no artigo 7J ~a L5" n? 4'024 de ZO çle âez:mJ.bl'o. dê lq:n, só p~der-~~o CCl;-", 
letar nova .u,.s.J.l:::;:iltO d.as e:al'gos d: n~ve~ sl,ÍpE'riO:r ruedií'I!,t{): Ld. 

§ ~ O ~,'U'c,~:o, mt1tJ.slve :~m ca~á.t.z:-r inte.?'Í1'l~[), e o. ex.al'ci:i-o, tnqu.~d':'::" 
menta ou T. e'-r:(11l,.jr2m~tüo oê-;; att\31S ocup,:mtes em ffi1alo'ler C3f'l"O ;3" 
cIW~-, no }':S,e,lnn. prcVi!;':t~ r.~~ ... arti~(), deben,dctá, ,ob}jgatõx!omenÍ::, 'd,( 
apl'e.sentaçao de Q;plo.m(! ae cUr.::o EUP~~'~Ol' d-e ensino. ' 

~ 49 Nnú':r1 ~:.rgo de ~:'ot'imenro 'fe;lv~ êi! sê.'i~ d~ cl2<:se~ C3.'TC'-l" 
cla...'Se _ .';;jn~;:.:_'" cu isola.d?, dr:", e-dmin:5!1'n:cão cen!rs! znda c~ a'ut:!;q'li~a: 
que nao at'.::'h, às c-ou:h~'J(','" ~,t.e ar~ go e d" mt!go 4°, 'J;Od~l'l ter ycn':í" 
m-ent-o stlre'~ ... c: ::C- "\'2101'. c:rr~Zpc.!1d~nte G{) C;;O i1h~l '18," 

~t~. to . ~r!. ('()D.-:;a0.<:d'l- '11:<; .séries-de- cbS&$ re~ult.;!ltes- d'l eX~C\1c!í.o 
do <1rtrgo a:1tel'lO.:'. ben! C("~UO ~o cnquatlI~::l:':J~j J:'1 ~~:.l."~.5 cct'~~n~"'~ dJ!l 
cargo,s l'€spect.l'O.<;, llpl1c-í\":-e.e·áo os crítér:os cor}.s~8ntes dl. L~: D? 3 780 
de 1Z de ,iulho d, 1960. '. ., 

pal'ágl'uf-:> únioo. Na execu&!2.0 déstl"' arU"'o Os cxrgcs "~..,.~s :t o' C""j)J
dcs em .c;-,~·t.''.:'!" 1n""c.-:l10 int":'~":U'f(1 P<t C'JI'.i~~s""in~ciah c!a.:; r;~; .. c~'v/' ,~::~'cs 

Al't. 11 A ;,"":"<fic:1(>f.o p,d;cjr:.rj~l a. Que ::-e !rfere -o B.....tI~o, .. l' .. c'~' Lei 
n~ 1.'l'~1, de '~f tI:- -ol<l:.r.(! --de l!:1i2. p':\.t'tl'!\ a. !ler cC!lc-tti"da 'n~~I:;1.~'" Ce 
5% (ClllCo r.~r C:::1+,,), po-l' q[lino·üênio do- e~eti-o ex"~c-;cio df{.,., (<:'''''') 
qüin.qiif..lJjas. • . .....~. ~ , .~ , ~~." 

§ 11} J\ r.:"ft:~~r:-'('';:Çl ri1:'n.:d5:-1'..& '~':"r:~ C:1c~ilodU ~ôb:í" o "VÓ,,?:l";]r:'1~;) do 
<::argo eh,til'{;' fS:"C\:o-:-::;:Cldo n2~t'l Le:, ~:.'1r com.") $C;bre- o v~lor d~ v;r-:lrr~õ1'!) 
qu~ tenhr;. 0:1 ,;.:':!r~ 11. tel' o func-'::n":,';"'i~ b"nefÍC'lJ:da lk}o. C/ue ,f,;tQ1:H'~(,':'9 e
LeI n~ 1.141. Ce :?3 d~ n~ve::nb:·:) dp lC~2, -ou p!,10 q1id disnõe o a- ~'70 7" 
da Lei n9 2.1[8, dc- S õe ma:-('o· de 1S54. .•.. ~ 

§ 29 O te!Tr~ de ~<::rvh:~ p.úblico., prt:stadõ ;::ntel'jD-l'M~ .... b? a t,> f? T~-i .,.--; 
Computado n:U'a f'f~lb de apl1c~çf.o 'dê$te a.rtlgo, não d~l1do dj::'~!t!). e.n~re-
bnto. à p.:-:,('cp'~':..J de Rtrr":"..:::ec~. • 

" 3-~ O 'r~'::f"')J ~.: í:':'~""':~o "\:':Íb':co, i'p'..lr."",do- nt\ rCr:U3- (fi"!. ir-i;,~c.(".1ü 'd 
g<>:nt!.'. (fl'" .,"-d~C' r ... (i",,.,.~~'tn'o C'J ("r:tnqü~niL:s ô~'yid::! • .tcr:! c~~.:;:.i:~:'o 
p.."t!'a h~tcgraJjzaç!í.{) de novo qUinqüênio. -

o 
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. I.' o díreito à gratilicaçáo institUÍda neste ",tigo IlOme"" no <lia 

líne<\la1<l àquele em '1U~ " SOlvi~ o;ompletar .. '1Wnqiiêmo, oIloerVl>do .. 
<\"'plllSlo no § 2' dêste artigo. 

S 1>' 561>1'<> a gr.Wicaç .... d. tempo do serviçO, de quo tnw. liste artigo. 
IlfoQ poderão tnciai.l' qUolllquer ,""tag .... peclllllllri .... 

Arl. la. o. tuncionárias do Serviço Civil do Poder Elecullvo tnle
ilantas de ÓTgâ06 da. administração direta e da:; autarqUias, que exerçám 
~iyiMdes de magistériQ~ técnica.s. de- pesquisas ou cienHfica.&, ~el'âo ficar 
sujeitos: no interêsse da. administração e l'essal11ado o direito de opção, 60 
regime de tempo integral e dedicação exclusiva, de acôrdo tom a regula.. 
mentação a. ser expedida. -dentl'() do praZo de 60 (sessenta) dias. ficanào 
:revOgadOS as dispositivos constantes do Capitulo XI da Lei nt 3.180, de 12 
Ile\ julho de 1960. 

I }9 pejo exereicio dó eargo em regime de tempo integral. e dedicação 
e,,~}u.s.il'a., será, eoncedids. 8{) fUDcionâ.tio gratifiooçã.o fixada. no mtnimo. 
em: f()% (quarenta. por cento) do valor do vencimento do cargo efetivo, 
ficfl.ndo revogadas as bases percentuais fixadas na. Lei nC] 3.780, de 12 de 
jUlho de 1960. 

§ 2i? A gmtificação a que se refere o § 19 dêste a.rtigo será considerada 
J)~a efeito does cál<mlos de prov'ent03 de. aposentadoria., à. I(t~ c·e 1/30 
(um trinta a.VOS) por ano de efetivo exercicio em regime- de tempo m .. 
Ies''''. Art. 13. ConsideTh-&e regime de tempo integral o uelc1cio da ativf· 
da<fu funciona.l sob dedicação exclusiva, ficando o funcionãrio proibido de 
exercer cumulativamentt- Qutro cargo. função ou atividadez particular de 
caráter empregatício profissional ou pública. de qualquer natureza. 

ParágrafO único.. Não .se: compreendem na proibição dêSte a.rtigo: 
J - o exercício em órgão de deliberação coletiva. de5de-' que relaClo-

1la.t'W com o 06rgo. e-xercião em tempo integral: 
n _ as atividades que. sem can\ter de emprêgo, se destmam l d1tU .. 

são e aplicaÇão de idéi98 e conheclmentoe, excluídas. :'.J que impo&S.ibUitem 
Ou prejUdiquem a execução das tarefàs inerentes a.o ~ime de tempo in .. 
tegraJ: . 
~ - a prestação de a..58istêncJa não remunerada a DutrOs serviços, 

lIisa,qdo à a.plicação de COnllecimentos técnicos 'Ou eient~i1coB, quando 601i
cita$ através da l'epartição a que pertence o !uneionári&. _ 

l\rl. 14. As. diál'las previ.sta.s na Lei n9 4.019. de 20 de dezemm-o de 
19&1. nãa poderã,ó exceder às quantias que, na. eorrespondênc~. de c~ 
nivel, padrão, aúnbolo ou valor de vencimento ou tunção gratIficada. 'Vl" 
Dhatn· r.endo peTcebidas pelos funcionários civis antes da vígêneitt desta. LeJ. 

Art. 15. As perct>ntagens SÔbre a arrecadação de tributos de rendas 
feder~iA, de Que tratem o artlgc.. 64 da. Lei nQ' 3.244. de 14 de ag~to de 
195'1, o. artigo 100 da Lei n9 3,470, de 28 de novembto de 1958, o. artIgo 89, 
§ 29 e artigo 99 da. Lei n9 3.756, de 20 de abril de 1960. continuarão 8 ser 
pagas aos funcionários Que atualmente as auferem, no.S valores correspon .. 
dcnte~ à média das importâncias percebidas nos prime:,ros cinco meses 
de 19~, os QUala náo poderão exceder a 40% (quarenta })Or cento) do valor 
do. vqteimento O1'a fixado para o re.spectivo cargo efetivo. revogado o dis .. 
POSIo !lO ~Tt. \lO. fi 2". olln •• a. d. Lei n' 4.069. de 11 de Junho de 1962. _ 

§ 1Q Continua vedada a percepção cumulativa. das vantagens de que 
trata ~ste artigo. 

§ 29 OS funcionários sUjeitos BO regime de remuneração não terão 
dire1to àS J)~reentagen8 a que se refere êste ar.tigo. 

1 39" As percentagens a que se re.fere ês~ artigo não serão pagas acs 
func:onárlos que ingre-.ssarem nO Ministério da Fazenda pooteriOlnleJlte à 
"Vigência jesta LE'I. salvo os nomeados mediante concurso; 08 atuais fun
cionáriQS, qualquer que seja e. forma de ingresso, perceberão o beneficiO 
de que trata êste artigo. com a.s ressalvas nêle previstM. 

§ 40 O cálculo da percentagem de que trtat.a êste artig(), continua.rá. nã.o 
incidindo sÕbre a gratificaçãO complementar 8 que venham a fazer jus OS 
funcionArias, em virtude de alterações do salftrio-mlnimo. 

Art. 16. Fícam revogadu.. de:xando de ser ooncedidas ou pagas, a,s 
MSuinteB gra tificaçôes e l'antagens: . 

I ..... Pelo exercfcio do magistéri()' 
n .:... Pela execução de trabalho ÍécnIco ou cientifico; 

TIl ...... Pela execução de trabalho de natureza especiAl, com J'isco de 
vida ou saú<le; 

111 .. Do nIvel lIlllV€Tsitárll>; 
V _ De representação, prevista M aTtigo 29 da Lei nQ 4.2421 de 17 <te 

jUlho de 1963. 
VI - Abono de permanencia na {\tividade (art. 18 §§ 19 e 29, da Lei 

n<' '.069. de 11 de junho de 1962). ressalvada a situação jurídica e finan .. 
ceira dos jà bene-fIciad08. 

§ 1Q Picam, igualmente. revogadas quaisquer outrM gratificaçõ€s ou 
vantagens pecunjarias que não estejam previstas, de forma expressa, em 
lei, as quais oE"!xarfiO de ser ooncedidas ou, pagas, {1 partir da vigênc:a 
desta LeI, 

I 29 & condições de pagamento da gratificação de que trata o Item 
V do art!go 145 da Lei nq 1.111, de 28 de outubro de 1952, serão regula_ 
mentadas obe<iecencto â mesma conceituação que fÕr fixada pa.ra a exe
~ução_ do que dispõem. os arUgos 30 a 34 e .seu parâgrafo único, da Lei n' 
4.328. de 30 d,' abril de 19ú4. 

§ 3Q Enquanto .subsistirem ()S efeitos da norma constante do f~m 2 
do art:go n, da Convenção InterT.taclonal dQ Trabalho nQ &1, aprovada pelo 
Decret.o Legislativo n9 24, de 29 de maio de 1956, e pro.mUlga.da pe)) De.. 
cret.o n9 4L.'121, de 2á de junho de 1957. a gratificação de CJue trata o item 
V. dêste a~tigo, continuará 8 ser concedida e paga aos atueis inspetores 
do tra:'alhc. ~Qlculada sôbre os niveis de vencimentos daqueles cargos 
ljxe.dos na Lei n9 4.242, de 17 de julho de 196'3. 

Art. 17·. Ficam extIntas aS vantagens pecuniárias de qualquer natu .. 
reza,. atualmente pagas a titulo de partiCipação em lucro ou em reduçãa 
àe defictt de órgãos, repartição. ou emprêSa da Un:ão e auta.rquias, ceS
sando o respectivo pagamento a partir da publkação da presente LeI. 

f 117 ~'te artigo se apites às sociedades de eco.nomia m7ste. ou suas 
subsidiárias que recebam SUbvenção da Uruão. 

§ 29 Exclui .. se da pl'01biçã() dêste art'go o pagamento de gratlflca.ção 
individual de produtividade. ' 

Art. 18. Observa.r~se~â. na aplIcação desta Lei e da Lt1 n9 4.328, de 30 
de p,bril de 11964, o dispwto nos artigos 17 e ro,c::pectivo parágrafo e 19 e 
seu § 3'. d<l.LeI n' 4.242. de I? d. Julho de 1003. 

Parágrafo únioo. Da func~cnâriOO' que &e deslOcarem fara o exefr.loJ" .. 
na vigência desta- Lei, terão a.s :retribUIçóes t;m Q1»€oo estrtmg.::ll'a t",~.pu~ .. 
das de forma e. ~"nrda.r~m eqUivalência CC>m as que atualmente est~ .!~Jl" 
do p:lgas. obedecida.. tanto OUSl'k. posslveJ, a correlação de atrlbuiçõe:o.: 

Art. 19. Obsenadas ns normas do artgo 18 <kI. Lei n~ 4.242. de 1'/ ctet
JUlho de 1963, nenhum funt!'or.ârlO, em sentido amplo, abrangendo wço 
aquêle Que perceba úu 'Venha" pe-rceber pelas cofrts pUbHeos ou a conta. 
<ta quaisquer !en~as c~ tuXruI, inclusiv~ particlpaçElo em multa, prto-er11 
aUfel"lf. no PalS~ Jmpoor~c a total SU}.)el10l' aOS venOClmfntos llxaaos para. 
os Ministros de Estado. '. 

§ 19 O linute f.ixado neste artig.>, no que se refeJle à pal'tlClparão em 
mUlta, deve .ser t'onsidemo:\) I.\nU81m~nte. 

§ 29 A apUcaçã,o dêste artigi> aos !unclanárioo que fazem jus à ptlrtJ .. 
Clpaç:\o em lm~.~as nfu> ar:,"1u..ge as. que decorram ou venham a decorrer. 
de proee.s.:.os inicladQQ até 31 de matQ do rorlente a,no, na f'Ol'11lU oa Jegis:
~Ção vigente. 

Art. 20. A aplrcaçã.o desta lei às auta.rquias e sociedad€.s de economia. 
~ista S'llbve:n~iona-das. pel'!- ~nião cOm recurSJ3 arçamentârio-s par-a custeio., 
:fIcará C'Ondlcionada. à reVUiaw: C? seus quadras e tabeJas de pessoa}, POr m~ .. 
ciativa. dos Ministérios a que ji5tejam VillCU1a<kCi, observado {> tlispü6to ~ 
artigo seguinte. '. 

i 19 A revi.sãQ de que tro,ta ê.ste Artigo sErá proeess.!ldt\ no. prazo <te :0 
(trinta) dias, a contar ds. putlicação de.:it,a Lei, e :será submetida a.o P.re .. 
2ildente da RepúbUc.a~ por intermédio do Departamfllto AdmlIDstrativo do 
Sel'viço Público. ! 

§ 29 oom a exec-ução cc disposto neaw artit;o, ficam revogwOS o ar., 
tle\} 29 e' pe.râgrafQS da. Lei n~ 4.089, de, 1& de julho. ele 1l,!62; c ru:tIgo g.o.,l 
letra !t. o parâgrafo único do artigo 20 e 00 artigos 21 'e ~ da Lei oi? 4.102 ... ' 
c·e 2Q de julho de 1962; O art1.g-o 9\1, let!'a li e <:s artlgos 21 e 22 (ia LeI:, 
In" 4.213, de 14 de fcvere!.ro de 1963; o artigo 11. letra o, e o ~·tlgo 23' 
e parâ~a-!-ce da Lei n'?' 4.229, de l~ de junho de 1963; Os artigos ~, 8; 
respectivos parágrafo.s, e 25 da Lei nO 4.289, de 21 d~ junho c.e 1963, e demais 
diSposições. que contrariem o estabelecido &ôQre $ist.em-ss ® rElllunel'ação ou. , 
paga.mento . 

.Art. 21. Na. aplicaçâo da. presente Lei, t.etãi> l'igorosammte ol:kservadM 
as seguintes normas, sob pena de resPonsabU1ct.!\c..e Cl6S autoridadfs que a.s 
transgredirem ~ \ . 

1) Os v-encimentos dOs servidOres da.s. autarquias, àOs órgãOS paraesta. 
tals, das sociedades de ec.onomía .rntsta subvencionadas pelo Tesouro Na
donaI, da Companhia Urbanízad()l-ll da Nova Capit.al do Bra.<>il. cf,3. Fun .. 
daçã .. o B1'asil Central e da Prefeitura 00 DiStrito Fe-deral não poderão ser 
superiore3 aos eqUivalentes dos funciOnários clvis do Poder Executivo da 
União, e será obs€rva.d-a a analogia. d,e denominaçã.o ou atribuições dos 
Cal'g'OS, llUlções ou emp~gos -com os cargos, classes slnguJares ou Séries üe 
classes integrantes do Serviço Clvil do Poder Executivo, ou a identidade 
d-e formação profissional necessárle para o respE'ctivo exerclClo. 

, 2) Não será concedida. OU paga, em nenhuma nipót.ese, qualquer gra-
tHicaçâo ou vantagem pecuniária que nâlo Estiver prevista, de forma ex .. 
pl'es.sa, em lei; 

3) Ficam l'evOgadOS 00 aooróos salariais fumados por a-utn.rqU18S ou 
sociedades de ecooomi8 m1Sta subvencionadas pelo Tesouro N-aciQnal e Qe 
Que resultem vantagens pecuniárias superi'ores às previStas nesta Lei; a.9' 
normas e cláusulas sôhre a. obrigatoriedade de revtsõe.3. perlódiea.s àe sa ... 
lários; as tabelas de salário ou de qualquer retribUição pecuniária. que 
contrariem as instit.uídas na presente Lei. : 

parágrafo único Aten~1ie.o o <Usposto neste arUgo e no al'Ugo anteriOr', 
serã.lO revjstas as s1tU5;,çôes salariais d(lS servidorfs: 

1) das autarquias de que t1'ata () Decreto n9 51.688, de 11 de janeiro d& 
1963 bem como as dos funcionáriOS da Adm1nlstra'ÇM Direta a. êlee equl .. 
parádos:. . 

2) da autarqulla de que tratam R Lei n 9 2.973. de 26 de novembro <ta 
11956, e a Lei nQ 1. 628, de 20 doe junho de 1962. . . 

Art. 22. Além d~ ao.!! 1unclonâriD.\ ciVIS do poder Executlvo- da UnJão 
e da.!! autarquias federais, esta L~l ~e apl1cârâ aos servidores: 

1) Dos Territól'ioo F!':deTais; 
2) Transferido.s da União para o Estado do Acre; 
3,1 Transferitl~., d~ União para o Estado da Guanabara, quer tenham oU 

não optado pelo retôrno ao Serviço Púb~i90 ~ederaJ, c<l.mpensadoo quals .. 
quer aurlJentos.. reajustarnent.o.s ou recIllSSlflcaçoe.s conCedldOf'. pelo. Govê-rno 
do Estado de juU,o de 1003 à data do Inicio da vIgência d<sta LeI; 

4) Da' Prefeitura dt1 Distrito Federa-l; l 
5) Da companhia. urbaniza.dora da Nova Capital dG Brasil (NOVACI\P), 

abrangidos pelo óisposto no art.igo 46 da Lei n° 4.242. de 17 de julho de 1953; 
6) Da Fundaçã<) Brasil Central. abrangidos pelo disposto. no artigo 42 

da UI n' 4.242. de 17 de Julho e~ 1963; 
7) AposentadOS. bem como aoo. em disponibilidade, no que couber e na. 

forma da Lei nO 2.622, de 18 de outubro de 1955, cujo pagamento indeJlen .. 
derA de prévia apostila nos t1tulos dos ben~ficiários.. . . 

§ l°. A aplicação. d.est.a LE'i aOS servIdores da Prefeltura do DlStrlto 
Federal, da companhia Urbanizadora da Nova. Capital da Brasil e da Fun ... 
dS..ção Brasil Central ficará condiCionada. à revUião dos respectivos quaàrM 
ou tabeIas de pessoal, ob~ervad.a~ as normàs constantes do artigo. 21, e no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei. 

§ 29 As revlEões ãe que tr:l-ta o parágrafo anteriOr serão feitas por gru
pos de trobalho designados pelo Plretor·Oera,l do Departament{) Aàminis
trativo do Serviço Pl.iblicO- e aprovada ... pelo Presidente da. RepúbliCa ou, 
em re.la,"jio às tabelas de pessoal da Prefeitura do Dl.strito Federal, pelo 
Prefeito do Distrito Federal. _""', 

§ 39 Qu.a.isquer quantiM r~eb1d3.s pêlos s'eTVJd<lTes referidos nos itens 1, 
2 e 3 dêSte artigo. de outras entidades púbUcas às quais estiverem servindo. 
.serão ObrIgatória. e mensalmente deciaradas a. fim de serem deduzi-dss dos 
'Vencimentos a que flzerem jus de ncõrdo com es-ta lei, de forma _que não 
Os percebam cumulativamente. 

Ar;' .J3. Flca. o Poder Execut-ivo autorizado a. suprimir e:té 50.000 {cin· 
qUenta mil) cargos na admintstrn.ç..w direta e nas autarqUlas. 

§ 10 Na l'cgulame-ntação dêste artigo será estaoolecióo o proq-rama de 
supressão de cargos vagos e <\ vagarem, não podendo a medida prejudicar 
a nomeação dos a.tuais candidatos babilit:.a..eGS em concurso pliblico. 

§ 2°. Dentro do prazo de 60 (sessenta) dJas, oontados da homologaçAo 
de concurso • .serâ>o elto.ne1'ados os ocup,a,nte.s interInos, quando houver, e no-

. -. . , 
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rn.~ad-o.s c~ndid.atos habilltad~'i em número que atenda aOl; 1nterês.~ da ad .. 
O1m:.sLraç;ac. revogada a Lei UI> 4,32-S, ne 26 de abril de 1964, 

., A.:'t. 24. O il~g~es'o .em caráter efetivo nos cargos públicos. inclusive OS 
~la~O.3 .. ?a ~dmmlStraçQO cent;'al~zada e das. autarquias dependerá de pré .. 
v .. ~ hao1lltaçao el~l C"oncurs-o publICO de prova.." ou de prova$ e títulas. 

pará::;-rafO únICO, Os ctos de provimento e YJ.cància de carg.:s ou iunf,;'ões. 
t>X-clt:sn'l' o <i:::C?tTeme de faiedmento, bem como os de conct$são de van .. 
ta .bens p!'cu111ârH~.s, relatlvos a servidores ãos ór'bãos <la ad.Inillistl'uf'lw direm 
f' 0'<1:' aur.~!'quf8.""! tómeme (('rão valkhtde j1,],tídica mediante su~ publica .. 
ç;{u no Dfârto Oj'icial da uniã-v. 

Art. 25 . • {o f~cicnário com ma~ 6e cinco anOs de efeílvo c;{er~ic1o, que 
il131t'.-sou na admmislração da união mediante concurso público de provaI' 
titule:,- ,ou dcf~Ea de t~se:., e que opt.ou cu venha a cptar por funç'.ão ôu cargo: 
i:j'<C,\llr,Os cs .em COml.&ao, exercidos na prefUtura do Distrito Fed~:a1. as~ 
~~_.;tl:um-se no se!viço púb.li.co dC3ta CS",,~)l.esmcs di.reitos e ga!'antias, quand'D 
ajO, (':rnpo de ,ser-vlço, tsLab1l1dade e efellVlda.d~, reconhecidos pela legislação 

tt:lt'".-al. 
p.:t:ág;a!o ún!co. Fica o Poder Execllth'o autork~,d-o a suprimir o cargo 

fed:;':'nl do Qual i'e exon~!'ar o optante, na ccnform:dade do d:spo'::.to ne.:;te 
t:lft.lgO. 

· Art. 2G, As atividades de mensageü·o e de aprendiz, na admihi-<;tração 
rlJre:a ,e. na15. autarqubs. Eeril0 e~ercj-das mediante admis~o de cIl)pregadú 
em ,;;,o~.ta ue p~oal ~emporáno da respecllVa repartição. 

p,uagrafo umco. SaCI _CO!1S1dcrados ext:.nlo,s, denndo ser suprimido.;, à 
mc-c[ ':',0. que vagarem, os atuai..-: C~'t,g03 de MeU'ia2~iro e de Aprendiz. 

'. At'i. 27. Não .se aplicam as di:oposições c·e:::.tu Lei, rcssafvudas as d(J..~ 
ft: "('::;::D~ 18 e 19, aos Men\b:'os do l\Iinl:~.téJ'~o PÚ'o·.1::0 e do serviço Jurídico da 
Unn'!O. de que tra,a a Lei nO 3.414, d~ 20 de junho de 1953, bem C!Qmo aos 
;E>l'c.cüfa-dores da fazenda Nac!onal, das autn:,:qu:as e üemais equipara,dos. 

, :. lo;'. O pe.:::,15o~l a qt:e se réfere ê:.te artigo continuará COm as mesma." 
idlár-,2.!; de Brasília (J1'a. percebjdl3s e aIS at.ual::' diferençru; de venclmento 
re:-:.u tunte.s de pari':cla..s aOf'orvi{hl.::- por tôrça da execução da. Lei nO 4:019 
de !!9 d~ tlezetnbl'O de 19tH. ' 

I • S 2<' O . Poda ExPC1Ü1VO, no p-razo de 60 íse<;Sl"nta) dias, cont:ldo da vi. 
g~nc n. (testa ~,cj remeterá (l.'.) congresso Nacional projeto de lei dispondo 
sobre og- venc:ment~~ e vanlagel1l:o do ..pes;oal a /;lue se refere êste artigo. 

Art. 28. As f'.eyJY: de clrtsses de uscenl:orlHa e agente postal de que 
trUhtm, as Lei; n5. 4.126, pe 27 de agôsto de 1ge2, e 4.203, de 7 de fevereiru 
ete 196:1, re..::peCU\'flmeutf- pa&::~l~. {t ter a Si~U8Ção segUjnte: 

A.stensOrisllls 

Código GL~304.8 '- EX0CUÇ-,D 

Aqente Postal 

Cóc.l.go CT<:.Cl5.12"B _ CheCa de l\gênc;a 

Códl~o CT-205.1O-A ~ Encarl'ezndo de Agência i;:'oI-ada 

~ 1° A aplicação do di.:;post-o, ne~te art,~'6o ni..-o prejudicará a 511 Ut1-ç-ao 
dos c tualS o'::l1pantes dos C."~fgÜ'í Gc Ascensorista, llh'e~s 10 e 12, bem como 
<k.' (le A!.;f.'nte PO~tn.l nlVOI' H e lG . 

~ ~ Os ,cal'b()~ G( que t! ata o parágrafo anterior trão sendo gradaU
V~menk tran,::fonulido . .", á. nledída que v.agarem de acôrdo com o €cgulllte 
C.i~f>i.'.O. 

aI u:-\ d.ô uscenwr:sta n!ve's 10 e 12, no;, de nh'el 8: e 
b, o;:; de Agente postal, uÍ\'eis 14 e 16, re::.pe;:tnramentc, nos de níveis 

10 l' 12, 
Art.::'9 NO' p1'87Q ti., $0 ((,r:nbl) ill~s< crntado da pubilcacão desta Lel 

rleveL'á processm'·se o €!J(}y.ldn:wento dQ6 tunclClnál i.O~ dos -Quadros das 
St;(.:l;:lt>.fl-a,:3 >1u Mimstér10 P,/uUco dfi Ullião, no siM~ma de Clas.slf:cação de 
C~H'bQS lni,tíluíd.o IX-:.a LeJt n'; 3,'i80. de 12 de jUlhO de t}f;iO, res<;al1'n.dos os 
clirc.t.os C.OJ tllHSls ocuplmtr,-

· ?"túgra-f() ünico Ap-íJVP,õo.o enquadramento d,-corrente eb execução 
d~:, te [.]·\.;go. fiC~ l'(:l'O!.5:H;r o a~·tlgl 3 Q da Le. !l" 4.291, de 12 de dczembro 
di;) ltl6:: 

An.. 3ú O s::Ub.rlc-fámil~'.-l p'{\~.surá n ser pago na b:'li'e de C~ :) .(Y.}{),()O 
(cinc'J mil cnlZt:.ro~) pOf d<;1~eli.d'!mf. 

Art. .. 31. O fU.:1C\(Jnrlli{J Qu Min!stel'ío das Re:<-lç'ões Bxt€!~':Ol'ef; que, no 
P_tí . .., fC.Ç,l j~ a H\-~á ·,o·tamíLa na forma do a.rtlg-o 21 da L~i n? 4.069, de 
1962 nA.!.1 IWtctcra, (,;.uanD:t, C!l\ õCl'V çc no rotl'angelro. dtt'ea.o à. represetlta.
çó-'J d~~~tinf1o~ U. e~pé.'ia. 

ArL 32. fi. ta-Xti\· da çig;'!l")cia desta Lel, e sob peno. 4e re~JXlnsabilidade 
di! ~~ut(;r;d,:. de que li de1.C1 mJU6 r oçilhuhl pagamUlLQ poderá se!' efetGado Q 

flI11.:.onár!( {'retive nn bas(. ':te \'eljçjm~ento de cargo em comissão. :'essnJ_ 
Vl1GOS 05 QelClIl1hwdOt", ete iurm.? t'xlh'es~a, em Lel, ou quando deoorl'enf·e 
di! CUtnD:"JlLf!l1tO de dcck:1G jud'cinl transitc.d{ tm julgado. . 

I\n. 33 Até 31 de úe:'ell1lJro de 19M. O reftju.':it~mento p!'ev~Ho 110 ar
U~o 59 e 03 re':ljus{ulllenlG,Ij (lo.." p"!.'covent06 Cios funCIonários aposi:-ntado.!i e 
e!h dI~l1L"!üiJ,l;Gact'" a qHe .su l'rfer" C a 'bgo 22. lt\?tn 7, \'lgOl'<1faO CCUl redu· 
ÇÔt:. ::' .. .:' modo a q;Jt' i.-r .. 3e3 :c"j-J;;t:u!1('nt.cs não pOS'oam c]<:.::ed~l' {l l{}O'o;, 'Icem 
1)0,' Cf'nto~ 10s v·Jlore.': {lc".o;·,·('nH'~ da cxecuçuo d~{ L~i 11'1 4.2-l.2, de 17 de 
J\tl~W t:t' l%~. 

An. 31. O [lÔ,'o crité:':o je cálculo d·e ),{f.;:-.t.if;cgç'.lo l>d~d(}:1;::l po:-- t-m~~\ 
{;~ .-....;;::\.l'L ~, quo 1':.: n:teJt n [il'1.. GC 11 d~ta L_i \,~gorm'á a pa:Llr de H> de 
j,j:"!::' ,Iv de 19B.i. 

- _" 

Art. 36. Apl1cam~se aos lun(':onários da ativa que operam com Rai.Q.J 
"X" e su&tànciaB l'actioat:vas 6.s diSPOSições da Lei n? 1.234, de 14 de 
novembro d'e 1950 

~ lÇ Ac ftUlcli<?'hãrio de qUê. trata êste ar.tigo é assegurad«, ao aposen .. 
tar~se por moléstia contraida em trabalho cOm raio.s "X" Ou sumt&ncias 
radioativ3J3. ou -€n:t razão de 35 (trinta e cinCO) a.nQs de serviço público. 
desde Q.ue. no últImo c!lso, tenha estado SUjeito ROS riscos daquelas otivi~ 
dndes pelo period\J mfnuno de lQ <deZ) anos, a incorporação aos r~pect1vos 
provento,) da gratifIcação de nüos "X". . 

§ .2l !\'ão po.s?"t!jnd~ o funf.:~uua."io o decênio a que se refere o parágrafo 
antel'lor. e gratlflcaçao será m~O!púrada à base de 1/10 (um déclInO) p(>: 
onc de servJço no exercido' da~ referidas atividades. 

Art. 37. Dentro elo prB70 de 180 (cento e oit.enta) d:as, a partir éla 
vig'ência desta Lei. o Foder Executivo envial'á, ao Congres.w Nací'C113L 
p;'ojeto de LeI dlEpondo Eôbn a un!tol'mizaçâo do regime de retribUiçuo tle 
tóds.s a.s séries de classes mf<.>grgr:te.s do Grupo OcupG.c~onal FiSCO, a que 
se retCl f' fi. Lel nÇ> 3.780, de 12 de julho de 1960. 

Pnrágrafo úniOO. A unifol'm.zaçáo de Que trata .é6te artigo entrará .em 
vigor a partir de 1° de janfHJO de 1965. 

Art, 38, São C0nsiderados eff"tivados os ntua.is servido:-e . .,. di.'!. unU'i.o. 
lnclusi~:e chls auta.rqmas, que, integrand.o as Fôrças Armada.s dunmte o 
último confllt~, tnund:al pa1 t.ir:!p.1Tbm de ,operações e.tl\··as de gtl€'rra ou de 

. atividades de combóio e patrUlhamento. 
Par;igrufiJ t~tlico Dentro cio prazo üe 6Q (sessenta) dias, a parti';,. da 

vigência desta. Lei, devCr~oJ 03 intel'cs.o/.l.dOs compl"(H'ar n SUa cond!ção de 
Ci{:-combatellte observado o d:Sp<Jbto no Decreto n° 53.073, de 3 de dezemhlo 
de 1963, 

Al't. 39. As tJniyenidade,~ Ff>oe.rais, dentro de sellS. orçamentos, Ef>m 
aumento glob::t' de c1cspe:$fl. p06,erã<.. mante-r o sistema de rell1uneração nelas 
y~gorante para os cur.sOf llOtu1.'r.os resultantes de: desdol)ramento de tunn"", 
e para o temDo integral (1,;:: H~ti." t.ec-l1icos e pésquisadOl'~. 

Art. 41) :m vedada a. c..mpHaçãc dos quadros das AutarqUIas e S1JCie~ 
dades de ECOhomi{{ Mi."lta fiubv:-::nc. onadns pela Un.ao Com recurs-os :'r.>sti
nados a atender despesas d~ cu.-~teilj, eal\'o quando através de Lei. 

A ~L 41 ~et.,i.izo.do·(J Cflnso tio funCIOnalismo, a que ~e refere a Lei nú
mero 4.242, dt! 1'7 de jUlhc de H:6::1, o Pot1e~' EXecutivQ envarã ao CongrE&",) 
Nacional dentro de 120 (cento e vJllte) dias projeto de lei .sôbre ü rev:::,ão 
do Plano de C'lasSificaç:1o de Cargo., do FUnc:onaUsn1o Civil. 

Art 42. -A~ nomfaGÕe.5 em c~t'âter 111terino. na adminit'traçiío centtu
li..zadn. t:: nutãI-qu1C<>.' p3.r,~ ('::'I'gO, vr.§.os, r:.Gm calld'.(k-nos aprovadas en~' con
cU".:;o, a pal'tll: da ,\\gênci9 (jf-;$t~ Lei. ~ômente poderão efetuar-se em ca\'â
t~r ezcepeiOllul e de acora COlr a.~ necf!ssid·adcs Impet1OSH5 do servlÇo pu
bheo, por exp:esfs a.utOl'itúção d .... Pres,dente da RepubllcfL 

lllt. <13 At-f:; qne r: Ccnlro Técnico d~ Aeromi.utica ."eja tl'ans.formaua 
em fundução in.\tlt.uida pela União, c~n.tillua em ";g::r b Decreto n? 51.79Z, 
de 5 de març.o de 1963. 

"'-Art. 44. E' o Podel' Ey.C~\l.tl\·o autu·7.300 a abrir ao Mmisterio da fa
zenda, crMit,; c.c;peth. de CrS 330.0-; (t.{H;O OÚU,Oi) (tl'ezent.os ~ trinta b!lhõe~ 
de cruzeiros), pa"l atPll',ier rC':.Mivt:do fi d SPQ,\to no ~ 2" deste an!gó. ac .. 
el1<'argoS re_"t'ltrnte" d'1 ('xfcuçéo de.'its JA'i, o qual :=erâ. automàticam('nt~ 
reg~ ... Ú:..io n-c T!'.t.ul1J.l o .. (!<)ll'tlS dd U1Jião ~ distribu~do \10 T(>sOtU·O Na~ 
donal . 

~ F Na a.í>':~aç~'.) (iE'.';ta L~, à::. A:.Jlnrquias e 5:Jcic(l.ade de e{!cl1oml ,l 
miSL,t f.1.1t\"«f,ciou:tUltS pci3, (Jll!óv. oSL'l'ác oiJserv3.d· • ..s. quanto .(lO credIto a'~ 
Que tl'~1tC i'nr n~·t.f.o e coa, a deLI.\'· aiu~llí'~açuo as normu.'> c(}n~tante" do 
artigo C~ e le,:,pett~yt>' parâ1!'t\1{J.';, da Lei n Q 4.'2.4.2, de 1'1 de julltO df;! 19-53. 

§ 2Q O rE.:\ju~tflmento Falar:!)l di) p:&'-ca\ trm!.){). ar;o e de o~ra5, [! q,J' 
.se refere o al'tigü 5~ de!ot~ U'i SE'f:'t atenU,do h conta do.". reCUl'S(}3 (Jrç~n1C'n
lárlOS próprio:,. 

Art. {5. E~t9 .Le- entn~.ril e.rl~ \' '2;01' a p;HU': de 19 de junb() de 19Ç~ 
cOm alo l'e.<>:-::alva~ con:::-J;;}n1to;>' do:- t\rv,~c:' 33 e 34. rl:!"vC>gaJ.cs OS art,lg~ 13 (, 
seu parágrafo úntco e o &1';;. e7 (li) Lei 11;' S. 7~O, di' l~ de jUlhO,. ~e,lg6(j: 
('5 artigos 35 e pa:·á'~ra.f{) üale"J. 51 e 6ft 03 L~l !l'J 4.242. r .. c 17 dt: J\LhO O~ 
1963. bem contc, &5 õem{\!..s dl.5j.)O.:.,;.ÇÕl''<- em (';, .. Hlt!·8)' o. . . 

:i:"i,tiyennn p1'N-enl.{ o· S\;l,t"II)l'CS Senadores: De:·l1'é Guaranl - Jo.'a~ 
phct Ma~',I<l1ü _ Eul".c'1 Fe~fllclf - M~m de Sá - Al1ré11o Vianna - Wll~Oll 
Gútll;a)veS (! OS e-:>nhl?'·e..,- :)('put~l.("h.·o .. JO,~é Richn - P~nllo sarasatci - Er
u3ni Eátiro _. l~ry Pitombr , _ Ct',<!!' Pl'leto - Humberto Lucenu - Pe-l'!-1.~ 
ch; Bar(;elo.~ _ Nt-l~-oj C~~rneir(1 e Teóàulo de AlbuquctQ',.',e. 

SJ.l!'!, da Com ~~ãr de 0:Gtl11lf'11!.c da Cftwn-a dcs D~ul~tados._ eUl 1~ d!;' 
junhO õe lfl'51.. _ Ce~f:1 Pnt:;o, V,N:-Pres:dente. no exerC'.c,!o da pn'J>ldênc a 
_ Paulo Sc.;-Q,<atE.., TIc:ctor 

E~lE;\DAS ,~I'RESE:-;T!\IHS: 

EMENPA N." 1 

".Artigo 1.0 ". 

Parágrafo 7.0 - Os técnicos que, na 
data -ôa presente l;~í, C1i(ejmn {'Dl: 
exercício de cllrgo em comissão, po- J 

derão cxer('ê~lo cumul~fi'l!:l.r:1en:,c. 
com o cargo de mazisti'rlo, ob5('na~ 
das (\ comp~(ti})ilicndr: de horário I! n 
correlação ,da m.atérir-:· \ 
8"10. dns Sesljó~!i, em 4 dI' junho ue 

1964. - Senador Raul Gi:lbcTli, 

"!'} do ("!"\.r.gO ef1;th'o 0\1 ~o !';fm/jo~o 
do Cd rgo em conüs.são oU da fu!} ~ 
~'f:o grutUlcad,t, e~tQ~le~dos n:\ 
Lei H.o 4,24-2. de li de julho de! 
1963. 
~ 1.0 - O I'e~ime e,<:tabeleddo hf)S 
arHgos 4.'> e 5." (b Lei uP 4.lH9, 
de 20 de ·àc~~embl'O dE> 19G1 não ::;e 
aplica HO presen~c :lum~nt.o de 
,'ellcimf:ntos, ::;elldo re\'ügndo n 
putir da (fat:l da t'ig'~n('jA rll" ... ·,1. 
LeL" Pd·;!;;-'~"'. nt).co :\t~, aI (,r r.m·mt)l·o tle 19A. :3 geaU{iNç3o Ddlcional 

conÜn' •. '.á- fi. :;<;1" '·oncC'c.:l.jJ I p<>ga ccrn b:::.se no~ p~t"c~ntua:s }JJ!;Vlsto:s no 
fi.Lg~ 1'6 ~a Ld n'J L·;n. G:-:i~ o <;U.(Dl0 O~ :~,,2, caleulswJ5 :,obr" o,:, 
\'l~O:V:~ '.t. v::1C'Íl.~-!1~O" ::x~,1qS na LelnY 4 2-!~, de 17 de jt!~h() dt. 1963, 

~I\:.t. 2:J, 0-;; ft:nc;u:âr;'c-,: cr .. ~, do FCC::\ I!.'.icut.l'C, lDdu,i\e c'> (':::-<. EMi:NDA N." 2 ' O projeto de ::lulhení.o de r(>nClm,:~-
~A'_,-~:il'lh a..." qUE em vl~,tudt' c;,1 '~~)I ~iç"":o (:'0 ó,"'p:::sto l~,~tn Lei., venham <1 tos. om em ~>XalnC'. ê injusto, no qt'{) 
f t. ('~ Jl~.~ Uh (1'R::::nel1~f'. _\ 1]':>1 total de \',",i.1citnen:os f. Vilntagens inferio1' ao Acresc~nte-se no ~ 5.0 do artiSf) 1.", '::0 r.::fere c..o Of.'s.soJl ch'H hland,t(1o 
tA. "\.t de \',',l>;.,mer:tu.:; c v,mL:;~;el~& qt.e já. Lnl~. In p_rc~ocm:-c por fôrça de 'in filie: 'sel'i'ir em Btasíli~\, poi~ lb..e co:)caJe 
kl L,L (/.-,' ~:;o jUll.c:,::!. \r ... n~ibd~ ('aI julg:3do. t::.'di.o dh'eito a Unl comp:e· "ressalvada a p3.rcc!a de dii!ri,l!i u:ujustmnemo m,\xim!J de 3'181'"':" 
In:. ,(1 i;'.n, ~lC i:~101 {iH d"\1e-:'f"!;1C:. enLi'e (.5 00,1 .. tcLllS. devidas pelo efeti~·') cxerdcio tem li.l'intn c nove virg:ula oitenta tl qUl-

~ ;.., U nHujJlea"'l:'l1 o dz ~',!le tratí:' êste art,'2o d.t:c 't"t'erá p:'{Jg:e.!;dvGmen~ 13rMilla. ab50rvid~ na fOrn1~\ <1<), I:-o por Ciwt()) pL'l.'ccnt;-'gem essa (ttlt! 
t .. >'..1 ,:;' ê,.:t .:.V",lu!:"n tm f'.1;;e r;r f:';'~~LO~ re.lju';,Un-lC'!lt03, fên,dlipl.ut>.õe:-, TIl- fir'l".Q 5,' (la LeI' I),' '.019, d',', "O ; u' ti ). , .... - ,~),." ... _ ..... ~ b "l: _ C l,1 1 a n e,~Dl' ,)w J ":,, <) l}~ra o; c~·r-

n.;.'ó-.~ l'CE~{;::, ( ::<"pl:c:;çã~ do c:rsp.;:.q.Q no art:.cü :)-!. C(l'put. ti ~w Lei. ....e d""emb:to d', 1961:' 
, ; ':? EI.', nu C~.:·U, iHlU\'~; d C)SQJ. jllrllebl ~lJLenol' à \"·,g€l'.c:a dNto L['J U '""'" ,. vidores Que atu~11mente pt'l'ef:bC.:HJ () 

_ . .. Sul.slitu .... -3C o 31,j,1"0 11 ',nlü st'- ud1("onal p ..... ,. ""''''''')0 (I" --I"";ÇD cl..,!).,::r;dcllLf> de p~'(,m)."1f,3ni:Jr..to cr. ult:mo. mSi.n"Gc··."l. O~ e(eHos daq:.!p1a ~ ~« • lO .". v. ,v.>'~ .<. O~· .. ' • 

l>/i'>:ll"c'.~ão até o j\!:';prr:<:l}~o dtfi~l~ t,VO: ~e htc tôr cO~lt:·âj'.o à G·.c::;ão guinte: O Quadro f(i.'3ixo d;~ iàéi!i- u0-:se :.1. 
1'':C''::.'.'('.:1. p~c.·f;l,·tei·~l\~ ,"* ri :--PU,:t,\(I:-: de,ta L!:',. "Art. H ~ AS diáriu~ p<t~n!'; p~:o tO, t.'!H todOR o.:; !!,','~:is <! Cr.l l'el~H":"u: 

· ~ :~a 1';)\ eXCC"ç?O tlé:-tf r!rt~g<;~ f' C'~;:n :1. ,'('ssalv\l. d., r.ra!' ...... ~r~10 antN;r.r I efetivo excr.t;Íclo em B·r;\.Si11:t p:::.;:,.- II -ao func.!or...tr:o ('(Im menw,: de 20 
8\;.\";l cvt's~dtr~d(l o clJ5pCl,tl. ~1Q >u'·Ü<;;C H) C"". prChnlte V &:\n1 a Sf!f 19Uflis ao va.lor dQ n'i.- unoS. d.~ sçn'iço; ~l <la !\lllcionàu.) 
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'~m 20. a 25. anos de serviço; que hoje lJercebe adlcÍonfl.1 de 15<":',; e :3) ao 
!unciorúirJo com mais de 25 anos ~e! serviço. que tem adicional ãc 25%: 

Aumento Percent~lal 
I"Mores do- Peder Executivo em 11m-I 

s,íHa . 
Sala da.s Sessõês. em 5 de Junho de, 

lS$4. Deputado Expediio Rodttc leSo ~ 

trallsform!ldllS. medh'tnte fUSllO, :-l1'l 
noras sÍmbolQs de acôrdo com o 
seguinte critério: 

Nfvei:: Sem Adicional de 
'l'cmpo de Scrmço I 

Com Adicional de Telnpo de Serviço 
de 15% de 25~; 

._------ -_. --------
15 

17 

l6 

+ 3!'l,GS 

I 29.72 

+ 36.95 

+ 36.Si 

+ 
+ 

35.32 

35.35 

. fWuaç'Jo uut,;;,!'iOf 

EMENDA N.tI 5 i 
; 

Suptlrnu-se o p:lrügrafo 5.° do :uu-1 

ge LO. JU:;7'IFICAÇiíO I 
17c!8 
lí! o ~:J 
,jr e 2.'! 

23:~:c25 

q' 

3 
',1 
2\l 

~ 2.0 _ li. im})ol'tàllc:la ô;t 'Ira, 
i !e;."tÇi\o de função será <1 ;,' ,d:>' 

. ,n~ 

15 

H 

13 

12 

11 

10 

+ 
+ 

39,75, 

39,34 

39,32 

+ 
+ 
-I-

no, 
37.09 

37,07 

+ 
+ 35,46 

-I- 35,44 

O di;;!JOsit i ':0, se apro~'r,d?, tolhi.!~·:í I' 

com o :.:rL ;.i5 e seUs respcctlvo3 p~,ra-

I gralo~. os quaIs l\.s~egi.ll'a~l n pz:rc l1)<;<10 i 
de comn1emclllo fll1rl11CCU'O. j 

I flumberto Lucen'l ! 

n~:'>~c: al'ligo, :;~m qWÜqUé)f 
fl1j3Ç::O com o,s v':!n;jmellto.'õ 
~eL!"; o.::upantús," 

.JUS'f'IFICAÇ?O 

a 
7 

6 

5 

3 

1 

-I

+ 
-1-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-I-

3H,7G 

:m.68 

:::9.74 

39,17 

3::1.78 

3n,ao 
39,81 

::;9.83 

39.84 

39,78 

39,1/ - -------~-~ ---

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

31,05 

37.02 

36.94 

36.97 

36,99 

37,02 

37,03 

37,05 

37,06 

37,07 

:)1,09 

37,03 

37.02 

.+ 35,42 

+ 35,39 

+ 35.32 

-I- 35,34 

+ 3:5,31 

+ 35,39 

+ 35.40 

+ ,35.42 

+ 35,n 

+ 35.44 

+ 35.4" 

+ 35,40 

35.39 

- ---------'----- I 
A mzão dessa injusíh:;.i. eslá nos [lr~ i t{,o é defeituosa e desn2cc-ssária. De-I! 

ti:;o3 1.0, § 5:', t! 14 do ProjeLO em i fcituosa porQue :;tlude tiO desapareci
p~, (i,tlt, 'lItento dJS dliercnçus, o que resultará 

Manda o prim:!iro' qu..:: deS,:l.p:ll .. ~ç}lm E:!D ficarem incorpo-l'tldas aos venci
l;{\~S as difcrt~nç?s -de vé."ncl.mentos, mento..'!, DJ.ra todo" DS efeitos legais, as 
:1.:,~-;oJ'vi<i!lS nos nO<'05 tlh'cis e.s[abcle~ di[(:l'CIH:..lS mantidas pelo Projeto ori~ 
cj(:Os na Projeto, Com jsto, deixar,'i.o ;;inal. 1t c\'l{i<"nte Que não roi íst-o o 
d;:- ·existir as purC~lflS de diàri~{s iu- i.{ue pretendt.'u o Executivo." E des~ 
(·...,l'lWl':::das no ,.:.:ncimeni.o, qi1~ hOjlj llcC'::>::siria porqUe OS artigos 9.°, § 4,G, 
T, 'present-a,li.l paree1:'1: subst::mClal da € 32, do Projeto, já pro~luz(:m o mesmo 
r(.~r1uncr"y2.Q. dos rnnclonál'ios que ser-I (,feito, 
h;m na Capltnl Federal. 

junho de 1%4, 
F(Llc(:o, 

I 
o .:.is!c'w'I. fn.stlttlfdo Pêla l.,o,-•• H,~. ~ 

3.~ie.O, de 1;;'-7~GO, }lara 1:1.'; fuaço-C's ;31"-\-

Acrescent,(?-se ',0 n,rt. LO O seguin~;e: tin{;~ld~lS, segundo o (,ual a suJ, im. l~:r
"~7,0 _ Os -(jtulnres de eargo::. i50~ tància l:Q.uivn!e à àifereu-;a entre:) I, l_ 

l?dos ele provim':!l1to er~Ji\'o não lor f:~f.abclccido ptJ..r:t o simbolo : . .'--'1:,;
paderl1.o ser nome~cl.Qs p:l.1'p, o CXt~r~ Lho c Q vrncimento do cal'tio t ~.~,~> o 
cício de ('argo em COU1:Sf;l\.O." j'exer::ido v:!la. r~,nciúnári~, l:,r\0 1: m ... ~ 

~cntA, S3111 d1l\·Ki.~, o. m~lO ldral ~1J."d. 
-.tUS1·TFICAÇ'JIO a r::o.mt1ll<'.raçãQ aCOC;',só':ia, d~ r.'ú •. ll~·';S 

I a!'c[!.m, no ~e['vtç() PÚ')UCU, com r ·.'n:J'\-
Os titulares de (:c.rgfJS isolad.os dc-! s,ll~ilidJ.dc de dil'cç~o de tal nwJ:~U

vem {'xercer {t SUJo 1unç,üo cxclusiva~· dade. 
m~n~e> so!} p('.na. üe. ~qUando al'~s,ta~m;,l O sis1E"ma :wtnjcl' r:o da L~j 1:.'1 .• 
CX!glrem a nOrr\.CHçl:lO tle substltU.OS, 3.7í?ü, (U!:! n. prc,';ente {lnC'nà.l ',:i~'1 a,. 
com OUI.IS I)ara o tesouro e !lrejuiws' l'C:51,,),h:;ieccr, d:~:; .. in-:;ulD.n,ro o ';::'or ~!.13 
para o serviç.o. I fn~1~:õ2C p,r.!tiflt'odas dos L'J:1'<l!I:I1~CS 

() de junho de H.'3-i. - S,·nado!· Jef- cio::; 'Siõn'jtío!'f'S q:;(' ns ex('rç"Il1. é, i'u:-
(el'son de Mnliar. i grnc:l!1conl'::', 'o lllais D-ccrtndo, u, ... n.-:Q 

c· j!l5~O. 

o \':.!Q:' dns funçõ~s ~rf:,Uflt!::.(:;w. C/Q

.r. .... ~<...,,·enl2-:)e, onde couber: ! mo se íaz!a p..:!a proccs.,o r..1','w(asolP:!~ 
··Ar-t. 2,Q - ··.,·.· ••• ·;}a Lei ;1'.> 2,730, deve ~;~r af,:rjf:o nil 

~ ..... - ,0 Assist:l~te de Ensil~O) iunção '(,15 l't'sp=ct.h-"lS r~S90~'3:: jH .. 
SU;Je-rlor !ten CI",sSi.Ílcado no fn- ~ dad.:s C- r:.~o ler qualquer h!1a(,:ao ("em 
,(;} 21. ú no nível 20 o Jnsl.l'u(.or." 1 o Vl'n~ímLilto do carg,o cfcU-.o <lo b.:.\l 

! ocupJnL(', 
JUS7'If'ICAÇ.1C 

o s;st:.:ma }Jl'2\'"i,"iJ-,o >1:1 L~i n,'1 3,7:-;{) 
Juso!!cam-sc '03 níveis ncim!l. pelo cr\~ s;/uaçõe., d:::s mais iilju.,Las. 

f3to de que não pode. exercer u f"un-!. . . , 
çáo de ASBisleme de Ellsino SUP:.'Tiorl .~ss~r:1:" l'SeIl1Pl!f~c~;ndoJ C!OH~ ~,.~.:1'" 
qumll não fár diplomado na protissão b<:.l.t l,(. q,:,~ trat.il".o D.l v • 2 . .5'0,,Jlu.::lO 

,dI:! médiCO, eu;;;cnl1eiro ltC., e-nquanto I -:- ~,1;~15'~O 1~\lntHK~da ~O~l.·, (,:, \_~):~r 
que o Instrutor pode exercer sua fun. oe CT.,;. ~,.D.OvO,oo, ~U? fôs~.e e",L. ú::\ 

ção qU3ndo ainda ~('ademi{'o de curso jl',)T O,H'jaIS dt.> Actm-,.n:straçd.o (I:) tll·:el 
universitário u que se dedicoU. 1~ ("::r(' 118.0(;0,00) e 14 <c.r$ .. . 

O t'l't. 14 no Projeto, l'edig!do 0(1 i B;·;::dlb. 5 de 
1ofm-:., reticente, que deixa I»:flrgem a /- I.),:-p-...:.bdo f',flllliz 
ü;t~l'pn::tações de todos os tlpos, cx-
11ô~ os f.unclun~lrlo$ de Bra,sili,a a &'..1.- I EMEN.oA N." 
p~'~sfi~ oas m:us de.')agraà;lve~s. I 

A correção f:, j)ta· lst,o. plenamente 1~7. OOO,CO J, rlssegumria a es~::~ ';~'l·\·I-

I iust~ncá.vel. clol'{'s riS fliferenças, rcsp~ctH'::\nr~~!,c. 
, 8.'lla da!) Sessões em 4. de Junho I de Cr.3 53.002,00' (8!'3 170~OOC,(1(} -, Ide 19134. _ Di:'j)utado Argilano D(lrio. Cl'$ 113.UO~,Oú) t' crs 33.000,(JQ (Cr$ .• 

E"'.as :1$ J';t7.6;;s Gl.le me bvam a ACl':'.$centt'-se no § 5.''' do 
apt.-;:cni31 a pres('nte emenda, o.ue a Sf.::;uinie {'.'i:JjrE3S:l0: 

nrtlgo 1,'1,' 17C.OO(J,OO - Cr$ 13';.000,00). 

VL~El, rn!O :1 COl1c::-dcr privilé~iôs ou be
n'2'· ,tlj·)::, (;xagemtlos, G1:lS a resguardar 
tl :-,_1:.<::cão pr;;s':l1te dos fUllcionJ.rlos 
Ü~ _:'.t·[!'lüia e n evitar Que se rons!!!m:,,1 
t' ! J!~laç5.o a êies, ti- injustiça acima: 

"c,:CQ.tur<das ~s decorrentes 
{lplil.::'l.çâo dn Lei 4,019, de ~9 
<kzcm\)l'ü de 19tH." 

I I EME'~DA N.9 8 Ob~rva-se do exposto que o cxer .. 
da i dcio '1:.1 chefm dI! determinado s-.::tor 
de! O art:.. 2.° fica redigido da segllmte 

H (( milton Pmã.-o 

EM:;NOA N,. ° ! 

'::'~::j_ 'mir O pal'.'lgl'afo 5.J do art, 1.G. 
• ' l-;':b,~p3.re\.-cnl. igualmente al.;s:..l:'
\. .S, as n!.uuis diferenças de ve-n~ 
c~-acG.t0$ de qualquer natur~&a." 

ruST1FICAÇ.4.0 

Jl.':Sl'lFfCAÇÃO 

A'io diferen~~u; de Vf'~ _':mzntos ronsti-I' 
t;Uld~tS lldus \ur;d:J'.> nDsorvidas das 
ditírias de Br.-\:llllll !·onstitui um patri~ 
m6nio iU';.;Ol'PD;·~,do, nos vencimentos 
do:; fllUciOtl.ll'lo::> qu~ t:err('m em Era. 
sília. 

o Códjgo de Vencimentos e Vanta· 
;jens dos MlHtari'S tn3,ht\.'ve essa djfe~ 
rença de vencimentos para os milita-

S:.- mna diferença de v~ncim:'n:o<; reI;; e o projeto ul'a em tramitação no 
e~ .. ("~{Jl, pd",isürá, por fôrça elo QU:': COll,Z'rcsso J:l,lJ1lém ('s~u Trrnmgern 
(L..".,ln os ftl'Ü,. ~l. item 2, e 32 do p~lra os memIJt'o.',; do Ministério pú· 
p~\.. :.lc. POTirmto, o dispos;W'o s~:pra, eIico e do SN'\ilÇQ Jurídico da União, 
() .. :" cpntTadllól'Jo, OU d.:'sn::ccssârio. coní'ormc se "crifica ·no § 2,° do ar· 

d 1 lá b 'd tit;o 47, ',-i~O pu c e1' s ~o conc(> 1. o com o ) 
00j,;Ll\Q ue absorver as vantagens ns-: Causa estr.r:.llh.2za que o projeto i'e. l 
S::-.:..l.;: ftr.s r105 referidos dispositivos. tire (SS~ rlift"rf'uça de \ encim~ntos dos 
p.... o flm de suprhni-bs, pois cstnxia. fUllcion4rlas que servem ei.n Brasília, 
er.1 (oi\~rndiç;'jo com &ss.{:s artiGos, cte~1 Quando [l,0 d~t.5SPS uc!m:). ;.n~ndonadas 
\'1 d_~.J $::r eJiminJ.do, mereceram Ir '.tanlpnto ÜtijUSO, 

E', tJo~Jm, fi [ .. \" ~.';~J foi pl":~,~lHli-( A m~diJJ-t ~'~~":'J Dr".b-l!c.ll" JustRrnen
d9. (:., l a,1'tS"'t11.1 l!.".:O: oi::,p.Jsiç>ô:s d- l::> {iS m',tis Jl ''''~<l. :lu,,; r;u" ("omU
t).(1:...6, fu redu~' ... o du p.l1':' ~rQ;o cIH (;01':::';- .lU'::Ul a l1:,ÜO!·IJ l.un.l..:,adíJra ,los ~2r-

~'o..)~'ma, suprirnído O p!),l"úgrnfO 3,°: 
·'Art. 2,U - AS funções gratific:1.
nas pl'f'vistns no al't. 1.0 da Lei 
n,'"' 4,,:H2, de i" de julho de 1963, 
terão os seguint.es ::;ÍrnLo!o.s e \'3,

Jõres: 

l·F r:::r$ 
2~F - Cr$ 
3-F -- CrS 
4-F - <':1'":::; 
!i-P - Cr$' 
6-F - cr$ 
7-F - Cr$ 
e-F' - Cr$ 
9-F - Cr$ 

10-1" - Cr$ 
l1~_e - Cr$ 
12-F - CrS 
13-F - Cr$ 
l4-F - Cr.Si 
1&-1" - Cr$ 
16-F - Cr:) 
17-F - CrS 
IB-F - Cr,~ 
19-F -- ('1'~ 

2(}~F -- Cr$ 

100.000,"'0 
n5.noo,oo 
90.000,00 
85.00J,OO 
80.000,00 
'75,Of.lO,OO 
70 ... t)0,00 
65 1-')0,00 
60.000.00 
55 (-JO.OO 
50 r..lo,ao 
45.000,00 
4r; ooa,oo 
35.üOO,OO 
30. ·100.00 
25 DUO,OO 
2fJ 100,00 
1/: OOU,OO 
I:l,(JOIJ,Oi) 
5.0UO,00 

de trabD.UlO, com encargos e I'espon.sa .. 
bilidades inaHeráveis, n..sse~ur!.!, ::la fur: .. 
cioniirio tle menor vendn1ento. multo 
mais ampla ~':ultugem. sem qU:l~qu~'r 
razllo técnica que jl,ls~ifictuc tal dise-ri
nlinaç;tO, 

Ai; normas "lgomntes antes d<'l -LeI 
n,o 3, 7GO evitil,vmn tal obsurdo, \'istiJ 
como remllnerUTUm as funções gr;tt1fi ... 
cada!> t'1'i'l consonância com as l'e::pon .. 
<;'i.l.~\Ud·:>-'\·.s que lhes i!jssem jn:'l'~ntrs. 
sem qualquer vinculo com os venci .. 
mentos elo cargo efetivo do seu o:::upJ.n .. 
t!'. IO'vitnndo flut.uações de que r"dun ... 
tlassem. para funçÕeS gratifiCítdas, 
exageradas valorizações ou C'xpressi\:.\ 
desvalorlzaçi!o. 

C~m\ o ,\lual sístclila, instituído peta 
Le'. 1J..Q 3.180. e com as reduções \''2ri~ 
ficadas llas tabaJas anteriores, 0')S3r .. 
\'ar~se-:i, ·nilo ra.ramente, qUe f .mdo~ 
nários que vín!lum, de lon::r:J dda~ 
exer{'snào det."r!l1inad~.) fanções 7J·3.ci .. 
flcada:;. delas se terão que afaSUll\ mna. 
vez que os seus vencimel1tos as uHra. .. 
passam em valor. 

~ 1.'1 __ O'i at'lüls sinJl:a~i)s de 1'1.111- A eruenda que apl'escn~~rnos corrige 
çõ~ gratificadas 17 i.\ 25 ficam 'tais inJusticas. dá à Administrnç5.o a 



1670 QUafta.feira 17 DIA~IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1964 
I 
tdéia """ta e I\\atetnãtiea das d .. p ..... 
que são. por êsse procesao. ainda. re· 
<lU2idas. 

:Sala das S""sões. em ( de iunbo de 
.l964. - Deputado Cliag.. Freitas. 

I EMEMDA M.' 9 

'o art. 3.' do projeto n.' 1-64 (C.N.) 
pàssa a ter a seguinte redação: 

"Art. 3.0 - Os vencinlentos men~ 
sais das autoridades abaixo especi .. 
ficadas. passam a lil)r os seguintes: 
1) Ministro de Estado e Ch.efes do 

Gabinete Civil e do Gabinete 
MUitar da Presidência da Re~ 
pública - Cr$ 850.000.00. 

2) Prefeito do Distrito .Federal -
Cr$ 700.000.00. 

3) Chefe -de PoI1cía do Departa
mento Federal de Segurança. 
Pública - Cr$ ·600.000.00. 

4) Secretários-Gerais da Prefeitu~ 
ra do Distrito Federal 
Cr$ 500.000.00. 

§ 1.0 -- As autoridades relaciona
ds.s neste artigo não serão conce
didas diárias pelo efetivo exercício 
em Brasilia de que tratam a Lei 
n.o 4,019, de ;19 de dezemvro de 
1961, e o artigo 14 desta Lei, nem 
gratificação de representação de 
qualquer natureza. 
§ 2.° - /UI atuais funções de eu .. 
'Perlntendente-Geral, assim. como 
as Superintendências-Gerais da. 
Prefeitura do Distrito Federal pas
sam B. denomInar-se, respectiva
menw, cargos de 6ecl.'Ctário-Geral 
e' Secretarias-Geram," 

JUSTIFICAÇÃO 

da Administração. deve cessar o quan
to antes. para que o corpO de' aUX1J1a
reo imediatos do Pre!eil4 possa fuu. 
cionar harmoniosamente, sem os per .. 
calços e conflitos até aqUi verificad.oo. 

tTnifonnlzar a denominação dos ór .. 
gãos e das funçOes de que se trata é 
medida inadiá.vel, que, além de con
sultar as altas conveniênCias adminis
trativas e pôr fim a. UIUa situação in
justificável e grandemente prejudicial 
à boa. marcha dos seniços da P D.F., 
não ImpOrtará. é precisO que fique bem 
claro - em qualquer a.umento de d.e8-
pesa. de ,'ez que se trata apenas de 
dar idêntica. nomencIatura a. órgãos e 
cargos que, quer no sistema adminis
trativo da. Prefeitura. quer no projeto 
de lei em exame, tem rigorosamente 
aS mesmas atribú1ções, as mesmas res
ponsabiUdades e OS mesmoS vencimen
!;os e vantagens. 

A medida proposta nesta emenda foi 
pleiteada pelo atual prefeIto do Distrl
to Federal, Dr. Pllnio Cantanhede, ao 
Diretor Geral do DASP, através do 
ofício n,('j 51. de 25 de maio último 
(Ver cópia anexa.). AqUele Departa
mento, não obstante nada. opor à SUa 
efetivaçáo, deIxou contudu d'ê: inclui-la 
no anteprojeto do Executtvo por abso
luta falta de tempo, em face da de
cisão do Excelentísstma Senhor Presi
dente da ReptíbUca. de antecipar a re
messa do mencionado anteprojeto ao 
Congresso Nacional. 

'I!: interessante ressaltar que o Sr. 
Mwistt'O Elttraord~"1ário para a&Suntos 
de R.elonna AdmtuistmtivQ, Deputado 
Amaral Peixoto, ao encaminhar ao 
preSidente da R.eptiblica os trabalh()S 
atinentes à forma geral da Admin13-

A lei n,O 3.751. de 13 de abril de tração, salientou, na exposição de mo-
1950, criou na Prefeitura do Distríto tivos que então subscreveu, que uma 
Federal s,penas duas Secretarias Ge- das anomaHas que :!!stava a eXigir ime
rais, conferindo- ao Prefeito, através diato corretivo, era a ausência. de Se ... 
do seu artigo 47, atribuições para pro ... cretarias .. Oel'ais na Prefeitura. do D.P,* 
mover os atos necessários à organiza... funções que Se acha.m afetas a Supe .. 
ção dos serviços público~ locais. rtntendênc1as ... oerais, criadas pOr a.to 

JUilTIFICAÇJlO para que fica&se manUda B hiere.rqll1a; 
e a correspondência a que nos refer1~ 

Permitindo que os ocupantes dêstt:s mos. sem uma discrepância. exorbltan_ 
cargos recebam as vanta«ens de Bra.- te em prejuÍZO dêsses últimos, roere
,Dia e mais graWicação de represeu- cem ser cI .... ificados no uive! 2:1, abal_ 
tação oU ainda outras vantagens in- 1<0 dos ProfellSOr.. catedráticos. por_ 
cabel'tas, passariam a ganhar mais ou tanto, que continuam em nível espe. 
19Ual aos MiniStros de Estado. o que eial. 
provocaria. uma quebra na hierarquia Ademais, o cargo de Professor do 
da pol1tlca salarial do atual GovêrnQ. Colégio Pedro n requer especialização 

Por êste motivo espero que a presen- nos vâxios ramos do conhecitnento. 
te Emenda seja aprovada. através de curso universitário de du .. 

Sala. das Sessões, 5·6~964. Luiz ração de " (quatro) 8nos, em FacuJ. .. 
Bronzeado. dade de FilOSOfia. ~ 

EMEMDA M.' 11 

Acrescente-se ao artigo 3.0 o se .. 
gulnte: 

"I- 3.° - As exonerações a que se 
refere o § 2.° dêsse artigo não 
atingirão os setvidores que se en
contrem licenciados para trata
mento de saúde." 

JUSTIFfCAÇA.O 

Parece justo que não se exonere um 
servidor, deixando sem réCursos eI.\
qUQnto enfêrmo, 

Saia das Sessões. 5 de juIiho de 1964. 
- CMgas Freitas. 

EMENDA N.' 12 

1.0) Dê-se a seguinte redaçM ao pa" 
rágrafo único do Artigo 4.a: 

·'05 cargos de professor· de ensino 
superior e de ensino secundário do 
Colégio Pedro 11, ficam classifica
dos no nlvel 22: OS de assistenw 
de ensino superior e instrutor de 
ensino superior ficam classifteados, 
respectivamente. no~ nivels 20 
e 19:' 

2.·) No Art. 23: 
Onde se lê: 

"SO.OOO eargo~tt. 
leia-se 

"60.000 cargos". 

JUSTIFICAÇ/(O 

Não bastassem êsses argumentos de 
ordem t€cnícã., poderíamos ainda in .. 
vocar O' fat;c) de a necessidade im.perio .. 
sa de pel."manente pesquisa e estudo. a. 
que o Professor jan'lais pode renunciar 
no desempenho da sua profissão, exi .. 
gir da sua parte a aquisição constante 
de livros, periódicos e demais lnstru. ... 
mentos de atualização científica~ o: que 
só poderá. ser feito se a êsses mestres 
couber uma remuneração condigrta que 
lhes pel'Illita deslncumbência. dêsses 
encargos. 

Nã.o se trata, portanto, aqui, de pro .. 
piciar a êsses educadores do Colégio 
padrão, um beneficio de a.umento de 
vencimentos, o que é da alçada exciU", 
siva do Poder Executivo, de a,côrdct 
com o artigo 5,° do Ato InstitUCional 
vigente. mas sim de classificá-los na 
nlvel a que de direito pertepcelll. 
uma vez que o presente profeto ;de lei 
nã.G visa tão sõmellte a um autnentl) 
puro e Simples de tlencimentos, com() 
oS anteriores. mas também a uma RE .. 
CLASSIFICAÇÃO do pessoal de nlvel 
técnico e cientifico em novos níveis 
proposto.s. 

O número de ProfessOres' de jtnsíno 
Secundária do Colégio Pedro 11. sobe 
a 997 que, aprovada a. presente emen .. 
da, e de acôrdo com o que rezl:\ o pará.
grafo único do artigo 33 do presente 
projeto, :representaria. uma despésa, até 
dezembro de 1964. de Cr$ ... h ...... 

251.244.000.00. mensais. 

Em face de tão lamentá.vel omissão do Chefe do Executivo lo~nl e. portan
e com base na ampla autorização con- to, necessjtada.s do referendum do p()~ 
tida no citado artigo 47 do diploma le.. de: competente - o Legisl&.tivo _ 
gal em questão, o Chefe do ExecUtivo para trrem existência lel$al. Visa a presente emenda a corrigir 

uma falha de caráter eminentemente A diferença proveniente da mudan~a 
técnico da legislação vigente sôbre a. de nível proposta (de 19 para 2:1) seria., 
remuneração do magistério oficial CI~ portanto, de Cr$ 62.811.000,00 (isto é 
grau médio que, na patriótica mas Cr$ 251.244.000,00, menos Cr$ ...... 
árdua missão de in.~truir e educar a 188.4S3.oo0,Oo). mensais. . 

da nova unidade fe~erativa, instituiu, COrno conSideração final, convém 
PO! decreto. as demaIS S~cretarlaS-Ge- \ deixar Patente que a medida que ~e 
rn.u:, dand.?-l~es a de~m:nação de Su- pretel1de concretizar, por meio desta 
permtendenClas-GeralS,-.IeservandO Os emenda, não é impertinente ao prOjeto 
11ames de Secretal'la:.-uerais s~men~ em rel,1.. Só por U1l.._a sutileza de wcnt
para as duas criadas pela r~fe~lda leI. ca Jegislativa poderia ser assím consl-
~ecr~tarlas . e s.up:flnt-endenclas-Gi;l... derada. Não se trata de criação, te

~a~s .saa. pol,s, orgaos· absolutamente organizac;;ão ou ampliação de serviço, 
lde~tl~o~, com o mes~? volume de mas tão-soment.e de símples mudanÇa. 
s.trJlJUlçoes e respon;sa?lhdades e c0';ll de denominação de cargos e órgãos 
fI·S ;nesmas ca~acterlstlcas. de orgam- eXi.""te11tes para 1m,nrlmlr .. lhes o lndLs
zaçao: Secretá.nos e _Supetl[~te~d~ntes... <> 'vel cunh de uni! rmid d há 

nossa juventude. se encontta em situa
ção que tenderá. a agravar-se se não 
fõr corrigida. de Ull1a vez por tàdas, 
na oportunidade que agora se oferece. 

A despesa neste segundo semestre 
seria, enttio, de Cr$ 1.507.464,000,00. 

A diferença. seria de Cr$ .. ~ ....... 
376.866.000.00 a mais. até dezembro de 
1964. 

GeralS, ipso Jacio, sao fUhclonanos da p>.;r~sa r 1 ~ o a e, . 
mesma categoria, com os mesmos ntr!- mUlto ec ama ~ pelos _superiores In· 
butos funcionais com iguaís deveres teresses da admw1Straça<), 
atribuiç5es e res'pomabílidades e co~ I Mesmo que a prOVidência fôsse 1m .. 
remuneração rigorosamente idêntica, pertinente - hipótese ~drnjtida apenas 
nâo s6 no s!!';tema 1~ pagament-O vI- r c-9wO argumento - nao veríamos ra
gente na Prefeitura, como no projeto: zat. 115.1'a que à m~ma deixasse de ser 
em eXU.lUe nl) qual. aparecem essa.s 'levadt\ a efeit.o, fia0 só em face dos 
dUas categorias de servidores com os' inumeráveis -precedentes· contidos etn 
ve:-:.cimentos mensais de cr$ 500.000,001 nossa lcg~lação ordinária, como talb.
.(art, 3.(1). ! bém por ser ela absolutamente im-

Entretanto, se, no que se refere a I P!eSCi~dfvel à _regUlarização de uma 
dQ:el'es, responsabilIdades e forma. de sltI"'il.ç .. o que nao .')ode continuar, pe
pagamento. nenhuma diferença existe J los r.no.lcficf?S que tem ac~rretado à 
Cll~!'e SUIJ(:rintendente e Secretário, do admIllistraçao da Nova Capltal da Re-
ponto de ,'jsta legal, dificuldades de I pÚblica. . 
tàda ordem se opõem ao ex"rcício, em Sala das Sessóes, em 5 de junho de 
SUa plenitude, pelos Superintendentes- I' 1964. - Senador Desiré Guarani. 
Gerais pela legíslaç'1l1 em vigor. tais . , 
como as relativas ao referendum de EMENDA N.9 10 
fitos do Prefeito, relações com o Tri~ 
bunal de COlltas, hierarquia adminis
tl'ativa e muitas o1.ltras que seria longo 
enumerar. 

;€ cl~ro qUe tal anomalia, em tudo 
• por tudo vrejudlcIal aos interêsses 

<\.crec:crnte-se, no final do parágrafo 
ÍllÜtO C!O artigo 3,Q, o se~uinte: 

"PrOibição esta extensiva. aos OCU
paIltes du~. cargos cm comissão, 
S!t~bolClS 1. ... (; c :H:." 

Os Professdres Catedráticos do C()
legio Pedro II, Estabelecimento Pa
drão de Ensino da RêPUblica, sã.o, e 
sempre foram, eqUiparados. para efei
to de vencimentos, aos Professôres Ca
tedráticos de Ensino Superior, enquan
to os demais ProfessOres do mesmo 
Estabelecjmento não foram, corno exi
gIa o sistema de correspondência. 
eqUiparados aos Professôres não Cate
dráticas de Escola Superior. 

Com o advento da Lei n.O 3,826, fQ
ram os professOres Catedrá.ticos clas
sificados em nível especial, Como seu 
alto cargo exigia, pa~ando e. perceber, 
em função do artigo 8,° da referida 
Lei. vencimentos superiores M msis 
elevado IÚvel da escala de Cargos Ef€!
tivos. 

No artigo 23, substituindo a' expres ... 
são "50.000 cargos", vagos e a vagare~ 
como reza o seu parágrafo único, pela. 
expressão "60.000 cargos", a União, 
com êsses 10,000 a mais, aumentaria. 
a receita., na. pior das hipóteses, con
siderando o menor ntvel da escala pro .. 
posta (nlvel \). em Cr$ ...........• 
500.000.000.00 mensais. ou seja Cr$ .• 
6.000.000.000,00 em um ano! 

Nada se nos afigura. assim, mais 
justo do que a aplicação do princípio 
de 19ualtlade a. todos quantos tenhalIl 
o mesmo direito. 

Com a presente emenda estaria o 
Govêmo reparando, ex vi aequitatis. 
uma. injttstiça. de longo provocada, por 
um deseqUilíbrio indefensá,,~l, prove-

Se considerannos a devida e, por 
todos os titulos. merecida importância. 
do cargo de Professor Catedrático, ve:t- niente .. de um desaJustarnento ~e ve~ .. 
dadeiro generalato da gloriosa carreira ci,?1en~os que,. a. persistir, contmuana. 
do mígistél'io, na.da mais justo do que nao s6 a preJUdICar, como. também, o 
a atribuição de vencimentos Que cm:- que é mau: grave, a. inferIorizar, p?r 
respondam ao nivel espeCial em que ae uma situaçao vexatóna, uma aprecia-
encontram êsszs mestres. I vel parcela do nosso Professorado. 

Por outro lado, os ProfessOres de En- Brasllia, 4 de junho de; 1964 . 
sino SecundâriQ do Colégio Pedro II,Deputado Muniz Falcão. 



Q\!~rta·fc!ia 1) 
~ 

C;:,l 'COS n::,.:cs r'\u:~·.(."i f.S~:·:;=;;:;:'c~.i,:"3, 
P:-li. ~,'_~ d;c }::.L;,:l.i.:""::s e E3S~, o tn~' 
sino d l' er~u m~::Eo ficou consi.:tludo I 
L:-_ ~_ ~~ 1:""1:=,... r:'1t.l:::::~2:_ CJ:~~:? C;}.ssi
(~, ",(! - ., . .,) _ .. ~:-,:,-J lt .. 1d.u5s.J.l e co~ 

:1. 
. ~ ,o in.-,:~,") 1:) F.~l::!it~~io dos' 

JUSTlFlCAÇ.7 .. G. .. 

•. S l' ~:':$ ci~ {;r .. :: .:-.:.::0. e;ti::.e-se A- r.l'''::~nt~ c::ne:J.Cll Guardi coerên
<.:u pú .. ,\s:'~r o C;=-':J :....:=':T~or tu ha- cia cc:n ~ culrp- que exltn:;ue a admis .. 
lf~ .. ,~.c_d. €.~:li·,t.!::~1H. I são de t~.mpJr'::,;·ios, a partir da vi .. 
~ elo S2 o:',s-r,-ar q ... .'.~ os profe::;sôres,' génch C:sst!l lei. 

('~I: :;.l.l total.'.d..:df', j:í coz~m dD direi-I Sala U.<>5 Bes,,::3. 5 de junho de 
tu d~ uercepção da gr~tificD.çJ.o de' 1961. - llrl1nberto Lucena. 
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?amos transcrever na integra O art. da exata apIlJ3.ção do disposto no' ínalterá'fo:eIr pois já. vêm }Jercebendol Cr$ 161.000,00 - correspondentes 
Ua :Lei n.Q 3.373. pafa melho,r focr.li· 
~r a infelicidade de sua redação: 

Decreto n.o 51.060, de 26 de julho atualmente, o que passarão a per- ~ às Tesourarias de 1.'" 2.a e 3.a ca-
de 1961." ceber. l tegorias, respectlvamente." 

2) Não se oper<:::ndo aumento ce' O parágrafo 2.0 do artigo 7.0 pa~ 
.tlrt. 1.0 - O Plano de Previdência despesa na mensagem, pósto que a; a ter a seguinte redação: ...... 

. tém por objetivo principal possibi- JUS'1:'IFICAÇA.O situação que se criará est<\ dentro do 1 <C§ v' _ Os cargos a que se refero 
lltal' aoS funcionários da U J.ião, se- I ' 
tÍlrados obrigatórios definido!> M1 O Decreto 11,° H,060, de 26 de julho ~tle ela prevê, h~ considerar a ilega- êste artigo terão, única e exclu .. 
I~· . . I" d de 1961 representa sem dúvida para (Ildade do art. 7., com todos os seus I !5ivamcnte. os vencimentos'" fixadl)S 

.,..lS espeCUHS e pecu lares a ca a I ' , , '. O! " t 'I "d d -
i-llsUtuiçáo de previdência, meios de o funcionalismo civil da União, con· paragra~~s. s .esoureuos e esourel-, neste art1:So, ve a a a percepçao 
~roporcionar, depois de sua morte, quista das mais expressiva.s. ros-auxIlIares .fl,car::m exçluídos do j de diferenças de vencimentot3, nita 
r::'!cursos para a manutenção da Tes'" \ Assegurando que a pensão conce. Plano . .de. ClaSSlflC'aç.ao, fora, portanto I se aplicando aos seus ocupantes 
l;ectiva família. dida pelo Instituto de Previdência e dos n

1
1ve1s de ,ven?lrl:ent08,. em fac: I o di!';posto no altígo B.o." 

Assistência dos Servidores do Estado de QUATRO leIS dlfelentes. 3.780/60,\ _ 
Se retü'ássemos dêsse dispositivo o será automàticanJente reajustada de ~ 3.826;60; 4.069,62 e ~.242/63. Pret~n~ r JUS1'IFICACAO 

prtiodo -. segurados obrigatórios de~ acôrdo com o art. 4.0 da Lei n.O 3.373, I der agora e.ll~uadra-Ios, contràrlU~: _ . 
1i1~idos em léis especiais e per)u.liares de 12 de março de 1958, tôda- vez que I mente ao espIrÜo traçado em quatro Ji. ~m~n:ta pr0p?~t~ Vlsa. a ~bohr 
(t ,cada. instituição de previdênC!ia - '1" d" - • legislações não parece c.Ol·responder, a atrlbmçao de mvelS d~. '\iencunen-

se verl.lQuem mo l_hcaçoes nos valores t "to I' d tos. aos Tesoureír05-Auxillares pas-
tí{$rja êle çom a seguínte redação: dos vencimentos dos funcionários pú~ efxta an~ente aos predce, t S degalS, e" te sando a substitui los pelOS seu~ való-

"." I" , , d 11"- D o "1060 a o llao correspon e, en o em V1S a ' -
~rArt 1 o _ O Plano de PrevHlenCIR bICOS CIV1S a mao, o eco n. <J"I l lt " to d l' res correspondentes em cruzeiros As-. . . .. d j Ih d 1961 1 I que e a resu a, no proJe , a ap lca~ I '" 
tem pOI' objetivo prinClpal possiLI· de 26 e u o e , v ncu a o pen~ - d t 58 à L" 4242 T sim se faz pelas segu.intes razões: 
l " f" á" d U'- sionista nas m1\is das vezes em situa· çao o ar. a el. aos e~ I " ' t"t" d Itar aos unClOn fiOS a mao, I' Isoureiros e Tesoureiros-Auxiliares Ora. Q) a LeI 3.780/60 - lUS 1 um o Um 
:meios de proporcionar, depois de ção por de~als penosa - a qU81~u~r! êsse artigo djz respeito aos CARGOS; sistema de c1a~ificação de cargos. 
~ua morte, recursos p.ata a rnanu- reestr~turaçao ~e que se beneficlana I' Ti:CNICOS qUe não é evidentemen-, ~1aracterizado pelo escalonamento de 
~enção da respectiva família. o servldor, s~ VIVO fôsse. te. o caso dêsses servidores, >llÍveis vari~veiS~ de 1 a 1~ - excluiu, 

_ cumpre nao se alterar tal estado I 3) Por considerar o enquadramen .. 'de tua apllcaçao, determmadas cate-
- 'Com est.a redaçao estariam todos os de coisas uma vez que o Decreto n fi ' - . T . . gorias de servidores entre as quais. a. 
o :i'~ncionários civis da União e sUaS 151060 ajudido ~ale por certo p~r ~ to ,dos tesDuren'°ctS-aUxI tlares ~m m.. dos Tesoureiros e iesoureiros~Auxilia ... 
iámjjjas nela abrana-iôos .". 'I velS.. um enqua ralhen o erroneo e b d'"" 

- _ Q.'. avanço dos mais si~nificativos no ter ... ilegal, a Lei 4.061 passou a agasalhar l'~S~ pro~u~adores,. mem ros o .l.v!mIs-
'Por que, entao, !oi mtroduzHio em reno do seguro SOCIal. I em u t x'o os qUe estavâm 1m \ terlCl PublIco, DIplomatas, Professot 

'11, a redaç:ão o penado .que. para ar~ Depu.tado Chagas Freitas 1 ~~, d,e t " x vi" d :tss ~ I Catedrático etc" determinando tais ex ... 
gumentar, retiramos? A razão é que 1 c aSSI lca ~s, 3 ° e O ,~q~e 1 spoe clusões, expressamente, pelo que (tIs .. 
~ntes da criação do-t.IPASE, estavam, EMENDA N.o 25 ~m doSeu ar. ~d t rProJ~ ~ a ua b Pfe-IPõe em seu artigo ,61. 
não s6 a~ aposentadorias dos fun.cio~ ) en e, agora, o a o SIS ema a so u~ .- . . " 
""á i .s • a as fami . , <:I tamente inverso: tornar a enquadrar I Ora, o proJeto atual ma.ntem mnda 
.1t r o como as pensoes su. - \ Inclua-se In fme dos itens 1, 2 e v o os que dêsse enquadramento já sairam excluidos do sistema de classificação 
l;as,.a ca.:go,do ~esouro NaClOt;al ... Ida letra b do Art. 6.0 a seguinte ex~) e arrastar consigo os que dêle já es~ de cargos previsto na. Lei n.o 3.780'.60 
;. Cnado esse I,nstltuto as pensoes aja I pressão: . . J tavam excluídas, Involução das Leis, - tôdas as categorias adma menclo-
txJStentes cantinu?ram a ser pa<;,as "sendo o pagamento. f~Ito m~e .. ao reverso da evolUção do Direito. I nadas, à exceção das que se referem 
pelo Te~o":ro. NaclOnal, pela. ~brICa pende?teme~te da preVIa apostila 4) A supressão virá, ainda, corri- .. aos TesoUreil'05~AuXi).ia~es, todavio., .0 
:; p~n.Slomst~s do Tesour~ NacJOnaI. nos tItulas. gir a situação dos tesoureiros, sacrifi- projeto pretende dar nzvelS de venCI--
A paltlr, porem, de d~termmada épo.) cada peIo artigo, em seu parágrafo 4.°, ! mentos, com o que estará. forçada .. 
ta ~J?1 diante, à medIda <}ue Se iam JUSTIFICAÇÃO pois: pletende transformar 0$ cargos 'mente, mcluindo-os no slstema do 
hablhtanGo . novas pensoes, eram! ,em comIssão, em função gratiflCada.jclassificação previsto na Lei n.a 3.780. 
~~tas . ~ttmdldas~ segundo os novos \ ~ fora de dúvida uma medlda que I Ainda aqUI não ocorrera aumento Tal discl'iminaçào de tratamento. dl
,DJSPD.SJt]VOS legaIS pelo atual IPAS~. se impõe. .. . de despesa, uma vez que os valôres ~ada pelo DASP, n~o encontra. sus
It EXIstem atuah?-e~te, portanto ... d?lS I Ao contrarIO, ocorrerIa- que :uma atnbuld08 aOS cargos de tesourelfos . ntação legal, cOl1S1der:alldo-.se, p..1.T
,grupos ~e ,~nslOmstas, beneftcll};o'lOS pletora intermmável de pe.nsiomstas I serão flxados no futuro. Sendo assim, tIcUlarmente, Que o proJet~ ylsa, ape
de funclonarlOs falecidos, os que re~ teria q;te se plantar n?s gwchets dos e na confonnrdade dos percentuais n~s,'a aume~t? d: vencllllentos, e f 

cebem pelo IPASE e os que con~i- Institu\'os, na Diretona da: Despesa sugendos »pJa própria mensagem, essa' nao, ~ reclasslflcaçao. 
nua.m a loe.ceber pelo Tesouro NacLO- pública, no I~ASE .etc" a fIm ?e 50· fixação deverá obedecê-los. Por con- b) a sistemática do escalonamento 

,mil. O leglslador, ta:vez, p?r ~e ha~ licitar que ,seJa felta a. apostIla no segUinte. não lhe trará aumento. Além das Tesourarias do Serviço Pú.blico 
'ver .escatlado_ essa cU'cunstauClR, deu resp.e~tivo tItulo pa!a que se p~des.se i disso, a situaç~o dos tesoureiros está Federal e Autárquico, desde o advento 
,à le~ a redaçao d,e ~ue resUltou, a ex- habIlItar a percepçao da pensa0 re- assegurada pelas Leis 403/48 em seu da Lei n.O 3.780(60, achou por bem 
i clusao do,s. pCl1SlOmstas d.o 'l'~ouro ajustada: . lart, 11 e Lei 4.061, em seu art. 1,0, Iconservá~las fora do Plano de Classi
, d?s .benefIc1oS a que ta~bem tmham Ademals, acarreta1'lR um?, 6obr~c!r- parágrafo único, de sorte que éstarão I ficação de Cargos, ex vi do artigo 61 
o dIreito. _ ~orn?u:se aSSIm a tegula~ ga de trabalho àquelas mstitUlçoel;,/ abrangidos pelo disposto no art. 35 daquele diploma legal. 
n:-en~açao apl1cave1 apenas 9.08 pen~ com prejuizo no tempo para os be~ do projeto, com direito às diferenças 
SlOlllstas do IPASE. neficiárlos. . de vencimento.; que já vêm percebeu- 1tste a critérío adotado pela legisla ... 

Não bouve certamente a intenção Além diss90 não se jnova nada, pois do, por fôrça de lei. ção específica, firmado pelas leis n.o l 

de se fazer tal discriminação. que a Lei ti.O ,4.242, de 17 de jUlbo de! Sala das Comissões, em 6 de junho 3.205/57; 3.826/60; 4.061;62; 4.069,62 
~ de urgente necessidade e inteira 1963, nos §§ 2.0 e 3,° do aI't. 2,° tnse- de 1964. _ Floriceno Paixão. e pela Lei n.O 4.242/63, que veio ag:ru-

,ustiça, ct.ar~se aos pensionistas do Te~ rem a referida expressão, exatamente.; par as Tesourarias em 3 categorias, 
somo Nacional o mesmo tratamento Sala das Sessões, em 5, de junho d.e EMENDA H.o 21 na conformidade com o VUlto das atri-
dispensado aos do IPASE, pois não há. 1964. Arnaldo Noguelra. buições a seu cargo, em plena conso-
nenhuma ]'ustificativa de ordem f\ln~ S" Ar! 7 o nãncia com a sistemâtica do E$erviço . upnma-se o .. do Projeto. Publico. 
cional, Meial oU jurIdica .para. essa 1 EMENDA H.o 26 
díscrimülação gritante e injru;ta, )tn JUSTIFICAÇÃO E.:, da permanência das Tesourarias 
desacõrdo com os sábios principias Ao art. 7.": escàlonadas em 3 categorias, não ad .. 
co~titucionais e com a lei básica do) suprimam-se todo o artigo e SffilS I O aumento de vencimentos dos Te. virá aumento algum de despesas, con ... 
funcionalismo federal, que é o seu 1i parágrafo!;. soureuos, Tesoureiros-Auxiliares, Con~ I servando a sua situação em perfeita 
Estatut-O. ferentes e Conferentes de Valôres, corJsonância com as norma:; Institui. .. 

...... Sala das Sessões, 5 de, junho de 'I JUSTIFICAÇAO tanto quaniQ. dos .l'rocuradores, deve -ias pelo Ato Institucional. 
.lS6!. Leão SampaiO: I A supressão Q.Q artigo não import", (ser tratado por lei especial, tendo-sei Sala da ComiMão, em 5 de junh'1 de 

em vista, não s6 as peculiaridades d.as 
EMENDA N,o 23 em aumento de despesa, vedada pelo atribuições e responsabilidades do~ 1964. - Deputado GiZ V~llozo. 

Ato Instituciemal. ocupantes dêsses ca.rgos, como tam~ 
1) Os tesoureiros e tesoureiros~au~ b' d-

,. Acresf!ente-se ao artigo 6.°, letra b, xiliares não foram classificados pelo em o caótico a situaçao em que se 
., seguinte parágrafo unico: encontram essas categorias funcionais. 

- d ~ Sistema previsto no Plano de Classi· c:.a1a àa Comissa"o M,'sta, em 5 de "O direito à pel'cep.cao o })resen~c "" o.;J 

reajustamento- inde.pende de ~(ls. fícação de Cargos da Lei n,o ",.780/60, junho de 1964. - Deputado Breno da 
. e, com a sUl>~são, do artigo, sed.o S'"!'"e,"r., tUa oU verba." I.J 

8 1 ti S - 4 de j',nho de abrangidos pelO disposto no art. 6.0-. a a as essoes, em, ê 
r q,ue prev a C!on~essão ~e um aumen~· EMENDA N.o 28 
~ 1964. - Waldyr Simões. to de 11-0% a. taIS serVIdores. I' 

o Ora, se a própria mensagem está. .Ao artigo 7,°. 
EMENDA N. 24 prevendo a concessão dando--se a ela! O artigo 7.0, caput, passa a ter a 

O.J ri d 1 t' b d "t« o- 'Oa1I efetiva- aplicação, não se estará acar- seguinte redação: 
r w~m ..... a e Ta -. ~ al. . - sa I retando aum~nto do que prevê. #'Art. "l.o _ Os cargos de 'resou-
, a Bar redIgIdo da segl;1mte forma.: Por outro lado, o art. 35 já. assegu- reiros.Auxiliares de adminístr&, .. 

"Aos pensionistas pagos pelo In.s-. I ra a percepção das diferença!'l d.e ven- ~. ção direta e indireta, inclusive 00; 

t~uto de Prf:vidência e Assisté-n- \ cimentos qUe porventura venham atualmente ocupados, passam a 
da c!a~ So!"vidores do Estado o: ocorrer, de modo que, conservsndo ... se I ter os vencimentos mensais de 
I\umentv a.utomá.tico que 'resulta.r! o "Bta~u quú", a despesa permo.ncce I el'S 190,000,00; Cr$ 173.000,00; {e 

EMENDA N"O 29 

Acrescentem-se :lO art. 7.° do' projero 
qUe institui novos valOres de venci ... 
mentos para os servídores públicos cí ... 
virs do Foder Executivo os seguintes 
paragrafos: 

"§ 5,0 - Os cargos de Tesoureiro .. 
Auxiliar e de Conferente de ValÓ .. 
res do Mínistério da Fazenda pas
sam a denominar-se hl do Te ... 
souro, observada a classificação 
prevista neste altigo. 
§ 6.0 - O disposto nos parágra .. 
fos anteriores se aplica. de igUal 
modo, a-Q$, cargos de Fiel do Te
souro do Ministcrio da Fazenda.. 
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JUSTIFICAÇílO JUSTiFICAÇÃO Vale dizer. como está no citadO pa.. O al'titi0 7," da Lei n,u 403,'4'8 ec.t!à 
rágraÍo, um funcionário qualquer pas.. assim redigido: 

O art, 40 da Lei n,O 3.780, de 12-7-60, sará 91 chefiar as Tesourarias. se pa.. f'O c:'l.rgo de 'l'esoureiro passa ~ .4. ~menda tem por finalidade: 
disciplinando a competência. da Divi- ra isto o Chefe da respectiva reparti.. ser exercido em Comissão e, p,lra ... \ transformar, mediante :fusão, os ..1 C d t - b i P t-' d s' Mna·o o 

J.'V são de Classiíio~ação -uC argo1;, e -er.. çao a xar ar am\ e 19 .. ~.. êle será nomeado um dos 'I'{:'lQU-:-
cartas de Tesoureiro-Auxiliar e de mina, no ítem IX~ para a citada função gratificadQ:. reiros.Au:.:iliares, lotados na Te .. 
COJ:lferente de Valõrcs, do MinistérJo E h'· d um Te ri' 

. "Estudar a lotfi.ção e telotaç{i.o das nttegar a c CJ.lR e a SO'J.., "'- Bouraria da re.pectiva rep::trtição, o d" Fa, zend~. em Fiel do 'resouro, ten~ . ri t Uh ... Rep:uüçôea, propondQ quando ne~ ria. a um funCIoná o cs ra o a seus 
do ~m vista a. identidade das atribui- cessária, a redistribuição de pes.. quadros, que nem sequer é afianç:odo, Alterar esta nonna que hã 16 m10l 
ções inerentes a ess:l.S cate30rias fun- soa.l:' está deixando em pânico QS Tesourei .. vem dando os melhores. resultad.ost 

ciortais; e Como S~ vê, o legmladDr previU que ros-AUxiliares de todo o Pais, polQue por um Simples pará$rafo numa. Le\ 
bl dotar (destacando, tamln~m, os a lotação e relotação o!lS RcDartições vil-i desaparecer completamente o cli- transitória de aumento de vencinwn" 

nl""1S- C_ onfcrCllLes de Valôrcs jJUrll tê ' lld tn. p"rece m" que na-o é medld~\ 11::-•• 'b . - . , :' d encerra mnt6rIa ccrup!;;:x-a de ativi- ma de &egurança ti aqUI garar.:· o v,..... ~.... -
(;~:'-t.c~tem atn Ulçoes .~lO~ gUJCl1,~~ e u-ade;;) di':ersas e, port"luto. sõfllNiW pelo artigo 'l.o <,ta. Lei n:<l 403/48. Uz, por isso que, entregar as chaf/e~ 
recebImento) . as rep:u:üçoes 9ue.cúda" ~través d~ um ór"l.!.o Ucnico por ex- Ao formular a -presente Emenda, dos cofres de uma Tesouraria J. Ullll 
dOl~3 d~ maJOr número de t:~:'vldoTeS I eelência no caso ~ Di~'isfro d~ Clas8i~ ., d . fJervidor de quadros estran110S ao~ !:ie~1 
rC'l.:-C:J.$Ilveis pelo tecolh1mcn~o d~\ re"'!'fl'C':1C'~O 'do C"r"'o'" de"e ""'1' a"'rCClado desejo chamar a at-enç~Q ?S _eml.~ten- l3ervi os, como está. prQVlS~O no para-' 
~ s f "bl'c ~am wucn~ ~."" ~ ",..,., , ..... <J:-' tesrepresentan~es.daComlssaO.~.1.lsta. fÇ40d Art 'l.odêsteFrojeto ao ~~H~ a~r~~/~s tc~p:s~~' '" . a o problema. at:::t1to s.?mpre ao interês- pal'a êste gl'aVISSrrllO problema, por- I gra o . o "17 ..' '~ 
A I11.cdido.. como se vê, é de grande I se do serviço e não às convenlênc1a.s que envolve a guarda dos vaIôres e decla~dJ.r que 0dca~ .... o pa-..l)ar~if~'~ l' 

de grupos, de castaJ, d.~ cate~orias dos ben~ do Govêrno da União. exerc~ o. como e dUdnçao grta 1. :.~J n~c&t.!cc e e·l"icê.ci.\ no proccssamE-nto funci(lnaIs que se eseudarn na fôrça constitUI uma me I a con raplC,~:'l." 
da &l'recadeç:1o das rendas pública" e. dos. privil6"'ios l A Lei 1;',0 403/48, que. pOden:os cIa~- cente e temm'ária. 
no mC3D10 tempo. nào acarr~tará cria.. '"' . sificar tia um ventaden'o CÓdl3"O, nao Vo.le dizer, como ~tã: no citado pa-
{.~Q 4e novos carzos nem aumento de Indubit;\ . .\'elm2nte, o parágrafo 3.° é aconselhável qUe ~ja alterada, exa- rár-rafo um funcionário qU!llque-i' pIts ... 
(Lt~p:!~a, catando, pois, perfeitalllf>r.lte enoerra di",!)ositivo de 'favorecimento tamente n!i sua pa'rte ma.is importall- sa;ã a 'chefiar as Tesourarias, SI:! pa ... 
e.ju~tttda à letra e ao espírito dQ art. pessoal, qUEl o bom senso r~jeita c o te, qual seja na mudança de orifHlUl- ra isto o Cl1efe da respectiva rep':uti .. 
6.°. in fine, do Ato Institucional. atual momento 11.10 comporta. ção das chefi<1S das Tesourar.las, por cão baixar Portal'ia d('si""nJ.ndo~o pu .. 

SDllt das Sessões, em junho de A lnovaç~o contraria a melhor téc- um siro}Jles parágrafo em Lei transi- ta a citada função gratIficada. 
1~64.. Leão sampaio. nica udmil1istratl"a, resvalando pa.ra tória de tl.UInento de vencinlentos. Entregar a chefia d~ uma TeSf)Ul'a .. 

;MENDA N,' 30 

r-lo § 2.°, do Artigo 7,°, supnmu-se 
m seguintes eJl:pressões: 

"Vedada a percepção 
çvp de vencimentos:' 

wn terreno restrito de cunl10 em1nen- Atuo.l!nente. quan-do se verifie:). a ria a um funcionário estranho aos 
temente pessoal, em qu~ o protedo- vage Cle um Tesoureiro-Chefe, os Te- seus quad1'Os. que nem sequer é aÍlan
nisn:o e a ving-a71ça, apenu::- se~iam sourejros~Auxi1iares se reúnem e ele- çado. está deixando em pâniw os 
03 unicos fU\-'QreCldos na r~zao direta gern o .colega que deve ser aprese~ütl-- 1 Tesoureiros-Auxiliares de. todo o País, 
da recompeu.."n ou da castigO. do â autoridade superíor para ser no- porque vai desaparecer completau'fn-

de difc~en.. A supreEsão proposta não tem fc.per- meado para aquêle cargo. te o. clhnD. de segu~auça a.tê ~qUt., ~a" 
cussao financeira, i Alterar esta orientação que hu 16 rantldo nelo c.rt., 7. da Lc\ 11, 40".48_ 

JUSTlFICAÇJiO 

A ('menda visa a sistetnatiza.r Q ]}!"O~ 
jet.-O q~e, se no seu Art, 35 e respec .. 
th'os p.ar:igrnfos, Permite 3 percepção 
de complemento salarial aos servido .. 
reS que sofram red.uçn.o financeira no 
total de seus vencimentos e vanta .. 
gens, não pOderá dar um tratallle'uto 
diferente aos servidores mencionados 
pelO Art. 7.0. sob pena' de discrimina .. 
Ção odiosa que não se coaduna. em 
absoluto, com o princípio d~ eqÜidade 
Que devé presidir a elnboração de uma. 
lei dessft na tureZa., 

Humberto Lncena 

EMFNDA N.0 31 

No pa;r4g~'nfo 2.° do Art: 7.°, fac.-...-se 
pOll~O final na palavra cla.sslficarios, 
suprimiIido-sc 3.5 demais seguintes. 

JUSTIFICAÇAO 

Sala das Sessões, em j de Junho de .a.tNS "em dando os melllores cesulta- ~o formular a pres~)jte emen~l:i, c1e-
1964. - Luiz Bronzeado. dos é medida perigofJa. seJo cllatnUr a ate~çao. dos en:'-m~ntes 

~MENDA N.o 33 
Por isto. espero que a. Douta COI:9iS- repr:seÍltante~ ~a COhllssãc Mlstt:t pa

silo acolha esta Emenda para. supri- ro. este gravlsslmo prob1cl~a, plirque 
mir o citado parágrafo 4.0 do Artlgo em'olve a. guarda dos ~?lorcs e dos 

11.° do Projeto. bens do Oovêrno da Ura:.1O. 
suprima~se O parágrafo 4.

Q 

00 r .. ri.., r.,auro Leilào A Lei nY 403/48, qUe podemos clas-
7.° do Projeto. slficar de UQl verdadeiro código, não 

JUSTIFICAÇiW 
EMENDA N.o 34 ê aconselllável que -:;eja alterada, exa-

i to.mente na S'Ja parte mais importall-
I Supyiu1a-se o § 3.0 do art. 7.°. te, qual seja na, mudallç-a de orh:,,:ta-

A Lei 11.° 103, de 24 de setembr.) de \' ção das chefias das 'I'esoururla.s. .po~ 
1948, em seu urtigo 7.~ estabeleceu QU~ JUSTIFICAÇÃO um simples parágrafo em uma Lel 
o Cargo de Tesoureiro passava :.t s~~ transitória de aumento de Yenclm.~ll-
e};;crcil.lo ent comissão e o S(';1 prc·vl- O PArágrafo é inócuo, pois o Poder tos. 
mento seria feito, dentre um doS Te- E"xccutivo, atu:llmente já tem compo- Atualtnente." quando se verifh.:a a. 
s()Ureh·os-A.u3i1iares lotados na Te- tf:ncla para fazer a lotação ou reJo- vtlga de Uhl ';e)iOurei.to-Ch~fe. os 'le
souraria da m~sma Repartiçao. tação Cios seus servidores. Apenas as souleiro.s-Au.lCilíal'es se reunetn e ele

Esta providência vem dando o~ me- C'ategoflaS dos Tesoureiros e Confo;:e- gem o colega que deve ser apresenta
l~o!es, result~dos lle~t~s 16 (lUO<; da I' elltes, em nÚlllero de três, dIstnbui- do à autoridade superior para ser llO~ 
vIgcncHl da CILada leI. : das pot grupos de Estados, segundc a meado }lara aqUê!e Caf.'W, 

Convém esclareCe!' que esta lei n.o sua mesma Importância, é que f<~ram I Alterar esta 'wient-açát> que I-)!t )6 
403/48, verdfldeiro código d<l.s Te~ou· W~adas em, lei e, portl1uto. SÓ atl.lvós anos. vem ?al~do ?S lhe.lhores l'e15\.lUl~ 

(l-rias do Se.rV!CO PUblico Federal, de nOVa leI poderao ser alterndn.<t I dos e medlàn {Jel"lgosa. 
\."i:unci..\1. d~ Mensá<>"em do Poder Exc- Em 5 de junho de 1964. - llrulloedo . Por isto, espero Que 9. Douta COld~-
~utIVO ~ .... o tempo d~ preSidente EUtlCo-l L' " s*,o aco1l1a esta eDUl1cht pa.ra 511)..'0-
Gaspn.'!" 'Dutr<l, 101 dIscutIda e uptova- uccna. 1ll1il' o citado parágl'!l:fo 4.0 do urtrgo 

Os sel;\'idores de qUe trata. o pre- da pelOS homens malS emmente,; do I EMUtPA N,O 35 7.° do Projet-o. ~ . 
sente artigo já. estão COIll os seus ni~ Congresso NaCIOnal. ~p~s~ a p~omul-l \ Sala das ~es..<;oes, ~"ln 5 de Junul... de 
veis de 'Vencimentos fixados nos nú- gação da nossa ConstltUlçao, cu]') Rc- Suprima-se.;j parágrafo 4.0 do art.' 19"64. Lmç Brundado. 
meros 18, 17 e 16, correspondentes! lator da Comif;são de Finau9as, o no- J tl.o do Proieto. 1 
::respectiv(unen.te, aos valôres mensa.is bre Deput.ado Fernando Noorega, ao, I 

de . Cr$ 190.00Q,00, Cr$ 173.000,00 e Cr$ ladO de seus Hustl'es pares, ~ estlJClou I JUSTIFICAÇJiO I . 
161.000,OQ. i com aquêle carinho que lhe e p(:'ct:)!al' A L' ° 403 d ')4 de- s t mtn.'1 de) Emenda AdítivQ 

Port.anfo nada há mais a aCt"'scen- no trato da coisa publica. 1
1948 

el n. 't' e 1/ t ~ ~ 1} , Aerescente-sc ao flrt. 7Y do Pl'oje .. 
tar ::;ôbre ~sta matéria, visto CO~J ela O art. 7.<:l da Lei n.'" 403;48 cst.l r.s.-; , e:u seu ~r 19O : es a e ece'~ que: to (iue íl1still1í novos valól'~s de ,'( r\-
está perfeitamente definida de modo I sim redigido: ,í) Ca:~o d,: esoju r;lro .passava p scir i cilnentos. pJ.ra os servidores pÚ(JjjcOS 

1 d tab 1 't I eXerCh .... O eul 'l;om S'SuO, o ~eu HIV -I .. ó P d E ecuti 'o 5 seO"uÍntes e aro, <qu~n Q es .e ece "enclme~ ~s "O car~o de Tesour~ü,? P;{t<SiI li mento seria feito, dentre um dos Te~ Cl".':~ .0 ~ el' x v, o '" 
me~s,;u; !lXOS -..nos clta~os níveis p.ua: ser exercido eru comlssao e. p~':). li sàureiros-Auxmar~s lotados na T"::l-ipu-, pJ-lag~afos. 
as .1. , .... ' e 3, categofms. , éle, ser{t "nomeado um do!'; rUf..U- nUia da mesma repartição. I .'~ 5.'" _ 05 cRrgos de TesoUl'f'h-O-

A lei deve ser l'edigida de modo nH"lis l l'eiroS-AuxilÍ<lres. lot~dos 11":1 'l~~ I Esta providência vem dando 05 r.:e~ Auxilim' e de Conft~r,mtc dc VdJó-
simDI.es }?OSSlvel. poiS :1- abUl)õâm.'ia I s,:ur,~ria da respectIva Rtoj.J<ll'lt- lhores l'esuItados neste~ 16 ano.., da I res do Ministério d)"\ Fnu'oda rJ:,r, ... 
de palavrtts muitas vêzes cria embota- çao. : vip;énCia dn citada Lei. ) sam a dél'lominur-$C Fiel àJ 'le ... 
~os aoS interêsse.s :10 Tesouro qclc, em Alterar esta llorma que há 16 DJ)OS; Con~'ém esclllr~(.er que e,sta L!!t ti.f) I SOUfo., obserwlda :l clas8ifi\!'I ... ~o 
mUitos_casos, nc~ â mercê _das jnter- ! veln danuo I)S melhores l'eSUlttiUos: 1403 48, vcrdageiro Cód~go. das T~f.: u... prcvJsta neste :lrUgo 
prrtaf'Of'.S daqueles que "ao aplIcar !POf um .simples tlaráe;rnü.~ nunla 1el, ranfl.S do Serviço PublICO f'eLit-w.l, .. ~ 6.° _ O diSPL"I'nos pu-•. ~~\!nl-
OU interpretar a lei. transitória de aumenOO de V€'Ut"!in'{'n-) oriundA. de Mensagem do. Poder !,:.e ... ) fos anteriores se nplica, de 'bual 

d I tos lJarece-mf;: qUe não é medida te-! cutivo ao tempo do PreSIdente ./:o,ur!- modo, n.ús. eargos dE Fiel d J 1 e-
~{)l' tuàu i~so, n. Emenda ev'~ ser liz:por i~so que, elltregar as cí1aVeS dos \(:0 Ga~par' Dutra, foi disc-utidq, (' i'i-l"O~ SQuro do _'1lmstêrIO"da-[i'az.t.:J",a" 

e.pn .. 1vada. \ \ cofl'es de uma Tesouraria li UIh ~er-I' vada pelos 110Il1E'llS tnaís cm.ine-n'-,'" do 
8üIa das. Sessões, Plll [) dt. jumlO de "ido!' de qtlactro5 estrunhos aos St'llS cOllgresso Nacional, ~pó~ ~a pro~t .. r.~\- JUSTIFICACIlQ 

1964. - !.al./ro tcitão, ser111ços. ('DOlO e~ta pró?'vlsto no pr.13. p çfto d::t nossa Constltulçl!U. ('UN re- . .. 
gl'ato 4 ", do <lJ,tigo 7,°, dêMe DHIH:to.l h\tOl n:i ComIssão de Finanças. J no· 11 A f'mcl1d~ tel\1. -por {~na\l';!\\(\e: 

e o N°- 32 ao declaraI que (j cargo pass::m\ t ser tbre Deputado Fernnncto Nobreg-.--L ao a) transformar. J~~d!folJt~ .tu~a.). ,.JO ~:M NA. exertido romo de função gl'utlflC,ida'jladú de seus llusü'es- pures, U CS~,\'(lOu C:;11gOS de Tesoure!f'1-AUXlil<n: '" d.8 
Suptima~se o pal'iígrafo 3,° do Ar-!conshtui uma medid~ contlapltJC1U- com aquêle carmbo lue lbe e pel,;\iliar 1 Conferente d .. V~lorcs, do Mllll!'l--'nO 

6I.:.n '2.o~ ~nre e tellletá.Iía.~ no, trato da coiSa pública. da. Fa'Lenda, em Flel do Tesouro, Leu-

EMENDA N,' 35 
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JUSTIFICAÇÃO do ctn v15t3 a identidade dan.-atribuia JT]SJ'IFICAÇÁO I sôes temporárIas de que trata o I 
pt~.J inercn~es a ess~.s eabzorms fun .. l ll.Q U do 2.r~. 5.0 c.:L:~J. li..i." 
c.J-'j.JS; e \ '- C!!.i'l!":?.a t:.~ ~r fl1:::.Ftl..:.d~: I h emenda visa. a lhanter afastada e. 

t,) dotar (destacando, tâmbjID. os a) Tr~fc...-=..:r'. ~:!i11lb fUSl!),-OS' J!_:.~ : ... ...,:::~~C':o hil;ótese G.e llC:nS Il.O~n~.:.-ç,5~ intep.-
E. t t; :'-.:~=r......:~z.~ i;} V.t:ê:-3 p~ra. c.?r~Ci C3 T~·:-:1--~::.o-!_:!Xi~r a c.f! \ I :'u,s. 
t~~~,t "_-...:n .::::...~:.::::;.-~ ...... ;;:; rr,.. .. ~.,t'3 ~ Có;i:==::':1>3 C-o ·ifalc_.::, Cc M;..-'';50~~.:10 O ;;:::',:r::<~ i'1~:'~ <'? ~,r~ .. 5,0 fuj Em. 5 de j1!!lho de 1!!64 .. 
r~;:::~:.r.:.::1.'_'J' C:3 ':::"J_:r~C;;;: ~n~- da Fazer:·· .... ':::'l ~ c..rr T~~'i.:l'D. te.Tl" ·!.:;lllP 3,373, úe 12 de T:lJ.r;;.;i c;..C 1~se.1 H1.t1J}.b::..-to Lucei14 
dOhb (~ :::ai::-,:" n2...'-1e;..) ',ú. c:.u:i.r.r..:..a do ~ :-::,:::.: l':. :'f~::l~":d .... ';: .. ç;.s a::ibUi .. I 'JS~·:~~2-:.a C:'-~2 .a. !e..,:~ .:...::t.:.in. r-te:; 
r:-:.r.b:l.:...."·;{;:';; :t:::lo t::-c:l:'h!...'nen!o .cb r~.. çõ:;s :_'C::r:. nk:. Co -::;.:~.: c:::."t:.~'J::":s f:m- J 6 ?! D!:.:'3 d ::--,-'-:::_::' o ~i:~:;:o 1:0 
c::.h,1 RQS .c::Jfr.:'~ 1Júblic~ sem auU'\,u .. cio:la'3; -e :'":~~':'!':len:o C:: :c:;::::) t~rr2:!:'j.:.~~~1 
to ~ Car~')s e df's!,)e,m. ) b) C:c:'_r (CtJt~,::::';). ~~.é.."'l, (lS :::.tr!J1do ocup~nte de car:so püh!!co 

A !lllroida. como se vê. é de grande' z.tu=.:.:; Confcr.::tt~ ee V~J.i!'cs ~.a.ra !:::rr.:: ,uc::t:. St::: . .:~ :: ~n:~r.:!.tl {,.U..l f.~l 
alc~e e -e1:.cácill 

De ~rocessap.lellto t:.::.rczrem at.:1~·~ç{.:'J l".c3 gt!lCh. .... "~ -de! :;':r. c"!.<UJ:-~ll;; o C:i.:':ito c:.e 01:;~o. 
do. ~rrecadaçao das rex:das publlcas II.::~::;mcnt.o' CS i'€p.;.rtiçl"'s !lrr~(lt.~ . ",. . o 
e, :4.0 mesma temvo. nao aCan"e-tará <!oras de ma!or núm~o de serv':'c..};CS :elO reg~e a~t..;:.11.?r a. Lei D. 3.373 
cria.,ÇáD de novos cargos nem aUUlEJito .' 1 r colhime.nto da. re~ I (D ... cretowL .. l n. 3.'3':1:7, CLe 12 de Ju-

' f ~onsaveJS pe .. o e - nho de 19.H rnocilficado pela Lei tI o de .desp:::sa, estando, pois, per etta.. c~ta aos cofres pÜbl1cos. sem aumento,.. • . ' 
rneilte ajUstada ã. letra e ao esp!l#Q de s ou de df'$pesa. 11.347, -d~ 6 de Junho de 1951) sD.!Den-
do ~t 5 o in Jine DO Ato InstitUrIo- caTgorllda posta é de grnnde I ÍiC as fllhns ou enteadas. menores de ' ' .• ~ A.nl" ora pro .... - 21 't f ' .. 
nal; ,... r âcla no prc:essament-o da (vm e e um) anos ::tzla JUS a pen~ 

I I alcance e : lC ." I sões temporárias. Al; fUhas solteiras, w.a das S.CSSÕ~, em f. de junho de arrecadaçao d2.,g tendas }>úbtlicãas e, maiores de 21 (vinte e um) anos, não 
'B ~ __ A 'ao mesmo tempo não acane ar au~ 

Acresceni;e-se no art. 9.0: 
"Para cfcÍ~ Cês5e ar:', compu." 
~-~e·â, o tempo (ie curso "'post 
:rradu.:lç&>", desde Q!Z3 seja mi
~rlo em es~2C:}lecimznto dt 
ensino sup:nor oficb.l ou devida
mente rcztstra.do no l\:ínistétio ck. 
Edueação e CUltura e a especiali
dade, esteja sentio aproveitada nç 
cargo ou funçãQ exercida " 

1.96 . - LUlZ ron~o. . ' la ão di'! no- ' faziam jus às mesmas, ou as perderiam 
' mento de despesa nem C! ç _ . /110' atingir esta. Idade I 
I - EM~NDA N.o 3i- vos cargos, estando, pois. perfeltamen- , :este D!incípio. que estímulo. as es .. 
!. te ajustada ao espírIto e à letri\ do Sugere, ainda. ti. emenda a inclusão p..."'CiaUzaçôes foi adotado no PIaho 
Aerescentc-se afJ aT\.. rO' do Prt.~eto u.rt, 5,!) do Ato Institucional. . I de parãgrafo único ao art, 7,o~ esta-I de Clasl51ríc~çáo de Cargos. ' 

JUSTIFlCAt;;110 

qui institui novos vaIGres de venci-I Sala das SeSs5es,-em . de lUnhO bclecendo. ~?e! no caso de~ tale~un~to Sala das Sessões. 4 de 3unho d~ 
mqntos para os servidores público:; ci- de 1934, - Domicio FreItas. de benefl~I'!!TlOS de P,et;saes vlta~Ul-S 1964. -. Adylio 2tIattins Vianna. 
Vi-1. do Poder Executivo os segui.rtes I. que recebIam o beneflclO pelo regll:ne 1 
PaIó-zr'16o: I EMENDA N,' 39 anterior à Lei n,'3,373, reverta em EMENDA 1'1,' 44 ' ,. I : favor daqueles que pelo regime Je:p-J "~ 5 . .0, - Os cargos de 'tes~ur •. ~o-I Acrescente-se ao art. 7,Q o se:.nzinte \-atual .são bc,neficiários .das pens6es: Redija-se o caput do art. 9.0 nest.es 

AUX1l1ar e de Confelente e a- par''''l'afo·· t€mporári~ e aos queis revertem as ê . 
lôres cio .Mln1st.é~~ oa. FFlaZt:l'l!.dd

a
: ~;-§ 5 o· _ O disposto nesse artigo pensões vitalícias, I t .~?:~ 9 o _ 05 cargos da adroi ... 

I, passam a denom"-J.wl-se e o· I tes . ""-,,.. . 
'I'esouto observada a classit1ca- não se aplica aos atua ,s ocup~~ , nistraçio cent~líz:.da. c das au ... 
çó.o pre~ista neste artigo. dos care;os de Tesourmro-AuxlllaT, ! t::f:1:lNDA t"l.'Q ~ \ Ij "tarquias, para cujo mgre$SO ou 

. . os quais continuar.:ío a ~cer-se; . 1 "exel:cicio é exigido diploma do ~ 6.0--_ O d:íspos.to nos paráglafos nela l~gislaçã() especifica· V1gente.: Substitua_se o art. 'T.<1 e seus: pará-I cur~o superior oU equivalehte tí-
r.J1t::r1ores se .... plif~. de igUal mo- ,grafos pelo seguinte: tu1à de habilitação legal oU defe-
cto. r.os car30s de Fiel do Tesouro, JUSTIFICAÇÃO t Sa. de tese. ficn.m classificados. de 
do WnistériO da F'3.z0nda," I "Art. 7,0 - Os vencimentos dos ac6rdo com as se3'U1nt~$ DOrIllf',S-} 

O objetivo da emenda ê o de asse~ cargos de Tesoureiro-Auxiliar te- I _ Os qtle c1ifjam conclttsão de 
JUSTIFICAÇÃO gtll"af o principio constit~cioual ~e I r-;;'o .seu I!umento es~uclado junta.. curso universii:ário, tgua:, ol! 

respeito ao direito adqUirido, 11ao mento" com o dos carG:os de Pro- sup~or a 4 {QUatro) atIO$,. 
A emenda tem por finalidade: constituíndo aumento de despesa. uma curo.dor, sendo objeto de meusa... OH eqUivule:nta titulo de ha .. 

,. a) "I'r?nsfol'mar, mediante fusão os vez que o projeto, no seu art. ~5, r;eJll que o Pouer Executl1r'o en- \ biIJtt:ç.So legal, oU defesa. de 

~rros do Tcsoureiro-Auxill!)r e do <Tarante a porcep~ão da diferença de caminhará ao Can€:resso Nacional.' t&S~. nos ni"eis 19, 20; 21 ~ferente de Valôres, do Minist~rio ~encirnentos. com o enquadramento I F'al"J~l':lfo único - O disposto e 22. , 
ao Frzcncla. em Fiel do Tesouro, ten~ decorrente do mH:mõ Projeto" r::.~5te arti::o ~3 r.Dl1ca, i~Jmen~ n "- Os que e:tt.~j1m conclusâp de 

t10 em vista a identi'iadb das atr!bui- A classificação dos e..tuais ocupantes I' k. noz CE'r;,c,s de Confer...J:lte ou curso u.nivel'sitirio d~ 3 
tões inerentes a essas categorias fun.. dos Ct'l"$OS de Tcsoureiro"Amilliar . nos Coru'e.rznt--e dd' VC.1.ô"·2S~ (tr.!s) anos, ou equiva1cnb 
Pionais; e uiveiG cousblntes nas tabeh!8 de ven- titulo de habtlitação ~::,::r.l., 
I b) dotlr (desbc:mdo. tttmbêm, os cimentos, é uma. reprodução. deo iCUal JUSi'!l'/CL.çl:O i nos níveis 19 e 20." 
fatuals Conferentes de Valõtes para I Pl"Ocedim~nto- adota.üo na LOl n. 3.~gO I . ,. I 
I'" .., t lbtllÇ6cs nos gUichês d3 re.. de lf:S3. o que foi rep-~lido p'?l.a. Iei;lS.~ J f!.nquanto t2das l:S C'l __ .;>on~s fun~ JUSTIFICÁÇAO, e::~r~r taQ)r .s ",,~·r"i"'Õ'"'s (lrrccada... la"ão }:ostcrior, COt.l() se ve da Lel c- :m::ds a\"' ... r<:\U at:.-ll:r .. ~O r. ..... ~.::.r Dr a I 
ICCf,!hu.U ... - 4<,...... • 'S' d J d 19"2 l(n~ 1- -. de" ~ ,,'- oro' 'I d 'd ras © maior l1ÚIYltrO de s~rv1dores n.o 4."C61 de 8 e m~ o e <J, • I oU ,t", a c .... --'s.... .1~~') ......... üos ~ 11 A Lf!i n,a 8.78'3. de 12 de JU no e 
'rO p'o">'·'~lS' p'>lo -.x.t':"'limento d~ re .. ) As c3.T<lcbr.í.sticDs d€E....es- arUr;C3, dI30 •. 1 :" p~nas C-Ol1t~p!~ : cc:n 52 r .... e m!;~ I 1DCC, C<)D!:.l>'. nela llnneípias que:... le .. 

ts .... ..,........ .... ~ - d'" u"'cl ... t n..~o nosde5V~' p. ,,~,·.e.c3:lc"·"·,:r"':"s . W , i "'i;! , ceita aos corr"s públi"'QS s~m auau.nto crr---os. c~o e Df! ~-\lrC7a e5 ... ': .... , .; ....ra .. ~ .... " ~,,_ •• ~ , :. 1.1:::ç:!o CLl.w:' ~S~:!.,,2 a1.'a, evml U o ... ~ 
, ...... , .... t ,1 .. ~ ...... 11,",1' n~<! v"rlM sSnes 1_.. ~i-' rf • um' -os ~ r OS da c='reas e ele despesa. el)cQU rcn;.j.o i:).U.1.~,,: ~~'1:-- ... j'" 1 SJ.l .. ,l~C? L..j'l;SÔ,.:~ ~,..117J;::' r.. .• .Iti~..,- ~;.m a e.: .... ,...,,..lO .... C.lU ei. I.!_ ';' 

,- de Cla:S2S do s~rvlç,~~'pu;)liCO" f ..... -:I'J.. rm P. ~13:nte ',,_:: 1'::'~:_!l. pc:s U\ .. !l('3 ;~sse €:~3~.tdo ou o drplom.a. e cO ~,Q, 
I A medida. como se vê, ê de gr&ndo nbl0 que não s:) jUS~41Cg. e, cntCSlílca.. ~ Jll. . ti -o do Cl.. .. ~{) r .. ',1.1~-r- ou bt'Jlo d~ ,1.10.. I J I"c'cia no p-oc"'ssam"nto ~~.... . t _ ... ~·t,.. r4t.() ,,~~r.os u~ l.t-"d .. "(' cs 3nos e o"'. , • a Ci:ntC e e 1 a ...... \ rio !ll'OJOtta no F.i'OJC O, ..... ,wl1I.....s..!" ...~ b"itcr, -o C;..t""'" ;Jk",O nos termc$ L.1!l 
I da. oxle~:.dcção dr,s rt~das p"lir.~iea.s -f~U'l!lto ;03 atuaIs O~LlJ9.ni.es d~ l'li.si:r:r ; C1.:Z~_:~ ~}~ a \-~l.: c: .~J ~,m,C:<~~ .I,'.:~~~t .. :J l;fsW t';_:u-~O~3~ , 
! c, co r~--:smo t"{"pa 1100 ~.lT..-:-,r!:rá, c,:" ... .)S rue já tf.m t.i:-:iD~,~1"" .. C3 a~~- -1', __ ..... IC_;-S • __ .n 1..J.<'v .o.Jo. pc, "h u.J '-'~'"''~''''' ," -r..,.t,:I ... I' 

cri.c.-ç'o Q3 noveS co.r:os ll~m o.uaun ... ~1'-:d" .. ~., l""'is!rc-Q C"'",)::' r1 \""'< ... nt::',rcs ~::'_.) J .... _l .', .. -:: -~ 1. .I'- ... _n- _ ... :u " ___ '_~ ::->1. _L, .; ''ill '"' ~, 
to ... "t". d~-""''''s!t --'''\~;\o "'o-is perfei ... .i~ -" ü"'D-:"" t'-~", I·...,.;.';;~ -·,:-,:'·r". = ..... :--m {.lO '\) 1"' '. ("..,-.: •. 'C" •. :'2, .. ..... ·)"':':l~ . .'.i ~:(} ... '1:'J ..;'J'.-:"o, r , __ ..... - - -- ....... ,0,--- W • l" , pu ~ú ... ~'t.:.~"" ..I~",I""''''' I ~- ~ - • ,~ - ". I '\ .... ,~l ..-l'-
~~Jlterj""..!!:,tf'.i."\àletraeaoeSI:irito - ... - (b<l:!~ "_" J~-_' ::,,'._":;-,.,:~.n,.c',::"_JC.,1i..:.,1(-:'. t'_~._~ .. ~~ 
cio art, 5.0, in j~Uj do .! ... to Insa}:.lcia- :_:;',:'-:::':. ::.0 ;~ .. .!, L.~'". i::-' __ .... .:J rLt:'; C ':':~"l:"'.:l .~J:'.~ L. .:.~:.rl 

na1... d ' 1 .• :\,.·<,',_""'~,'~.,·.,'<.','~,~:, •.. ~,, .. l .. "':-;',.t:_, .. ~.~:!' Jl. ~,: ~I ":.:-, n. ~ .>" . ;~", ~ 
t'l?-::' G':>s E:.:;.~õ::s, 5· de junho 3 :;.l::-I.\p·r.~o.::..,L"",.1 .. ;: ____ • . ~ --'~'nt' •. ; .:.l.' __ .1,-1 ~"J= .. -..., .. :-)t .... ,. 1 ( 'l T_ r-,·~"~l EC"I:'.-ta " ... ~~. - ;:;'~-:s:':i~.:'.-:::l' o C_:'i:'J~- '.'1,' " 

I J ;...-úU·., ....... -;".~. .. _;: , .. ~ " .', ,. ,",' tJ" _ 'J 
t.J J:(l "tJ;~-:"'~ :.'.;':;) L lico <lo r;t, 5.·' , ..' ~ I... • ~ •• "~ • I 
tl:J. :L.:1-11.o s.a'!J, cic 1~ r.:~ hU:,"-;J .. ,1):':! r'~ ::-.~- ''> ':' ~. : __ :1 ].-.;'_ ..... T"'1 '1; ~P. C' ~í-.~ ri 
~J 1~3.0, ·,:2!O :::;:.(.Lt:}l~3-: ·-:-,..-t :..) i",:,. 'J 3 ·",d·.j"\~~f·:; .. _~-_ ;-J!.. ":.~-; ti 

, . i .. - . -' .- o c ( ... j '_" ':' ... J l:4 r:- ,-t-~·., .\::::,~.;r. .t'_fI. illhe t:::Jlt~'~", n:..~ior de 2!' - . ,<~,._-, .~::):.:-;~(- ::::: CJ'-'- _...:.:.:.:.:..,1. C 
.. l~C~~',""'o-oc '0 art. 7.- do Proj.· (,~.D'O • U;n) .",03, só 1',,~,:;l.1 r ;", c-:, , '" • .,., .,; <-ú ~ ~o o, .. O'".,'"; 

to que imii~ai. 1.?--;C~ 7nler::s c.e "\"pn.. c. P::;US.lO t::·upoJ.:':'J."'ia. c.!.t\r'~10 .':~ü#: ."-_.:-; -_ '._-. /._ . .r- .. ' :('~ (:~.~~"~u L' ;.".Q :.- L.'J. :":? ... ',i.;J til: ck~n:J3 pz.nl. 03 senl(~01'3::J púb.Jlcos !)íJ,';1'''' de c~r'""o- públ'w s;m .. ,,..._.- -'o r ...,,,~',;. _, .,.... .. • 

civis do Peder- r!:.:tc'..lJivo OS s::~·t1L.~tes ~~~iJ;l-fCC't~l.t!:d; O dire.:to dolln;rn~"": s:- ·~·t~-\ .. .',:' ~4':i ~'~~~'.';'_::".:;:h~-~ C:C-.J C...:: ,L'.-.·, ~_ .. ::.;:' :'::~If 
) 

j ~u. O' (.,. -'. 'cJ l J C·.l~:!l ... 'u~C~o\J pIJ,1·5:;rrtios: . c~fo." ,7;:~'1~i.l:~')j :~.::.:!~-, \.'~J .l.1-L:,~-:"':';'i CDn·c:;- .'! O ":": 1J":"] c_:: ·,:l':;~ l" .. i.~?].:'::; 
ug 5 ° - Os c~1'6Os de Tcs~mniI'O" Ac.rc;;c.:-ntc-sc p:.r:":;!2.fo único ao :·:":l~ent-:~. . ~..;i jl t 1"",': .--=ou~ j1.'::,'. ','!lC ;:;L~ p'::j: I. 
Auxlli:lr e de Confelant-e de Valô .. art. 7.° da mesma !;::í com o se.3'Uint~ ',;-lIa das B:::.sl?_::. ~;n 5 (1.:: jU;lho l~c.clo~:; il:.:-.ulvo~'m~n~ e s:!tn ... 0.-
res do Mm:..'\f'...s.rieo ~h Faz.~nda pas: t:or: I.": 196--:'. _ 13r .. ,'o (:t .s-!v-.'~,u. tcst::-çà~r;. 
sJ.m o. denominar .. se Fiel do Te .. I "Por morte dos benc"ficiários do '1 d ' , b "" - C~"'C'Sific .. ra'QI ' Ass.i.ro, p,ó P:::;':!l10s'c mltir v. r~:_' soul:o, o serv~~a, ~ ~.~ "":r pens:>o v,'t"llc" •• regida pela ler-ris· r::,':._.,!:- '. ~!.o t~2 I" i t rtig 

• " • I - 1 çào pror,-:ls~J. ('DIDo uma ia ~l:'. n r ._. prevista ....les e a Q. '1""';0 aoterior à v,'qe'nc,'. da p""- , ~ nd ..... "'",, <tis t ~,.. f I ('.!<'''' ~ .. ", juntal'J:.l c.ue CSI.!1 em;:: a _ '\..~. " 
§ 6.° - O . pos o nos par......,ta os! sente Lei (n.o 3.373. ele 1958). OCOl.'- Supl'ima-se, no pará:rafo 3.'-> do d,'.ndo m~lhor clar:::za à Lei,' anteriores se aplica. igualmel:.te,! __ 
aos cargos de }i'lel do 'l'esouro do; rlda após sua vIgência. reverterá m:t. 8,°, t\- s~~utnt~ cxp::-csse.o: 
Ministério Gil. Fazenda, d.e que o pecúlio integralm.ente àqueles j 
trata o parã.grafo anterior." q~e s.;riam beneficiários das ven- ( "ínclusive em ca,dter interibo." 

S:::.la dus Sessó~s, em d,e jun~.J 
d,:;- 19154. - Floriceno PaiJ:ão .. 
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EMflolDA No" 45 'r.~~ .. iC.f..4'!12t;tkQ da Lei n..0 3..'18(). O pró
prio DASPT no § 1.°, sugere ainda o 

Ao t,lrt. 9.°; t enquadramehto dos Técnicos de Ad~ 
St1bstitua~se, .no caput do art. 9.°, ministração e dos Técnicos de Edu~ 

.. e~ressão I cação (que correspoooi\.Ul1 a carreiras 
"cargos" do serviço de Administração, escritó~ 

!}or rio e fis~o e do Serviço de Educaçã.o 
"funções"; e CUltura, respectivamente), logo o 

A alínea II, do art, 9.°: ! espírHo do anteprojeto de Lei é o de 
IntercttJe-se, aPÓs a expressa0 não 'êxcIuir-se aquêles que a lei já 

"universitários", amparou. justame.nte por habílítados 
:la ttlinea lI, da art. 9.°, as ex-' iueQuh"OttUUente e sem contestações. 
~ressões l A.5SiIn, só pt>(lem05 admitir a r~a-

"e médio~." ção proposta como uma falha inva.-
.. luntária que esta. emenda. retí1ica. 
JUSTIFICA(,,:A.U I dando me!hur clareza à Lei. 

'ViSa a emenda acima preservar a Sala das Sessões, em de jun,hQ 
situação furlcional d9S Técnicos de de 1964. - Aurélio Vianna. 
Contabilidade, tratados com gritante 
desigUa1dade, não oMtante a e:x:igên
eia que se lhes fa~ de eXibição de di
ploma de CUlSq. médio para que pOO

~ ingrftSaf '00 seniço pÚblico. 
Sala dllS Comissões, em' 5 dp iunho 

de 1964. - Gil VellDOO. 

!MENDA N, o 46 

EMENDA N,· 48 

Propomos sejam feitas as segUilltes 
emendas: 
a} Alterando a tedação do art. ».0 
para a seguinte: 

"Resaahado.s 08 direitos dos atuais 
ocupantes, os cargos da admítli5-
ttaç&c centralizada e das autar-

<i'Ue o art. 9.° e incisos tennam n qUias, para cuja ingresso ou exer~ 
seguinte reda.ção: cício é exigido diploma de curso 

"Art. 9>.0 - Os Cargos da Admi~ superior, oU defesa· de tese, ficam 
nistração centralízade. e das Au- classificados de acôrdo com as se-
tJlrquias .Pa.nt cUJo ingresso oU guintes run'l1las ... 
ererdClQ ê extgido diploma de I b) SuprimidO, em conseqüência. o 
curso superior, fICam ela.ssl!lCados. } 1.0 do art. 9.0. 
de aCÓl'dO com. àS seguintes nor~ I 
ma.s: rUSTIFICAÇAO 

I - Os que exijam conclusão 
de curso univel'õitãdo de 
'" e:nos. nos nive1s 21 e 22; 

n -- Os que e:x:ijam conclusão 
ie curso uni-versitário õe 

ou 5 anos. nos ni'Veis 20 
e 21; 

lI! - Os que exijam conclusão 
de curso universitário de 
3 anos !lOS niveis 19 e 20, 

SalEt d98 Sessões. 5 de j unhO' de 
1964. - Lourival Bapti!s.ta. 

EMENDA N,o 47 

Tais emendas vis.am ~daborar no 
fiel (l e~ato cumprimento do a.rt. 58 
da Lei n.o 4.242/63, que determinou 
a reclassificação dos cargos técnicos. 

A redaçãCt original do art. 9.° e do 
seu § 15', não ressalvando o direito 
dos atUais ocupanteE do Cargo de Téc~ 
nica de Administração, beneficiados 
pelo mandamento daquela lei, invoca, 
aliás.. na exposição de motivos do 
DASP que acompanha o projeto, in~ 
f tinge flagrantemente: aquêle di.sposi~ 
tivo legal. 

Técnico de Administração, na for- 1 art. 2.0, seMio tanlbém, eClmo téçni
ma preVista no artigo 43 da Lei cos, a de 40 % consagrada pelo art~ ta 
3.780. de 12 de jUlho de 1960, des- do PrQieto. 
de que pQSsua~. o diIJ.:loma de T~c- Par couseguinte~ enctuantoO os -Gêc~ 
lÚCO de Admlll1straçao . e.XDedido nicos de administração do DASP, Que 
pelo De~artru:?e~to AdlJJlmstrari'ro I elaboraram o projeto, se garante~ o
~o S~r~lço ,Público ?~ p€.la~ ESCOla pri-vilégio ri .. ulll aumento de 40Q'.C. 
~aSllelra de A?nuru.str~çao PÚ- me.diante o grosseiro artifício que ln ... 
~ca ~ Fun~açao ~t~ Vargas, serfrmn na Menssgt'ln, obrigam a cfr .. 

fi quaIS ter~o, aSSIm, ~ejto de tat classes do iunclonalislllo a violen ... 
&ereIll cl~~ados t.a~b:nl com?, t.as restrições. sob o Dret€sto de ~li ... 
assessor tecDlCo de admilliStracãQ. minar privUégios. consoante vem ex ... 

JUSTIFICA.ÇAO 

o artigo 9.° leva em considel'ação, 
para efeito de classificação nos nive1s 
19, 20, 21 e 22 a concllUsão de c~o 
universitário ou defesa de tese. 

O lJal'â.gra.ffr LO, tOd,avia, restringiu 
s.oe técnicos de admmistraçã.o enqua
drados' na furm.a do aneX:Q IV Cia Lei 
3,780, de 12 de julho de 1960, que in
gressaram medíante concurso ou pro
va pública de habilitação, o direito de 
serem classificados como assessor téc~ 
nico de administrafão. 

&sse direito, pare~nos, deve ser 
igualnlente concedido aOS que mgres
&aram na forma do artigo 43 da citada 
Lei 3.780, desde qUe PQssuaro.diplomas 
de Técníco de Administração expedidos 
pela Escola de Serviço Público do De
partamento Administrativo do Serviço 
Público ou pela Escola BrnsUetra. de 

I A<iminis.tração Pública da !Undação 
Getúlio VartalS, de vez que nesses cur
sos os candidatos comprovam sua hn~ 
bUitação mediante provas. e até apre
sentam teses. Ressalvou-se, também, o 
direito dos que venham· a ingressar na 
ca.rreira na forma do citado dispositi
vo, de vez que o atraso, no caso, corre 
por' conta. da .AdnUnistração, que até 
agora não emminou todos oS casos de 
readaptação. 

Valttrio Cald.a3 de Mago.lh4es 

EMENDA N o -li 

presSo na j1tstificttção d.e matlvç,s". 
Que não haja liri-v-ilégio~ para nin ... 
gUém .• ~ , 

Cantidio Sampaio ... 

fMENDA N." SI 

Ao art. 9.°, § 1.°: 

aubstitulH:;e a redação uo ~ l~o, 
pela seguinte: 

"§ 1,Q '- o. disposto neste artiljO. 
quanto aos cargos de técníco ,la 
aàmioist~ã.o e de técnico de 
educaçãO, sàmente se aplica à.quz~ 
les rOõ!:Jtantes do enquadramento 
prnvi,stn no ane"Xo lV da Loj 1l .. !) 
3,780. de 12 de junho de 1960, 
e cujos ocupantes tenham in:tes .. 
,gado mediante concurso ou prvra. 
pública :b habilitação, bem corno 
a~ técnicos de educação enqua" 
drados nos têrmos do art, 23, d~ 
Lei n.o 4.069. de 11 <ie jun11!) de 
1962, os' quais passarão a deno .... 
minat-se Ass~or~Técnico de ild .. 
ministração e Assessor-Técnico de 
Edll{',a~âc. xespectiv.nmente." 

JVS7'IFICAÇAo 

a redação que propomos "~"V&""'" 
direitos adqpirtdos e, desse )Dodo, 
atende mais precisamente aos princí~ 
p~os de justiça. O fato é que não 
existe razão J)al"a que não sejalll 
abrangidos. pelo dispOsitivo. os Téc .. 
nicos de Educação e:nquadra.dos n~ 
té-tmos do art. 23 da Lei u.o 4.069, da 
11 de junho de 1962, 

Re ... Wa-se o. caput do art. 9." nestes A :restrição contida no § 1,0 daque- suprima-se: 

I 
Sala dAS 8ess6es, em 4 de junho 
~ 19M. - Padre Ca.lazans. têrmos: 

"M. 9.0 - Os cargQfl ctn admi
nj,stração centralizada. e das au
tàrquias, para cUjo ingresso ou 
exercicio é exigido diploma. de 
curso superior ou eqolvaJente ti
tulo de habilit,a«ão legal- ou defe~ 
aa de tese. ficam classi!icadoB de 
acOrdo com· as seguintes normas: 
l' - Os que exijam conclusão de 

curso universitário igualou 
superior a 4 (quatro) anos, 
ou equivalente t.ltUlo de ha~ 
blliiação legal, OU defesa de 
tese, nos lliveis 19, 20, 21 
e 22~ ~ 

11. - Os que exijam conclusão de 
curso universitário de 3 
(três} anos, ou equivalente 
título de habilitação legal, 
nos níw.is. 19 e. ZO." 

JUSTLt!CAÇ AO 

le art. 9.°, além de ferir direitos adqui- a) a expressão 
ridos. contraria e subverte, 1ncontes- "ou defesa ~ \oC:Se 
tà:velme1'lte, o art. 58 da Lei n,o 4.242· do caput e item I do art. ~ 0: 
de 1983, que não autoriza 8 criação b) () § 1.0 de art. 9.°. 

JUSTIFICAÇilO 
de novos cargos, para que pudesse 
ser atendido quanto à carreira técni
Cll de Técnico de Administração. 

Cumpre, pois, não limitar a deter~ }>arece-me descabida e inadnu:imVe] 
niínados ocupantes daqUele cargÓ O a eqUiparação entre curoo tÚ.,~I},~l' e 
~ne!icio da Lei n,o 4.242/63. A cria- defesa- de tese, para fins da percepção 
ção do cargo tle Assessor Técni~o de dQ nível universitário. Defesa de tese. 
At1mlnlstnl.ção pro.pot.ta. no § 1.0 do sem o alicerce do curso superior, não 
art. 9." do projeto, pata suposto a.ten.. ~ de um processo a ser pOsto em 

! 
- EMENDA N,' 52 

.oe~se 80 § I.C de art. 9.C a segutnte 
redação: ~ 

u§. 1.0 _ O disposto neste artigo. 
quanto aos COJ:gO$ de Técnico de 
Administração e de 'TécnicQ de 
Educação, sómente se aplica àque
les da administração direta resul ... 
tante. ~~ apllcaçllo da LeI no. 
3.780, de 12 àe jUlho de 1960, • 

\ cujos ocupantes Contem mais de 
dois (3) anos' de serviço em ati\'i ... 
dade técnico--adItl1nistl'atlva ou 
técnico-educacional, 05 quais pas .. 
sarão a denohlÍnar~-'3e ,AsscSSQr
TéCnico ó1> Administração e As
.sessor~Técnico de Educação, res
pectivamente. j' 

JUSTIFICAÇAO 

2 63 prática em prQva de habilitação ou 
dimento do art. 58 da Lei nP 4,24 I • concurso público. Simples eufemismo. 
além de não cumprir êsse dispositivo ainda mais porctuê não se dá diante 
legal, ao contr~io do invocado nelo de uma banca de professOres. como 
prbprio DASP Da exposiçáo de mo.ti- é o caso da seleção para lentes cate
vos, tem aspectos de uma. v-erdadeua dráticos de cursos supel'iores. A lei 
bU:la daqu~le .man.dat;nento legal e de n.o 3.7SQ-/60. em seu art. $4, já fub:ni~ 
lesa~ ao d~relto llqUldo e cert? ~os nOll essà velha pretensão. inscrita no 
atuaIS oc~pant:s do cargo de ,!ecmco alt. 259 da Lei 1.711/52, em que ainda 
de Admim~tr~çao, de serem un~f~rm;-IO DASP se empenha em basear~se. 
mente atmgldos pela rec~ass.Iflcaçao Por aquêle. artigo, niveI uni versitárJo 
proposta l?llra o~ cargos Tecnlcos. só se defet~ aQS ~u:~2-ntt% de cargos 

.9~.~~~;r;~~~~' p~~n~~i~: J~!n~ I~~ ap~e!~;~i~~s a~vl~~~~ t~~~S H en;:l~~;: para cUjo ~ngres~o~ sc. condi~ione, além ~e~da~~:~l.!~SoGf:~~~On~~p~~~=n~~ 
pslação· C'onsub:tanclava, admitiu que, a mais correta e corrente com as à~s- das demals e:ngenclas. dlPloma de ocupantes dos cargos de Técnico de 
lara o f:xercício de inúmeros cargos posições leg~is em nome das quais se curso superior. Adminlstl'ação e Técnico de Educaç:':o, 
:õsse e1iigido ou o diploma e conc1u... propõe a reclassificação da carrelra Note-se que os técnicos de admí... sem discrhninação quanto à ro-rma de 
lão do (:Utso regUbr oU titulo de na, técnica de Técnico de Adrninistração. nistraçáa, cujo ingrezso pão se deu ingresso nessaS séries de classes, sJ.o 
oilitaçãl1 concedido nos t\:l·mos das I Franco Montara 'por defesa de tese, mas por concurso titulares. dos niveis m:l1s c1evllcos da 
'espt'tti'ias leis ("f'iVc\ncas. I IIPUblicO ou .!5ímples prova de habilita- escala de retribuição dos cargo,,: efe ... 

TrataUdo .. se, ~.t,slm. de posições já. EM:::'NDA N.o. 49 ção, têm igualmente assegurado o tivos vígent.es. Ora, a criação de no ... 
iefin1dg.~ no Sen'iça PÚi:.lico, a eX' gôzo daquela imensa vantagem (§ 1.0 r vos níveis, acima dêstes, com a dis .. 
tlusão d? texto da !ei atual d~se es~i lnc]ua~se no art. 9.° o seguinte pu .. do art. 9,°)N' Idem. qua~to os técnicos .. crim~inação.a:I0tada no anteproje.ta do 
:lartcirrlfnto poclera dar margem a râgrafo: Ide educaçao. Alem dlS.sO, alterando Governo, VIra, .sem sombra de dU\lida~ 
\úvldas. l "b disposto neste artigo aplica-se a denominação do cargo para aSsessor ~ rebaixá-los funcionalmente, 4UR!1do 

Visa O artigo principalmente a elas... igufllmelJte aOs que ingressaram ou técnico, passam a auferir a gratífíca~ 1 tal discriminação só teria cilb1me.n~o 
lüicnção,. do pessoal do Serviço Técni.. venham a ingressar na carreira de ção de 20%, prevista no ti 3.° do para o ingresCJ naquelss cargos, e nao 
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;:."!. llc.:.~SSil;'_:'ÇC.o proposta, l) que nãO] JUSTIFICAÇAO 1 EMENDA N.~ 59 1 mais justo e equânime que os têcnlcos 
t~·n o lll:nJ:!:" s:::l1tido jurídico. de administração fiquem c1assificadoa 

O (>":"".J f:.l:1clOll:)·l advogado pelo Adotado o critério nõvQ preconizado Acrescente~se ao artigo 9.° e aos nos níveis 17 e 18 o que virá fazer jus .. 
;.". Ipi ':.l"t?) LIJ:'eru~ mental é d.e grave I pelo projeto do Govêrno. haveria Uma itens I e II do mesmo artigo a expres-I tiça a todos aquêles funcionários que 
rr"; !1I..":~ ~ U ("! ,1.J c:.. prejudic(ldos, que I contradição entre o que realmente si'to: "equivalente título de habilitação \dispenderam esforços cursando as nos-
s.' vpr;,.:'1, [' f'~ ~cm estímulo apôs pretendeu fazer e o que vai lfCol1tjcer, le::.~.1". sas Unt'lrersidadcs. A rigor, não há nu-
1.' -':';'r:~~: c, I'.:;,OS prcsi:Wos à admi- isto é, um serl'idor de carreira cujo menta de despesas. por Que a class1ff-
.. L ;J,LD f-':' :~Ln, tanto mais qUe os I ingresso exigi"J. apresentação de diplo- JUSTIFICAÇÃO Icação dos portauores de diploma de' 
c' ,~' >y, {- "'-, "',rcdns no a'nteprojeto ma de curso superior de 3 anos ocupa.. nivel univel'sitário igualou superior a 
J. ) t'e,"~1J : l~u,l:. Irá um cargo de nível 20, enquanto 

'I t;- ,[1: .1 ",1':l ::pre5{;nt~da tem o CJue um Qut ro, portador de diploma de Nos têrmos em que está redigida o 1 quatro enos a partir .. do nív~l 20 .. é 
artigo 9.0 do proJoeto poderá haver dl1- compen~ada com a nao classlficaç~o 

D' 1:': .. \ ,) d! (Oiri':it' f:.'iSa discümina- 4. ou mn;s Rnos, estará ocupando um , - 1 d ' 
<:~,~ ç "~"~O';) IJ ;'lt._ •• 10 ir?tamento dis- !cargo hieràrc.!uicamente supuiQr, po~ vidas na interpretação. com reais pre~ ness? ;ll,n os que poss?-am curso ~m .. 
p. ;~s~';;o " d. r's f'nte~Drias profissio- I rêm no nível 19. juizos p:"'ra uma classe operosa de ní- versltano de apenas ~res anos. Ha na 
n~;S, que ~,I:jJ f'nqur..dr;:tdas nos no- "veI técnico-cientifico que são os servi- caso, wna co~pensacao no lJue se re-
VI ~ L',IVÚ5 ('r;'.~os, como é o caso dos EXt:~~lifica·se com o caso concreto 'dor ... 3 port~dores..de título de habilita- fer: ao.s.quat;ltlta~ivos !no.netários, Não 
n' t;:(Jt('~,' '1', V;x:uroental'ístas, Reda- do ,medrco t6, anos de curso cuperjor) !Ção IE':-;al, equivalentes aos diplomas. se. JUstifIca ~ue ao propr~o, DASP seJ.l:l 
t'):,:-s e o"t:'..,1';, p . .ll'a os quais néo se e d? enfermerro (3 anos de curso SU~ Clar.1ffiente poderá ser entendida a or~undo p:TOJeto Que classl~lqu"e .nos m ... 
e-q:::e conc·.'l'b'u QU d.efesa de tese para peuor), redação do mencionado artigo como velS destmados aos ~unclOnanos que, 
111 ~'. S,,-) , l~:'.~ L <;?t~tivas carreiras. A corremo dessa anomalia. é de in~ I excludente do pessoal aqui referido, o P~?SU~~l ~urso SUpc~'10r _ os seus, pró .. 

\-,'lla c..<:, Lü'nlf'~O~S, 5 de junho de Cerl'\:lSe t:J.~1hém do Govêrno Federal. que virá ncarrctar para êsses servi- Pl~IOS I.~cmcos. que nao s"a~ ~osSUldores 
l n 'l 1°,e d ' Alà qu I dores se,o,oos preJ"uÍZos. desse tIpO de curso. Sera lUJusto tam .. 

"Y' • ,~,!lO U erque. DelJutado Raymundo de A1Ulrade d _ ,'" ti'f' bem querer forçar a equivalência ~ ... 
11: e toda convemenCla mo 1 lear a . u.Q 

l'edrr,ão com a inclusão da expressão uma slfiples defes,a de te~e co:m. :: pOS" 
fM::NDA N,o S3 I EM:::NDA N.o S5 _ equivalente título de habilitação le- se de curso de .. nlvel un,lversltatlo. 

gal _. para deixar bem clara. a si- Sala ,das sessoe~. 4 de J~nho .rle 19f4. 
P~-S'2 ao }1.1:',.;'gl'afo l.'j'<ia nrt. 9.° a Art. 9.0, inciso I: tuação dêsses funcionários. - Deputado AdyllO Martms Vwnna. 

OtlgU.mt2 rcciaçê,o: substitua-se: Sala das SessõeS'. em 5 de junho de 
"Phrá7.l\'.fo 1.0 - O disposto neste nos níveis 19. 20. 21 e .:... 19fi.4. - Deputado Expedito Rodrigues, 
artigo, quanto nos cargos de Téc.. por: 
níro de Arirwnistracão e de Técnj- hOS níveis 21 e' 22. 
co d~ EÚ\lcnção. sàmente se aplica Sala d<lS 1;essões, 4 de Junho d~ 1954. l 
àqu('!es tIa administração díreta -I- Deputac;o Leão Sampaio. j S'Jplin1a-se o prtrágrafo LO do artigo 
re'::"JLro,n{cs ela aplicação da Lei I EMENDA N.9 S6 ~ 9,° do Projeto, e dê-se ao "caput" dês~ 
l~,U 3, ,sn, de 12 de jUlho de 1960. Dê-se ~o item l. do art. O.!), a se- ~ te rstigo e aos seus itens I e II a se-
e cujos oC'Jpuntes contem mais de I guintv l'CC!ação: 1 guinte redação; substituam-se os itens 
C,~l' o 15 f [:..'10$ de serviço em ali- "Cs qt:e exijam conclusão de curso, I e II cio Art, 10 pela redação abaixo 

• EMENDA Noo 60 

,'ic~rtêe t:'-cnico-a iministrativa ou uní'1ersitârio igualou superior a indicada: 
técnlco-eclr::-::--ional, os quais pas- 4 (quatro) anos, oU 1efesa de "Art, 9,° - Os cargos da admjnis~ 
831'.:10 a dl"nominar-sc Assessor- tese, nos níveis 21 e 22." I' tra.ç!1o centralizada e d8s autar-
'!ér:nir:o U{' A6m!nistraçãb e Assrs- ! quias, para cujo in~resso ou exer-
sor-Té;:nico de Educação, rcspcc- JUSTIFICAÇÃO ciclo é exigido diploma de CUrso 
th'am:-nt('.·' '\ A med;da se impõe, conforme se verl- I superior, fjcam c!rl3sificados de 

ficurá nu jJ;Stificativa à minha etuen-I HcórdO Con1 as seguintes normas: 
JUSTIFICAÇÃO 'I da ao Art, 10 do Projeto. O que se I ! - Os Que exigem COllClusão de 
, . ,p!'et~nde, com a modificaçao propos- C!lTSO universitftrio igualou 

, A pr<:D%L!l do Oo"el'I?o reprc~;:,nta: lf', é evitar injustiças aos servMores superior n 4 !quatro) anos. 
lVerdl:'..dcu·u deces:'lo funCIOna] POlS 05: oe nivel c.nivel'.:iitário, de cuja reestru- \ nos nÍ\'eis 20. 21 e 22; 
Jocupantcs do:, car'Jos de Técnico de II turacão o projeto cogita. I 11 - Os que exigem conclusão de 
Adminis~r~,~3o·e de Técnico de Edu- . curso unh'ersitário de 3 
cação. S:"n1 ctitocl'i.miallção quanto à f 01'- Em 6 àe junho de 1964, - Humberto (três) ano", 210 njvcl 19. 

EMENDA NoO 61 

o § 1.0 do Art. 9,0 passa a ter a se ... 
'guinte redação: 

"s .. 1.0 - O disposto neste artigo, 
quanto aos cargos de Técnico .de 
Administração e de Tecnico de 
EdUCação, somente se aplica àque .. 
les resultantes do enquadramento 
previsto no Anexo IV da Lei n. o 
3.780. de 12 de julho de 1960. e 
cujos ocupantes sejam detelltqre.ll 
de diploma de curso universitaria 
que exija 4 (quatro) oU maia 
anos. oU defesa de tese para -sua 
conclusão, ou tenham ingressada 
mediante concurso ou prova pú
blica de habilitação, os quais pas
sarão a denominar-se ASSa5SOl 

Técnico de Administração e As ... 
sessor de Educaçã~" respectiva .. 
mente. " 

JUSTIFICAÇÃO 
ma de in"::'l"!:'_"sfI l1"''lsas séries de c1ass2s, : Lucer.'l. I Art, 10 - .... , .. ,.' .. ' .... " .. , .. 
'são tituhr~s dos níveis mais elevados \ EMENDA N.o 51 ~'1.'l - Em relação ~os cargos de V~a.a presente emenda presf,'frvar 
da escaif' de retribuição dos cargos , j (Iue tratam os itens I e II do art. \ 0$, dIreItos de a~tigos servídores que, 

I efetivos ... i:;ClltCS. Ora, fi criação de no- i"", O ,1t

t
cm .1,1~O" ~rt 9}) pr..sS~1 a t.n a I 3. " t.:tda classe st'rá constituída do dece~to~es de diploma de Curso um .. 

"OS níveis, r..cima C:éstes. com a discri- u"gu.~n c 1 eLUl.çao , ., I I numero de cargos em consonâncía v~rsl~árJo. foram enquadraclos como 
'minae<'o adot da no ant'" '<:ot d 1 Item I - Os que eXIJam conclu- C01ll os critérios de enquadramen- Teclllcos, face às atribuições que xeal-
, ~.u ~,. a , _pro] __ .0. o 1- sJ,o de curso unive~:sitál'io igual to previstos pela Lei n,o 3,780 de men~e. exer~alll em órgãos da públic~ 
GOV~~:l~IJ, Vlru, s~m sombra de dUVida. ou Eup2rior a 4 (quatr(') anos, ou j 12 de julho de 1960, que implantou adn:.lmstr~ça~. 
rebar",,,,·lo,; funCIonalmente, quahdo tal I de[nJ. de tese, nos níveis 31 e) o sistema de classificação de car~ N.-:.o Mma Justo que um vasto. lua-
dlscl'ími1u-:C:.o ~Ó tel'ia cabimento pr.l'D. 23." \ nancial de expniência e de conheci-
O in3rl'~~:J n:lqueles cargos, e n80 na 1 JUSTIFICAÇ!IO gos." mentos, arumukdos ao longo dos anca. 
reclassiflcacão propos~a. o que não: I JUSTIFICA('iiO m t 1 ti 
tem o lU_no!' sentido jurjdico, I Ado+a'h o cl'it~rio nôvo preco:niza~ I Iren os acumu a as ao longo dOS,ll:llOS, 

O dcce.3~o fUl1(~ional advoll'udo pelo do pelo Projeto do Go'-t-l'no haveria, .1 "",">nA" ",'~" a corr,oo,or ',nJoust',cas OSSC .le:egado a plano seCU?d1J,110 ~ 
o d' - ti' ~ <..- .... ~~"'" .'..... l> l' se cnus~e na mesma carreIra para 

tmLepro'~!o gr)'"f'-uamental é de grave uma contrJ. Iça0 en re o twe rea meu- \ fla!!l'fI'lt"·, contidas n' "educáo primí I' ~ , 
,~ ... ~ , . tn te d J li <' _ '" ~~:; ,a~ ~ -10 mesmo trabalho. uma dlstinÇolo de 

rep~rcuss,jo entre' os prejUdICados que ~ pre _r:. eu :lzer e o q e vaI acon r Uva do nroJ'cto Pela meSllHt cargos de ' . ' 
. " , tecer '<: a " um "ervidol" de carreira; ~ " , , - mvelS que nem a moral nem a boa 

se veriam. es.'il~, sem eshmu~o, n,po, .' i ',~w.; , . ": " • ". ~ : njvej superior COl1:, por exemplo. seis técnica recomendam. 
rele.\'unt.c::; servlç,QS prestados a adIll1~ i C?~O U: ... ICSSO e,ugm ap~es_ntu't-"\o de, ~nQ." d~ Universidade, seriam contem
nistraçJo pública, tanto mais que os; dlplom,: d,o curso superlo: de 3 anos í pIados com niveI 19 enquanto que CUl"
concU1'<;os considerados no anteprojeto I ocupara um cargo do ~l.vcl 20, e~- I.']OS de tl'~S anos de curso superior fi
são heterogêneos. , qU~1\to qu.c um ,outro, 'polt~dor d~ ti:: I cf\l'bm f'nquadrados no nivel 20, po-

Brasília, 2 de junho de 1964. 

Deputado Ivar Saldànha 

EMENDA N.0 62 

Suprima-se ° paúgl'afo LO do art, 9.° 

JUSTIFICAÇÃO 

A elnenda ora aprese'1tada tem o' plo.na .dl;; ~ aLi maIs, ~).,OS', e~U!la I delldo se apontn.!' I) exenlulo clâssico 
objetivo de corrigir essa discriminação, . ocuPuIla~ Uhl c~rgo 1::.ler~rqU1c.1men- da rcch,çf.:.o digo relaçp.o entre médico 
dando o mesmo tratamento dispensado te SUprtlol', porem no un:el 19. \ f' f'''lç-">] .. '{'h"1, A e~pressão "ou defesa 
a outras categorias profissionais, que: EXt,mplifier.-se com o caso cotlcre- do te~e" viria criar jnjustiças por dc
serão enquad;.-adas nos novos níveIs! to do médico (6 anos de cur,5D .su- mais evidentes, contur.plando-sc com 
criados. como é o caso dos BlbUotecá-) perlOT) e do enfermeiro (3 a110s de os' novos mveis criados os servidores O parágrafo em questão, se aprmta-
rios. Do:::ume')~~-ist;),s, Redatores e OU· . curso sU'JCl'ior). ,POl'IR<101'CS de ctlrso superior e outros do equivaleria a lUms uma c1iscnmi ... 
tros. para os quais não se exige COll- i ... _ '. 'funcionârios não portadores dessa es- Ilação injustificável da lej, pois se aI .. 
curso ou defesa de tese para ingresso' p:'~ ('~rre('<\~ ~~~~a ano~~'\~l:1 é do lD- ,PC('ie de d,IPloma, Os técnícos de adroi-jl g':lllS t~cni~os de educação e dé admi
nas respectivas carreiras. LJ"'ss~ do o,emo Fe( ...l91, ni,:,-tr~ç'ão, que não p~ssnem curso su- Ul~traçao mgl'essaram no Serviço Pú-

Sala das Sessões, em de junho de . D~l;ut;,dü Raymundo de Jl/1drade, TL1.Jl' pon.J.e no Era::.il n3.o há êste blJco. em caráter efetivo, indepcnden ... 
1964 .. - 'Alair Fcneira. ~ tipo de curso, já estão classificados te de concurso püblico, o mesrn.o acon· 

" EMENDA N.o 59 ' 110S nfrt!", 17 e 18, Náo se justificando. \ teceu com dezenas de médicos, enge-
EMeNDA N." S4 pelos crit:':l'ios do projeto, de premiar I' n.heiros, dentistas. agrônomos e outros 

l No ::trt. 9,° do Pl'ojeto os que possuem forma<,'ão univel'sitárja tItulares de cargos de nível universi-
O item I do art. 9,° passa a ter a I' Redija-se: ,;:udadeiro., que os referidos técnicos I tál'io, amparados qUe foram pelas 

seguinte redn.ção: Item I - os Que exijam conclusfio 5~jmn classiacados 110S niveis novos 1 mesmas leis que efetivaram interinos 
··~tem 1 - Os que ('XIJ-:.tn conclu- I de curso unl'.'t'r~ltJÍl'io igual ou Sup~llor portadores de diploma e que foram i ou determinaram o simples enquadra-
soa0 de curSD uUl,Cl'sItal'io igual a 4 H~U' tIol anos, ou defesa di:? tese, crlndos especificamente para êles digo' menta de contratados., ' 
ou sup~)'i"r 'a 4 (quatro) nnos, ou uos niyc:s .Jl e 22. I n,êlrs serem inseridos os portadores de I Em 5 de junho de 19~4, - Humbertf' 
defes~ de tese, nos r.â"eis 21 e 22." I Chaoas F/'dla!l rhnlomn de niveI unh·cl'sitário. Nada Lucena, 
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EM:NDA N. o 71 EM :NllA N.1l 63 I As situaçõ::s 1('::- J.:m:nte constituídas I EMENI>A N.o 68 " 
em f!Jmr d'J s;"l'ncor::;s da Untlo e que r ! 

rolo ~ ~.() do art, 9/" "in Illl:")'", acrez~ resuHar,;m n l n~r';:('P::-fo aa vE'ncimen~ 1 O art· 10 c os itens 1 e II ficam Dê-se. ao art. 10 a S~:::I!":1~e rrdar~o, 
CC~1: 'r: ,I tos p::lo snn,10'O ,k ('n:r~os f'm comis-, fundidoS no segUinte arU~;o: 3upt'imidos os iir-ns I e 11: 

n' , - !,a COlJS,,~:l,:;,'·a Çl.r:s [:'_ ".,. r, '. !, :;h',',S US dísposiç5;;s são que teU.>'X.1 I xr:<::ido durante dezj ·'Art. 1Q - lia consUWi(.'fio das. "~lt '10"'· ,' •. -. . 
c:.. _ J :"'_l." anos, r:;tá 1'C'.;- lv;-:::1 pelo próprio séries de ckss-es res;.llt .... ntes da: ties de ('lft.~sC's rcsult.'Ll~:S ti.); C:·':-. 

~ecuti'ÇO, em sua ~ ~Lnsr;,~2!U. execução do arti20 anterior, oerll cução do artigo f'nt::':'ior, b~m ,1.)...-

El1lret:ln~o, a Lei n.o 4.~~2 de 1963, coma no enquadramrmto àr)s-:.ltuais mo no enqur:.dr8D1Ln'.o (~OS ntq~s 
. etll seu rrt. ::!:', m~.n!::;'·E' o prindoío d:! ocupantes. doI'; ~,l)l';;OS re.i~ê'. !hos. ocupantes (10') CJ1: __ 0S r2bu:;c~i'.'~s, 

L ('"","i; "I (. 'un ~~,~:'~~t~"O"I~e('~' i.s::lll.on'J.'a ~.'..; '1'i.~1, n .1,;:J~rJ.do no arL l'.pliCDl'-Se-ão os criti'rios con~t:'ln- aplk.r..r-se-r:o O" C'l"HrrioS cçr;t:::'l .. 
... -;. -, ~ r Ll '\. <', ~j ~ !:. .... ll ~.l. ,I 2:1 da Lti n:' 4.Ltl), 0:- 11 do junho de tes da Lei n,Q 3,1eQ, ue 1~ do:! jU- tes da Lei. n.O 3.7::J, d~ l~ de iu .. 

fI:, l:';' 1,H'" o ,--\',. :':,J .dO I?r~J.;to,1 g62, C q\l~ é d~ ;J"{j :'J1"iS.o universal, lho de 1960." lho de 1960:' 
fi".' :., l·:-!. ".!)- _1 l.)_O (,,~~:'J';le- Afs':r.1, CJ a.o'> (:J~ C!::,r~ll.1 cumpri- Peputudo Ila,ymundo de /..f1'lra,j,e 
(';:'0) I.~~, r .. ·. ,18 4;.1::::15 àe-: meuto àqu_·l .... s p,::-c, Lo.:i 5:'.1 insuscetí~ 

, 
I 

JUSTlnCA9,W 
\-pn ,.':1' r::fJ,·,~,.,,_.m,nl~ rc',"::lrad~5, "eis ch anuI, n h:;J:J~:'o-'3"'. portan-
prr,: {'J';::r;l [],,·:l".JnL~\ cn~rc oS "a-1to, a ('X'~ k:é() O" l' :.:."Jr.:1.'"I t::;dos 03 , 

r.:ai IK-~~',:c~ _(titUlares de I'jr:'i:ú~. nJ. CS)\?:,:::. 1I Que o anig.-o 10 e se. us inc::;:os 

EMSNDA N." 69 
Adotado o cntér.o n 'I :0, preCOlFEl. 10 

te~ pelo pro,leto do Govêrno, hu \ ent tInIa. 
r '''J~.~,;j f'l~ j'J.nl'.o d~ lDíH. ~ 

Ate1.',,). I! t'" 1(1, ! EsL:lS ronsu·p!::,(·õ:'!:i <;~ ap1i("::u~) à no- nham a S0gl1111te rcdifÇcl.o: 
i contradição entre o qUe realm:m~e 

I vp. r::dnçuo\do nL 32_ QU~ on\ nprêsen~ l'Art. lO - Na consdtui~'Lo dctS 
:.\oi.Zní:iA N.o G4 talllo3, ('Cl'[O~ cc :'r<;tDlJ~lecer Q impé- séries de class.es result.m\:,s d:l 

rio da 1~1 c o c-linl.1 de harmonia entre execução do artio'o unterior bem 
j,!·l'l'"..,ctTlt!:.-se 9.0 Nt: 9.°: t . lO E31J.ào e os c:'Je diF'~ipllnatm~nte lhe como no enqUad";mnnto do'" 'atuaiS ,.; :-,.u - Os S21'\'Jd01'8S natIvoS ~.t ..' ,- '. . d . pns am servira. ocupantes dos carf.OS resp::-ctIvos 

r.poõt'ntncios. na forma o artigo ~. 
Cf;, f!Lem ll. d'l- Lei D.o 1. 711. de' Bl'J.síli:J, 5 t!e jU~1ho de 19ô4. serao obSL'rvaclas os segmntes nor ... 
2;,\ ú~ o'tltubro de 1952, em cal'''' mas: 
gOi'. pa.ra cUJo exercido seja exi... EMENO.~ N.Q 66 I - Em relação aos cargos de 
~ida. ~onclus'1o de curso universi~ que trata. o item I cada 
t~\r:o i~u'tll ou superior a (4) q1.1a... Ao nrtl~,o 9.~, p,ll'ú~r::lfo 4.0: classe serâ constituída de 

,trQ 'J,.'10S., ou def('sa de tes~, serão Supl'.:ma~s"', no p~ragrafo. a cxpres~, 5{)';, do núme-ro t Dtal de 
clfls;:.1ficados 110 uiveI 22, e os que süo. cargos, devendo o enqua-
cki,irJu ,r', cOljC'lusf .. J de curso uni- "':;:so:ada," dramento dos DCl/pentes 
V(1 .. ~(arlo ti;>; (3) três anos, no lll- ' ser feito de cima para 
\'é~l :!o:' I JUSTiFICAÇÃO baixo; 

JfJSTIFICAÇ'AO 
A supressão d::-t ~xpl'€ssáo isolados 

nJo importa em privilegio em faror 
O Pl'O,:cto do k::<ecuU\'o prevê a fo1'- de um:l det.c!'nüll~du class~. Surge co

ma em que s<:l:,}o rcclassilicados os mo impJ,<"itivo de obcdiéu(;ia à COl1S~ 
alü,-js ocupafJt~s de cargos de lllveJ) tituiç<l.O vi'~ente, que sõ está ressalvada 
lftJH'j.'rsllitrio 17 e 18, dibtl'HnÜUdO-osl na parte em que n restriu(Te O Ato 1ns
pelo::! níveis 19 •. 20,. 21 ~e 22, ll:as ,é titocional, Ora, ncst:1S r;strições não 
()l:lllsfO qU?uto ti" sltUl'l-ç-aO do.') ll:a.tJ- se c:ttontra a desobediência ao direito 
VQS. q:.l€' aLl.l'::lnte 35 anos ele seI VIÇO J adquirido e no ato ,iuriõ,ico perfeito _ 
farto 176, Item Il, da Lei,.. n.\) L 711, (garantias qUe. a: ualmcnte, asseguram 
Cr.: ~$ de _ out~bro de 1902) deram I direitos que rleVf'Jn ser res:ruardadQ.<;, 
todo ? s~u, e~f~r<:,o ~ Ü'a~~1~10 em f~ .. : Sala d"5 CO~j\~,>[)'::.s, em I) dp. junho 
vor ua Ulil1UnIstl'<lçao puúhca. Sen,\ de 1QGL _ D 'pulado Fl:Jríc(?nn"'f'aixáo. 
f;lH;lJ.· com o princípio de justiça so
c~.d jJi">!conízado p':'lo Preóidente Ças
t(,J:,-- 13~nn('o, deixar-$e de ampará-los 
1l.1 jr';, (;r~ da nau ld. 

D':.Plttddo r,aYllPrnrlo d~ Andlade AC'u'scel1tSl' un :1tti~:;o 9.') do projeto, 
onde l'onvier, o ",q-uir:te paràgrafo: 

1.' R;'di!a~S~ o § 4.() do art. 9.° do 
f-i ,'~ "t,:, mn~o: 

Ir - Em relação aos cargos de 
que trata o item lI, cada 
chlsse será constituída de 
25'-, do número total de 
cargos. devendo o enqua
dramento dos ocupantes ser 
feJto de cima para baixo; 

rrr - Ell1 reülção aos cargos de que 
tr::'lta o item lII, t::!plicar
,e~ão os crttúrios ('onstan~ 

tes da Lei n,') 3.730, de 12 
de jul110 de ISS\}. 

Parágrafo único - Na execução 
déste artigo, os cargos vagos e os 
ocupados 'em cal'<lter interino in
tegrarão ~s clasiOes iniciais das res
pectivas sérit's." 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1954, 
- Deputa.do Louril'ul Bap'ista 

EMENDA N,· n 

pretendeu fazer e o qt:e vai tlcontecer .. 
isto é. um sel'vídor de rafreim pat'n, 
cujo ingresso se exi;:;iu Ilpl'cs,"ntação de 
diploma de curso superiur de 3 ano."/, 
ocupará um cargo de níwl .:?O, en:juan .. 
to que um. outro, -portador do;' diploma 
de 4 ou mais anDS, ('stnr.i ocupandQ 
um ,cargo l~i?tárquicamentê sup2-rior. 
porem no ntve1 19. 

Exernplifica-se com o cn$O concretO' 
do médico <6 anos de curso supe-riol') 
e Enfermeiro ~_Cur5o de 3 (lllOSt, 

O primeiro poderá vir a ser .:nqua~' 
dro.do no nível 19, ao pas.s-o C}IW o .se
gundo poderá ser enquadrado no ni~ 
vel 20. 

:fixado o critério dos nivei,:; 21 e 22, 
para os pl'ofissionais de curSo igualou 
supel'Ím: a 4 anos e os níveis 19 e ::2Q 
para os de curso de ;j finos, evidente
mente será conigirla a injusUça que 
certamente ocorrerá. 

por outro lado, a proporcionalidade 
de 50% para cada série de !'lasse, nos 
dois casos, atenderia melhor ao inte
rêsse da; própria admihistrar;ão, por ser 
Dlais lõgica, legal e hUmM1'1, 

sala das Ses~ões, em 6 de junllO de 
1964. - Humberto Lucena. 

EMENDA N,' 72 

No parágrafo únjeo do nrt. 10: 
Onde se lê: 

"os ocupados", -<J 
leiapse: 

"os a.tualmente orup:l;10s:' 

JUSTIFlCI.';',lO 

", "f. eal'ges de pro'dmento ef6ivo, 
':tL si'rk de clP-SliL'S, (','rreml, ChiSli{' 
s;n:,Ul~n oU iso~ I(io, na adm.nlSlra~ 

"Z ... - Compre('ndem~se entre os 
C<.:.rg-os, P'd ra cu.io it;f.i.rc,sso é e;!dJ'i~ 

do diploma de ctlr~O sVperior, os 
dr.s s",ri('-::; de ('~u;<~e de nente-fis
cnl do jmpll~lo de R~nda e do 
Imp~'1-,'o t:e Consumo." 

I No art 10, redija-se: J A d ' . 
":u:t.· 10 ~ Na COltsl[~ui~,}o das! den1~~lra~)l~S~~l~~:~~ ~~~;t:'I~~\:I~~l~ ~,S 

:Jq (entnli7..H1<-1 ou autárquica, JCSTfFICAÇ'AO 
(,l.:.! n~o- :;.\tc-nd~Hll as cOl1djçõe~ A ~ment:a \j;;a ~;": .mUr n manutenN 
("<.-.,h- arti;::;o, e do rll'~ 4.°, sàmcntef ção do P'ldr~o \peDiro já irtcr.::nte às 
r ,'~tedo t~r Vf'DciJncnt-o superior série::; de CUfgOS z-eleridas, cujas atri~ 
',:J vslor {'orrpspOl1tkn(,c f\o nh'ül bUiÇões ~nY(:tlvrm serviç'os de elevada 
lu. <J,u.ando em Ylr~udc d0 ap.iiJ:~- complexidade e CUjo desempenho exi~ 
r:,.e,. de. G\:>POSi\'HO lf'gnl, Yigente aI ge alta proHcl(·neia em vários ramos 
f- lQ. desU lc-i." ào conhecime'nlO. tais como Direito 

.1. , ;~\.;Ó.lj,,-sf' do .,>q~ujnte modo o Fiscal, Penal e Comel'"ial, além das 
f,..... ciências que lhe s5.o básicllS, Lê" a 

'<J t~ :'J.m;:»110 (1c funCÍon:üio efc_ Contabilidade e 3 Eco.nomia. 
1, ,{J n'3. n<;\$\';- (,ç "(>ncimento de cal'
[U Qm cOlnis$úo. somente se rel'i
l.l~_'.~á. rol) W::lla Ge responsabiU_ 
Y.la.:h\ (ia -;l,ullddadf' que o deter_ 
:)ÜH,\r. G'JA'i)üO cte<:orrel' de aplica-
1:"0 rtc dlt-P0'31C;ão leóal, vigente à 
dJ.~~l ckst"ô- iei," . 

JUSTIF'rCAç_tlO 

OJi, !j\'{\-se assegurar, com a nova 
reub.I, .. u (io § 4:' do art. 9.°, o direito 
fl.àQU,JidO' de quem \cnha babitual
men~c p~rceb~ndo seus vencimentos 
em /-';1 -c .!tup'!"l'lor '30 l.1iyel 18, pOl' cou
SeqUí .1eia da aplicação de d15posição 
legal. . 

AlAm dt demandas judic1<ijS, que se 
devem evttar, outros "s?€'ctos sobrelc

l vam na ~redação tio -caso. 

A natureza eminentemente técnica 
das funções em causa vem exigindo o 
constante aprlmor:mcnto de Eeus exe ... 
cutantes, que, em rua maioria, ji são 
possuidores de diploma de curso SU ... 
pe1'iol', mesmo porl1 ue, na defesa. dos 
interesses do Fisco, devem, constante
mente, confrontar-se caIU os expoen· 
tes máximos de nossa cíêncla. fiscal. 

Urge, entretanto, assegurar que se 
mantenha o nível téC:1fco já alcança ... 
do, exigindo-se dos novos ingressa.ntes 
grau de instrução condiZente, inclusi
vo }lara tl'anquilidude' dos próprios 
contribuintes, pela correta aplicaçâo 
dos intrincados tc:xtos de nossa legis
lação fiscal. 

Sala das Ses~êcs, em -1 de jun110 de 
1964. _ Senador Desiré Guarani. 1 

sel'Jes _de classe~ "'':i:mlt~rtt'S da Em 5 de jUnhO de 1~'4, 11111,lue;ta 
execuçao do Ul'tIE,O ,Jnü'rlt.{, bf:m Lucenq 
como no enquadram(,Jtlo ~:08 atU:lt, . 
ocupantes dos cargos n~sp~ctivo,<;, 

EM:::NO,'\ N.{) 73 

ap]i('ar-se~ão Os c1'ltêrios ctlnst~n~1 Acrescrnte~se ao ilrt. 11. on,Te ('ou .. 
tes da LeI n,(/' 8.78Q, de I,2 de lU- be-r: 
lho de 1960." I "~_ Da retribukao do.~ ,c.,enÍ_ 

) 

dores púhlicos não S~l':L ,:;up:'imida. 
JUSTIFICAÇ' .. :O fi parcela con,'3l)Vl:..à r nte à !,1'ati-

ficaçâo ::ttliCiO'llll a qUê ~;L~. rcfi'!'e 

Adotado o ~l'itério nóvo, :Jrecolli:-:ado o art. 146 d~ Lti n." 1.711. d~ 28 
pelo proleto do Govêmo, haveria uma de outubro d{' 1%~, E'r;(lll::W'o 11.10 
contradição entre o que realmente pre-, começar a ser pfl:~3 a P.ll'ct'h1 {OI'''' 
tendeu fo.zer e o que vai acontecer., respondcnte à ~r,~!i)i :!c['o (~!in-
isto é. um servidór de carreir~, cujo' qüenal por tempo de 5~'n·.~·0, 
ingresso exigiU apresentação d.i-:. diplo-
ma de curso superior de três anos, 
ocut,lUrá um c(\rgo de nível :!O enquan
to que um outro, portador de diploma 
de quatro ou mais anos, C' s t a r á 
ocupa,pdo um cargo hieràrquicamente 
sUperior, -potün no nhrt:l 19. 

Exemplifica .. se com O caso conc.reto 
q,o médico (seis anos de CUrso supe
rior) e do enfernteú'o (três anos de 
curso superior). 

A corr~ção (ies.''õ3, 'i.\n~ma\i{t é do in
terêsse tambéIll do o-ovêrno Pederal. 

Cha.gas Freitas 

JUSTIFICAÇ;iO 

A apuração e uverb:lcfo elo t.:'mJ1o 
de serviço é tlll'efa v,.u:, f"xi9;e !TIr>sps 
peJo proct.sso atuUmen.f' em U,',o 110.'3 

ór.qãos do p::,ssorl, Como é f-nr.ml1.: o 
numel'o de servidores púülko~ tom 
mais oe cinco ane:, Gt' s 'rvir-u C", POl'~ 
tanto, com direito à per .. ,p'·âo d:r .1'a
tificação qüinqüenal, é pro,,':"n 1 q,ue 
a maioria do funclonalvU10 I.' .;·'CO 
tenha de aguol'oa.r aC':' mu.(o { ;J')is 
de janeiro (le 1965 p::'!'~ ('.}r.1,;-~'ú ,. !\~N 

ceber a parcela ('orrcO;:J~:'.~l""n\? " (s<;a 

l gratincação. Ora, como a pestir de 

.' 

-. 

i 
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JUSTIFICAÇÃO jaIleil'o de 1965, segundo, o prOjetO.l(l .... itar dú,idas de ir.t'-rpretação na JUSTIFICAÇÃO 
.vif.\'Ortl a sUPl'essão da gratificação li ~1.icação do dispositivo referido. '1 I 
sc!1cionaJ. o funcionalismo poderll fi- J :"la das Sessões, em de junho Não DOS pareee que seja adequado. O acréscimo de 40% (qua.renta por 
ca:t na situação de l-I~rder o direito dt' ~9fj4 _ Senador Aurélio Vianna. ! em projeto sôb:te os val.Jres de ven- I cento) torna inócuo o institut-o do 
fi. percepção de uma gratificação sem ) cimentos dos servidores públicos, es- t tempo integral, ou melhor, torna-D 
começar a receber a outra que a. aubs- EMENDA H.o 76 tabelecer a disciplina do resime de I mesmo perlllcioso, poís, em regra" só 
tít.'UL A presente emenda visa a evitar tempo integral e dedicação exclusiva.' il'á beneficiar os maus funcionárIos, 
êsse contratempo, que importará em I ~)á nova redação ao art. 11 do Pro~ 1I É matéria que, pela sua releVânCia,) que não têm capacidade para, nas ho
BaCrjtÍcio para 0,<; ,servjtlores públicos, jeto de Lei n: 1, de 1964 <C,N.> , que ~eve ser tratada em diJúnna. legal; ras livres, auferirem renda superior .a. 

: Ch Freitas p<t.SSa a ser o seguinte: a parte, como () fêz a Lei nU 3.'i'8J,lCrS 112.000,00 (cento e doze mil crtl-
I agas I I' . , ~. de 12 de jUlho de 1960 (Ca.pitulo XI), ! zeiros) , que é o máXimo que o projeto 

EMENDA N.!) 14 Art: 11 -:- .?~ ~n3"lon;;rIos t' do I Se () assunto !ôr assim considerado concede a quem se dedicar exclusiva ... 
servIço CIVI ~ _Doer xecu, 1~'O, haverá. ensejo para a discu - ~ mente ao Serviço Público. 

!Ao art. 11 8.Cl"'...scente-se onde cou
"er: 

"§ - A apuratão do tempo de 
servIço será procEdida ex ofticia 
pelos respectivos órgãos do pes
soal. prevalecendo, para. a con
cessão d9. gratificação de Qüin
qüênio. o tOtal de dias de serviço 
computados a partir da data da. 
admissão do servidor. até que os 
referidos órgãos <1ispoIJ.ham dos 
elementos para operar o dl$~onto 
das faltas Ilão justificada1l, 0'Il pa
ra averbação, med.iante requeri
Jl1.::!.llto do intete.ssada, d~ outros 
pedodos de servíço. 

JUS7'!FICAÇÃO 

integrantes de argaas de admll11S- ~ao atn 
tração direta e das Autarquias; que pia do mesmo, ~ que agora n~o acon- Deputado Hamilton PradQ 
exerçam ati'V"idades de magistério, \ ~ece - abso.rv1das as atençoes pelo 
técnicas, de pesquisas ou científi- I mterê.sse maIOr que ~ desperta ~ pro-
cas, ficarão sujeitos, ressalvado o. blema da. remw:u: . .raçao dos servl~ores. 
direito de <JPÇão, ao regime de Sala das Sesso.es, em ~ de Junho Que seja incluído em aditamento t9.Q 
tempo integral ou de dedicação de 1964. - Martins Rodngues. art, 12. mais um parágrafo:. 

EMEHDA N.' 83 

exclusiva a que S~ retere o capítulo 
,XI, da Lei n.' 3.7811, de 12 de julho EMtNDA 101.'79 ................................. ,. 
de 196Q. devendo o Poder Execu- "§ 3.0- - Considera-:re de efetivQ 
trvo se o achar necessáriO' regu- Acrescente-se, no art. 12 após as exercício, pa.ra. efeito do dispost4 
lnm~ntar o dIsposto neste' arU,.,-o, j expressões no parágrafo anterior. Jl temP<J 
no prazo má.ximo de 120 dias." /j "de acOrdo com a regulamentação em que o servidor houver t:1tbs. .. 

a se.' expedida".: lhado em regime de tempo 1nte .. 
"dentro do prazo de 60 (sessen- gral instituído por disposlçõ~·s. le ... JUSTIFICAÇAO 
ta) dias contados a partir da gais ou regimentais anterions. 

O 8rt. 4~ e seguintes da. Lei ~.o 3,780, data de publicação desta Lei." Sala das Sessões. S de jun!....J de 

:rervidores CIViS do Puder ExecutIvo, JUSTIFICAÇÃO I 
[

de 12 de JUI~O de 1960, atrIbUlam aos 1964. Lourival Baptista. 

que satisfizessem as condições que es~ EMENDA N.o 84 
I VIsa a presente emenda a cVlts.r que pecificav6., o dIreito J'! opção ao tem~ :É"l preciso - e a hts.tÓria nó-lo diz I 
os ór~ãos de p~~al retardem c~ r PO integral, dependendo, apenas, a que sim _ o estabe1ecJ.IU.ento de pra· InclUI" 
iexpedle.ntes burOCr:l.tlCQS dcs~cessa~ percepção dessa vantagem da sua re- j EO Sem o que Q. regulamentàção fica. f' no art. 12 o segUinte pará. .. 
rios o p rr.m to d "!' - d 'I ,. gra o, 

.. • ... ~o . en a li.r.al.l J.caça.o_ e gulamentação. que se deveria verificar· ri para. as calendas gregas, 
. q~i~ÜenlO a que faz JUs o serWH:!or I no prazo de 120 dias a partir da vigên- A.rJ.ylio Mo.rU1l;8 Vianna 
PUb.lCO, pagamento qUe deve seI:' au- .cia daquela. lei: conforme expresso no 
ttlmãttco !.\ partir do l!lomcnti:) em 1 rt. 83 daquele diploma, Decorridos já 
Q.u~ . ~ comple~ o prazo de carência 4 ahD.S. o Poder Executi.vo não se dig

I eXlg~d? P.?l' ~eJ, S~ a concessão da nou de expedir diploma disciplinando 
: grn.tiftcR-çaO tiver de dep~nder inteira-/ a ruatêrià. A redação dada peta Ca
I nll:mte do ptG=ess!un.=-nto di) reslncti- missão Interministtrial1L tratar do 
:'.vo pedido feito p.clo interess:uio. a j mesmo ~unt(), no art. 11, nem prazo 
f averbação vai aJ.·rastru'~se por meses' consigna para a manifestação do Po-

"~ - Considera-se de efetive 
exercieio, pUa efeito do disposto 
no panigrafo anterior, o t~mpO 
-em que o servidor houver traba_ 
lhado em regime de temp::> inte .. 
gral instituído por disposiçó~ le .. 
gais ou regimentais anteriores." 

fMEHDA H.· lIO 

Onde couber~ 
"Art, 12 --- ., ...... ,,'.' .. '.~ de 
fiscaliza~ do tr.a}>alho e da ta: 
zenda públIca .......... , ......••• 

JUSTIFICAÇÃO· 
. e meses, com:) sempre acO:ltece n.eSS3s! ·:er Executivo, O que vem dar um efei· JUSTIFICAÇJi.O 
r casos. . (""to suspenslvo à. execução do dispositivo \ lJuas leis asseguraram direJLÓS se.-

D:::putado, Cha:Jas Freitas Ilegal, pOOendo, assim, ser frustrada a E de conhecimento públíco que é melha.ntes aos funcionários: a 2.31~ 
~pl1ca~o da. lei. com prejuízo para a atl'avés da fiscalização Que o govêrno ~ de 3 de setembro. de 1954· e a 3.781)~ 

fM!H-.lDA N.'i' 75 próprla administração. 'arrecada suas :tendas pata custear to- I de 12 de julho de 1960. esta. instituiu .. 

Ao art. 11, ~ 1.", acres~€nte-se: 
"ou pE'Io que dispõe o art. 'f.o 
Lei n," 2.!eS, de 3 de IDJ.f'-O 
1954. " 

I Deputado D!1Tna Pires dos "Os seus serviços. I do o regime de tempo integral. em 
Portanto. dE!ver-se-ia, no próprio seu art. 40. 

EMENDA 101,° 77 

No § 2.0 , do alt. 11, 
onde se lê: 

"tempo de serviço", 
diga-se: 

"tempo de servt]o pública." 

int:ress~ . do e~110. dar, ·em .caráter I O Decreto n.o 49.974-A, de janeirc 
obrl3:arorlo, l'e@lm~ de tempo mtegral de 1961, regulamentou a Lei n:~ 2.312, 
fi. todos os. stX:'ldo...Tes que e.xerça~! sem atentar para. os djspositiyoS da 
C3:fgQs de flscahzaçao no serVlço PU-I· Lei n.O 3 '"180 criando dúvidas. 
bl1eo federal. . , 

}t" por esta lW3ão que, imbuído dos São Paulo paga. ao seU pes$C",:;,l de 
mais nobres sentimentos de patriotis- tempo integral, de 120 a lS()% s5bre 
mo, solicito a essa douta Comissão a 1 os vencimentos, a partir de lO auC)s 
aprovação da presente emenda. de efetivo exercicÍQ. 

M a?weZ Barbuda. Sala das Sessões, 5 de junho de 
1964. - Lourroal Baptista. 

"3 - Ficam revogadas a iJss.::.s 
percent\l<ais fíxadas lta 1.:1 n.a 
3.730, de 12 de julho de 193~. re$
salvsdos os direitos adquitido":> pe
los funcionários CUJa grn.tiflc J.ç5.o 
na base da legisiaç5.o 1ligl)'I1t~, sela 
:S1!pertor à Que l'€SUltar ·6) ~pli ... 
~açi>o dD d1sposto neste n~t~\) " 

EMl!N.OA tV~ :;6 

No art. 1'2, § 1.°, alt8r~r s. p.:)rCi..l1-

p:.ra 

"üttda em 60%." 

. Guilhermino de Olfveira 
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EMrrNZ>A N, o 87 I QU p~l<i di'l.::::r~ entre os vencimen .. 
tos do seu cargO" e o valor atriblÚdo 

~U? o f l,Q do uíJJo 12, fiql..u; "~lm (ao sirnlJolO' da função pattrlcnda ou, 

porar aos proventos da inatividade as Ora, se o~sim é, então, por um 1;'5-
parcelas absorvidas. na proporcão em pírito de justiça. o vinculo que Sê r~3-
que o forem. "tabelece ao se o..!JO:.::~pt~l· o ~rvjc!.:lr. 

A redação. oferecida. no Projeto d~i- in-:lll.;ndo-se em S.2'L1.8 p;o·/er.:::1 aql'! 3. redí3i:l.o: I se assim o P.Te!,;,ôr, PQ~~ 20% d&sa -va .. 
Iirt 12 _ •..................••... ! lor a s~rêm a6:~i('mE6,:"g àJ~ucl~s ven· 

"~ 1.° -'-'- P~!O- e7..C!cizio do ccr:;o' Ç1mf:t1tcr.; C& 2'.0 e 3:; ào art. 2.0 ). 

em r.;-:m~ cc t:::ll1v~ in~~2.l e D:'",:,Jt,~WO 2'c.,1.aedo Neves. 
dedl';C\~o e1:~!u:;i:·2. S? .. 4J;. (:Q:lc~""i

da ao func~~n~rio gr('.tifi~eç"1o fi
XBda. em 40 r t (qu."re!lt! p~r c::!!J.to) 
do valo\' Ó') vcn~jtn2J1tr:l do car:') 
efeavo," 

~ .. . ... 

X2.. d~vi.d!!S qÚa.!lto ~o entendiwento d!) ebsQ:,ç.2.0 G.u~ foi d~!"$çG":l~_d.~ ct3 P":l '. 
prinClplQ consagI"eQo e vigfTlte, e em m~ntt) de suas. ciil'i~. ta:::'.':>l ê~ J 

plena aplleação. Itn~)õe-sc. au.~un, .1 p"S~!1r f.' e-:r i"!.1C!!.!lc1":' C0& '\'~:1~L·.1.~r\·3 
corr:.;çi".o ora orered<':a com n r.~tetrçãol cJl) S~l'vj~lo"):. etivo, t~d~,; t'3. -;;~~-.ft qu<) o 
da tExto do artigo 14 e~ lid~'. m~::-h10 r<!~o::-t1ar a~ e'::~r:::f:b C:::l :::;11 .. :. ... 

! Bra'3ilia, -6 de j~'J -de 1934.. -, sUia. . 
"Ar~. 13 _ ... , .........••••••..•. Floriceno Paixão. \ D:;!)ut~.cb V:.'z L:IO,:~":;::":d 
IV ~ ~:..:.o J;~ t.p.~~3a· o rderido! 
no p;';_..:.:!.J L·.:;'> &0...3 c.=upantes 
d~ C:l:"('"; C...1 (.c··.:..':.::2::I, d.:.da a,. 
l1!":.t-c:r.:- ... tr~ ~~'li ; ia ,h3 In:jmos." 

:Sala das Ses.:õ~. 5 de junho de lSU':'\ 
_ Dênutado Lourival Baptis.ta. 

~,j.-' ,_. "~o r-n 
1: .. 1· •• -.; •• l'-l. ","U I 

:A.~~;:,:.er .. i,~-3e ~o Rrt:J:O 13 o S~- f 

~ile: 

B:a::;'~'.J" 4: c:! ~u-:>:J C:) 19G~. 
S:::1:.-.':r .Rc::.l Gi1.!borti. 

Que sejelu inclw(Ios em aditamento 
aos incisos do p"..J'6.:rafo único do arti
go 13: 

Acrcsc;:~t~~:;;e fl') ::2"':. 1:: AC:r'P"s(,;;.t.~e-.se vr~1 p:::r"::;.."t f"J ti 1':!) 
.,.... ,,:I~. '1 f 'no ~c. H. com a se;1l:11~.3 r -"l.. 

./.'.Im cous .. q\.l._nr l .', fi ... ~ e:;· :,t)~42:c...- "O va'or mrl1 . .;; l' ... I 
do o turno -(:1::" r· ... t . L ~ - -:: (I.s (Jlf' -, .. '3 1;·1 

, .. ~~O" ... ~ ~.'"' - -:- J. ;:":;'a Brasília. re~':'l-':llL:s a'1S ní:.!; {['. 
os servido~s &'.;:t",.1:":.::'''; ~L. êste 20, 21 e !t2 p:lTa 03 fWl'::Y,l ._.:<"1] 
ar'dóo.u I • ., 

I 
que v:mham a S':T t'-l~.lt'{i,)1 n"":h 

JUSTIF1C/Çi'.O a pUhlicaçiIo d~s.ta L::.-i, ~,,<) tlxu .. 
dos, rcspectivf'l,lleut:! (In Cf" l ..••. 

"IV - O t:.::::::-rcicio· dn.s aCU!!lula
j çõ;;s pr~v:ist!lS t.-:l Art. 1~5 dz. Co~ 
.titu!.ç~o Fcjerc.l. desde que nao 
prejudiquem ou impOssibilitem a 
execução dM tare1::.s de teJIlPo in
tegral." 

...................... , ............ . 
IV ~ o exerc1cio de magistério em 

estabelecimento de ensino 
superior, quando admitido 
p~!o artigo 183. U, da Lei 
número 1. 711, de 1952. 

lecido ~iante da cria9ão da cham<:da 112.0'J0,.o0. e rina1m3!lt~ cn ..... 1 • 

O regime M dois t>.l!"~ns foi estabe~1 93.000,.ao, Cr~ 1f\2.~0,r-o e e!.··:,: .•• i~ 

dobrad..in.ha, Lo!r~,.. 122.000:,0.0.." 
S~Ia <las Sessões, em 5 de lUl1ho iJe 

JUSTlFIr::AÇAO 1964. - AdyZio. Martíns Vianna. ' JUSTIFICAI).1.0 

A acumulação prev.i3ta na Consti
tuiti-o Federal 1:Ião pod:l ser revog~da 
por· lei de hierarquia. lnlerior. se vá
l'ia:l exceções são capituladas, porque 
destespeitar precisamente a. adm.itida 
no Código supremo? O texto aca.utela 
o interêsse público, ensejando a 
acumuJ.a.ção comumente quando não 
afete o rendimento .:lo tempo integral. 
Se p prof~ssor. por exemplo, lecion~ 
à ntJite, por que impedi .. lo? lsso 1ra 
atinsir o m,agístério, pasticulannente 
nos ,Estados menores, onde para. as 
chefias são recrut..ado8 pl'Ofessórcs. 
comb os elementos de melhor quaIJ
iica~o cultural. A Lttdicnção prejudi
cará, pois, simultâneam.?Ilte, a admi
niStração e o magistério. 

Sala das Sessões, em de junho de 
1964. --:-. Ulysses Guimarães. 

EMENDA N,- 89 

Acteseente-se ao parágrafo únic.o do 
QJ't. ia o ~guinte itexp: 

.·~V _ ao \\Uvina~~ particular de 
cttrâter empregatício ou profis
sional, que já era CUItlulativamen
t~ exercida pelO funcionário na 
dttta da vigêmia. da presents! 1ei." 

I , 

V - o exerc1cio de trabalho de 
natureza técnica em esta~ 
bel:;-cimen::os . hospitalares 
p-:íb!iooa cU privados. 

Sula d-a.s Sessões-i 5 de junho de 1964. 
- Deput;ldQ Loarival Baptista. 

AC.rescent2-se ao arttgo- 14 o seguin-
te p:a.rá3fUfo: 

".As Sltu:lis diferenças, re:ruItanteg 
de parcclaa ab:~ida5 por fôrça 
da e:ltec\l';§.t) da Lei n.o 4.019, d~ 
29 de deze.'11bro de 1961, ficam in
corporadas. para. todos 05 efeitos, 
ao respectiva .nível de ven~imento. 
padrão, símbolo ou função grati~ 
ticada." 

JUSTlFICAÇAO 

'A emenda visa à manutenção do 
principio cOIlSt:t;1r&do na Lei n.o 4.019, 
de 1931, ao· memlO tempo que estabe
lece tgualdad2 de critério em face do 
disposto no § 2.° do art. 27 do Projeto. 

A cüscrimina;ão se corotltuiria em 
odiosldade, além de atingir sitllações 
já adquiridas em lei. 

Brasill.:l, 6 de junho de 1964 
Floriceno Paixão. 

;MENDA N.i? 95 A eDl2nda objetiva tl2.-0 ~o'":l('t1~e (.:úr. 
, \ rigir uma çvidente om.issã~ do Pr::>::to-. 

Acrescente-se ao. art. 14- o s:-:1" .... mtte 1!:ste, ~e~d6 procurado i.I:U,-:.itulr o:)." '10 __ 
parágrafo: vos lllVZlS 19. 20., 21 e 22, ~sti1J ... rtc·· :lO 

;'Parágrafo único - As diálias tl pessoal de nivel u.u.iversit.:i.rio, 0.:11.i:·~ () 
que se refere êsta artigo sàmente problema da fixação do "quautum" !"e~ 
serão pagas aos funcionários lota- ferente à:; ditlia3 dz Brasili:l, com r~':' 
dos nas repartições federais sedia- lação aos novos senidiJ.re:J que v.:n;i: m 
das .no Distrito Federal durante o a ~er nomeados após a vigência dc.:tâ. 
efetIVO exercicio de suas funções LeI ora em dzbate. ., 
na Capital da RepÚblica 01\ IlllS 
períodos de afastamento conside
rados de efetivo exerríclo "Pelo art. 
79, n." r, n, m, IX e X, da Lei 
n.o 1.711, de 28 de outubra de :J5~, 
e- bem ti.s3:hn dUrr..l1t~ as 1!~: l1.'Y.:!.s 
res::lIVrldr.::. n!) 3-!'t. 7.° cb L~i n.l.· 
4.010. de ZO (le f\cV>'ll~ro é2 J.~11." 

'USTIFlCAÇAO 

COllcluir que os novos níveis nfi.o 6~ ... 
vem ser acompanhados de diári."5 de 
Brasília, em proporQáo às já ,'in~t"!a .. 
das aos dezoito níveis atue.is. seria TU .. · 
cioch"):lr de tnan~ira não lógica e .in ... 
justa criando-$~ sítuaçôes que VÍl'i:'fll :J" 
des!a.vOl:ecCI os servidores admit'(los~ 
aT,lÓs a ~mtrada em vigtncla da L~í em 
estu:Ios. 

Sob o aspecto jur.Aif'o, n ollentl1r;.\Ío 
A eruznda tem o Db-je~i"\.'o de ev!~al'" exata é aq.ue1:l q~ vin:lL~ os V!lJ':l'es 

as deDl~ ti!o freqüentes em ti)rno das diária!! em Brüsília nos cargos em 
do pag~mento das "diárias d~ Brn- si. como unidndf'3 de o.gaoir.ar§.o, e 
mlia". I não !lOS .s~us resp2cti-r0'::;; oCUlr..J1tCS. 

Os mencionados. incisos do art. 79 N~o D~ di::a que a em;,nda pro"Vo::ará. 
do Estatuto se ret"erenl !l férias, casa- aumrn~o de d~P2sa, poiJ o pará.'rúlfo 
menta, luto. líéen~a eJpecíal e Ucença. único que eln de3~ja acrescentar ao ' 
à funcionária gestante que são. p,jl'" lei. i corpo do projeto não ê mat::ria nova 
considerados de efeUvo ex;;orcicio. qu~, ausente da L~i, restaria como 

·!ponto omisso entregue à.!; opl:i11ões 
A interpretaçUQ restritiva de r'.1gu- do.:; Íllt~rpretndores, o qu~, em tée.iüca. 

mas Ilutorid..::.:izs tem pl·~judicac.Q e, legis19tiva, nco é nco!l:.!~lh:í\-·d, e deve 
às vêz~. cerccudo o 'lin~ito ('::18 fun~ s~r evitado pelo legislador. A etnenc1~ visa apenas ressalvar Sl· 

t\..:..i 'iêl~s constítuidas, direitos adquiri
do.), I10is o funcionário qu~ já vJnha 
eJo~ercando ncltamente atividade par· 
tic'Jla~ uM pode ficar, de repente, 
privado de fazê-lo, desde que não 
S<'1crUillue a dedicnção que é obrigado 
a d3l' tlO s~rvi(jo público.-

EMEND." N,o 93 ~ cionários, eH!lb!'!lecído clar·.m-::nte na 
Lei n.o 4.019, de 1961, cO!11orme cn~ Saltt das fjf:ssões, 4 de Junho de 1901. 

o artigo 14 do Projeto passa a ter a 
seguinte redação: 

«Art. 14 - R.etwal~ado a diSP03to 
na Lei n.0 4.0,.í. de 29 de dezem· 
bro de 1961, as dÍ[\rias pelo e:etivo 
exercicio em I. .. ..::::ilia não pod~rão 
ex~er ao va!_ ~ qu~ vinha sendo 
atribuído a Ct:s. ni"lfel de venci
mento, P:ldrz.o sllnbOlO ou função 
8I'atificada, all:es da vigênc.41 des
ta \ei.. 

JUSTlI;CAÇAO 

1';:10 seré., por cxem~lo. justo impe
clir t.Ul1 adVO;';.ldo de df;l.r pjreceres. 
rcdl,3h"l contratoJ e patI"t)!:inar causas, 
el:,connão lnti~5ei: e arrn:zo:ldos. ou 
Uhl en:;cnheiro d~ p,ojztar e até fis
cali7.ar obras, sobretudo se, no exer
ciclo ar cargos. q~ e.,ugiam o:u pas
St~l n 'e:tí:ür trmpo inw~re.l, já atsirn 
procedr~m. Tal restriçi:,o, de resto. só 
tCTí ~f"}~. efeitn afastar do servíç'J .l'J. .....,tl'1 n.O: 4.019, de 1901, vis.:lVE., em 
pÚ\:)i\.<:O elementos de real valor. alta.- pr~n~ipio. e dil5zipl-':,;2.o do pa:;.lmcn
mente cap1.citados. com evidente pre- to das dió-r1:!5 pz!o eit::tivo e.."1gtí~Üo em 
jui~\o p::tra a AdminIstração. BrasUia, anterior'tÍl-en'le atribuidaJ por 

ACl~.:;t;.e que - e isso constitui uma decreto do Podt:r .:;~~ccutivo. 
contrJdJção - enqunn~o o Projeto, no Ao mesmo PIlS..iO. e3tt!tUia !lo m;m~ira 
§ 1.0 dO art. 1.°, eztabe!:::ce o regime de sua extL."lçã!J foraóltit'íl, à m~dida 
do t:-mpo lntcaral para os cargos de que fôssefi scnio conc~dlda-l3, m~jo:ra_-
dir€:tão (cargos em cOlllJs.cão), não f d 

tendido em suces:;ivos pronunciamt>n ... - Advl:o ])1artii?S Via,1Jla. 

tos do Poder JudiciáriO, entre os quais I' 
cituriamos o R Acórdão. do S. sup:e
mo Tribunal Federal no l\1~Htdado de 
Segurança n.O 9.5C9, do D.i.5trito Fe-! SuiJJt1tua~se o arti.}o 15 do 1:'roj~to, 
deral. . pelo SE'JUinte: 

Saro. da Cvml!.3fro ];:t:t~, em 5 de 
junho de 1951. - Bterz.o c!a S·;l1·~ira.' , 

Acresc~nte~se no art. 11 o s2~uintc 
pará;Jrtio: 

f'A ab5orção previS-ta na L!.!1.4.019, 
de que tr~ta. êste arti::;o. já irICC/t
porada aos vencimen tos e .aos pro
ventos dos s~rvldores, terá S::lnpre 
O seu vínculo l'e.stab~lccido {,')cta::; 
ns vêzes. que os sert'ic1orcs ativo..: 
passarem a ter c;}::rcicio em Bra
gilitt .. " 

JUSTIFlC/;ÇAO 

"A.rt. 15 - A percC'prão. p~los ser_ 
viUQJ'es civis do Poder Exzcu./.áo. 
de percenta:;ens sé:.bre a nrr:r~da ... 
çfio de tributos de rendes fe'i..'fais, 
de que tratam o ar:i.:o 04. (I.:J. Le1. 
n.i) 3.244, de 14 de a::ê;to de J!J37, 
do t'..rt~50 109 da Lei n.O 3.<1.?·~, de. 
2& d:::- novembro de U\Ss., e o r:rU"!o 
8.°, § 2.°, e artigo 9.'>, d~ L~l n.o 
3.756. de 20 d~ abril de 1"950, H.la 
pod-:rá exceder a 8(1% (oitE:nt.., por 
ceh'OJ do vencirutm.to do c::.:r;;â 
efetivo, revoS-ildo O dü;pos:~ no 
artigo 9.°, § 2.0 , alÚ1ea a dJ, Lei 
n.a 4.069, de 11 de junho de 1[;152. 

",","'5 de vcccinlent· J5, com o 1M e nao 
formulo.. a mesma exi;;Ulcia para ns 'Y'"'" • 

funções gratil'icada.s contrapartida. ocaaionar desequilíbnos no orçaJlleD.to A n~orção constante nn Lei 4.019, 
daquele~ cargos. eqÚtvalendo-se-lhes dos &.."'l'VUlores 1ocrutzados ~ Bruilla ,d.!3 _1961, incorpora-te t&os proventos de 
até, por vêzea, e nas .quais Q servklo'f Tanto isso é veTO que, prendentemen- todos os servidores qtle serviram em 
ganha ~a gratificação representada te, ~ Lei n.O 4.I}l9 .. de 1961, 1az incor- Brasilia à data da cito.da lei l 

§ 1.0 - Fica vedada a p::rc'-T:ão 
cumulativa das vanta~ens de que 
tratam êste artigo ou a per!::tpr5.o 
conjunta de qualquer uma delas 
com a participação na cobrança de 
divida ativa da União. 
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a 2.° - Os funcionários sujzitos ao) EMENDA N.9 TOa n;'"! 32.:-:" de 14-8~57, o art. 109 da lP:>3. O Cl'cs-:imcnto da receita pas<>).,', 
.regim~ de remuneração - não te-I I j n () 3,.170, de 28-11~53, e o ar .. , a r.;p'')'.l':;1'. c;::da vez mais, llc>8/e.'j-
l'to d:icito às p;;;rcentagcns a que, (] § 3,° do art. 15 passa. a t-e-r a sc- tl.O, ~ 2,", da Lei n.Q 3.756. de, for"'Ds (:c..; s~n'idDrs pois os mdr-
~~31'~fer~ ~3te artigo. gUint:] redação: ~,>: -Je>, t\'.1 a p.:rc.:pr,ão conjunta) ma t.Jl'-io:s t1~ t :r.t.alil~ iam. dir,ünui'~ ~ 
~ .0 - A forma de ingresso de "'; 3. tJ - A forma de i .... O'resso do d ,,' u'r "ID d 1 ' ~ ~'-0 ~ (\, ~ ,(J - ,J a e aS com U d d .' ,. . ' d ' 

,'fUllclon:i~r;o no ~iinist8rio dn Fa... {uncionário no Ministério da Fa-i pl1'l;';pJç.lO na cobrança da dí~ i o c. ell~',_n..:':.J., ?:·orr.:.n o feUl-
'z:ndn nqo exclUI a percepçã.o das "cm'a não exclui a pel'cep!;'flo du· .... ,iua. aliYa da União. ! m:no I~Vel'50 <.'.l) rZ:;ls~t<ldo q~a~JJ) 
vJnta[;,:-'l15 de que trata, êste artigo, vantagem preVista neste artigo, ~ L" _ Os 1uncíonários sujeitos ~ do. sur2~tn:nto dd m:::~um:'., no 11'1.l I 
r.}s3::tl\ ad:J.~ as restrições do p:J.rá~ I CJjll base passa a ser a efetiva no reóime de remuneração não f da era indusLri .. ll, que passou ü f.:3'l· 
bruIo r,nterior. prestação de serviços, ressalvadas t~.rãO direito 2.S percentagens a I' ZQr as tur.efa~ m::!.is p:s3.das qi.w un~ 'oi 

r:s restrições dos parágrafos nu- que se refere êste arti""o, eram atnbmdas ao homi'H). 
JUSTIFICAÇ'.JIO teriores." ' ~ 2P _ A forma de tngrc$So de \ A partir do ano de 1959, cJ;;.timuiN"\,d 

D<:putados Vieira de Melo e Fla-' funcionári,p no Ministério da Fa~ pela ~'antag€'m de 1"~ sõbre a ural' I~ 
I Até ao ndvel1to da Lei li,O 4.<:'12, de t'~atLO Ribeiro. I zenda não exclui a percepção da dação - Art. 109 dn. Lei n.o' 3.;1 .... (1. 
'1963, a3 p:!rcentugens a que se refere! de 1958' r ·t d t • d 
:0 anl:-o eram fixadas na base de até I EMEND~ 'N.9 101 val1wgem de que trata êste arU.. - ImI a o ao mou an~e oJ 

)00-:;' dos respectivos vencimentos. go, cUja base passa a ser a efe.. vencimento que p~rccbiam, rcfedcto3 
, Aquêle 4iplama legal. visando à ex~ No § 3,0 do Art. 15: t.iva prestação de serviços naque- I servidores (ler~m ~aior esfõrço e ..... 1-
'tinção gradativa da vantagem, redu7iu I1 Acresc~nte-se in fine: I la Pasta ressalvadas as re!:itrirõ"s ra,In com satIsfaçao Que, dêsse nu:> 
! aquêle miximo para 90'0 dos vencí-' "e a designação para cargos dei dos parâ.grafos anteriores. .. ~ I em dh.mte, 3S ~previs?es orçamentár:li1.' 
mentos, tendo em conta. ainda, o cres~ ! gireção, na administração direta, ~ 3,0 _ O cálCUlo da percenta- passsr,lm a nao n1l'lS ser a sua 1,'lwl t 

, cimenta pl'o:?,ressÍvo da arrecadação dy I e na indireta." gem de que trata êste artigo con~ I e o. ultrapassa:;em do que a Lei prc-
I rendas públicas, O eXame da ~lLua~RO I tinuar:i não incidindo sôbre a gra- via como 1:.'v:1 receita passou a s~'r o 
: financeira dos últlmos exercidos não I JUSTIFICAÇÂO tifjcn~'ão complementar a que fa- \ l~m:l coo ,>'"tvidores do Imp:-sto ÔJ 
, demonstra CJue essa arrecadação tenha zem jús os fUllcionários- em vil'lu- Rendn. A diferença entr~ a r3( c:il..l. 
i (crescido em pro!?orção tal que jUSlífi-! Como está, o dispoSitivo torna 'prà~ de dn alteração do sa1ó.río~mí- prevista e u arrccadc.da a partir L:C 
, q1.le, como just!Í1cava, naquela altura" ticamc.nte proibitivo que funclonários" nilno." 1~:;9, cvitlcnda. à saciedade, (.S~~ 

a ltr~sça- redu.çao~9;te ora. se p!"ctelule, : qWtliflcadps do Ministério da Fazen~ JUS'rEFICA.ÇÃO maior e~fõrç'o <Quadro I - Anexo}, 
D ... al, o pel'f;tto acerto da :n~?id..'1 ~l'?- i da, exerçam altas funções em outros \ Enqu~nto era p:lga a percen; ":;('1,\ 

POSUl., mor~Ynte tendo-se a \1st", f. ~')4 'órgãos pois isso representaria a perda I A ASt:ociação dos Servidores ao im- de 1'"(, aos servidores, vi? o GQV€, no 
res de estimulo ao pessoal do M11115- 'd vn~tagem de que trata o art. 15,1 nost.a de Renda (ASrR), com <ede no ,crescer a arrecadação do Imp-8$lo de 
toj,rio da Fazenda, quando se confi~- e 'J " 

, Deputado Hamilton Prado Estado da Guanabara, entidade que I' Renda. de onde obtinha con~d;·r.i-ra naS metas do Go ... .:rno a aum~lltO! I 
da arrecadação pública. I cc.ngrega os servidores do Imp6sto de \'eis recursos de que careci1), p;Ha. 

...... E~ENDA N.o 102 ~nda, que em. nU,'mero de 3'.51,5 com-1Icooe,rtura, das despesas de cusl~io c 
Brasilia, 6 de junho de 1964. -' ! ~ d < I 

FlOÍ'icen.o Paixão. ,pocm a lotaçao mterna de t(..das ns e lm'eStlmen os. ' 
Excluüm~se do Projeto o art. 15 e I' repartições incumbidas, sob a Chefia I Novo,S. encargos f,oram cometidC's li. 

seU<i parágrafos. t d I t d R rtd \ da Divisão do ImpJsto de Renda. de f rep.~: Iça0 o mpos o e e •• , a ,~. 

JUSTIFICAÇA'O 'lançar e controlar o referido tributo i Adlo.lOnal RestitUlvel, Pal't; "? Fun~,'l 
1 .' \ ' 'de Reaparelh&menlO ECOllOffiICO, Cp;-

SubstHu!I-se o art. 15 do Projeto. I . I ~m todo o Terntórw Nac~oll~l, vem (présUffio Con'.pulsório. e Impôst:J !~lU. 
pelo s:::;uinte: ! A presente emenda VlSa a ~~nter ia p.res:mc:;a d~ Vossas Ex~lenctas. pa· 'donal de Renda-etodoséle$~or:1rtl 

"Art. 15 - Fica vedada a per-, o statu .para u:n setor, eSPcClal1zad.o \ r~ ofere:cr s~s. C:0labO,l'açao. à. corrc~ \ pr~stimú pú';.Hco tio Emergênct.-. t,;,}. 

cepç~o cumulativa das vant~3ens I' da Admmistra~o ~Úbhca. sem fcr1r; ~àO d-a ln1perlciçozs, j~ rE'~Istrad,as e s:üisffltària,mente cumpridos •. rp_.; • .I: 
de (ue tret:lm o art, 64 da Lei a nova. norma mstItufda pelo Ato de i Ieconbecld~s pela CnenA. do Ca~lnet~ uos f~t.:;r.ss adVLrJo.J já apoltt.-d, ,. 
u,o 3.2.~-l. de 14-8~57, o art. 109 9 de @hril de 1964 que torna inadmi$~! Civil da Prcsid;:ucin da Rrpú;:'Hca I 

d.J. Lei n.o 3.470, de 28-11-58, e sívels quaisquer emendas que impU.. confo~~.ne noticia. public:!.da no Jornal J PROJETO DE AUMENTO DO.] 
o ert. 8.°, § 2.°, da Lei U;!) 3.756, quem em aumento das desp~sn$ pro~; do DrJsil em 3 do COrrente ffi2S, n. o I SERVIDORES CIVIS DA U!'il':O 
de 20-4-60. ou a perc.:pçe.o con- postas. 1 Pro~e.o de Aumento de Vencimentos 
junta de qualquer uma delas co~ Em vETdade. as percentagens de que' dos Scnidoccs Ciüs da UniJo. ~ Cl)mpr0~ndem os servidores d..! Dl, 
a p:lfti~ipação na .:o'brr!.nça da dí- tratr:m os dispositivos cuja ey.clUS5.0! _, .'" " ~ ..... ('~ "vis10 e 6r;:"ios. subordinados, ~'le ( 
vidtl atl~'a dn Ur:ll~O: . . é b'.,t d r t e d 'á s~' ~Lrel,,-s~ essa A-,~o .. .la,ao. esp",- Prís ntravc~~~ s:tuação b3.st9.~:~ d:li~ 
g 1 ° _ Os funclOuanos sujeItos o J- o a P esen e em u a, J e I d!lC.ill.l:!l1t::!, à e.ituacao dos S~:rven- i ' " 
po' regime de remuneração não tão im..lulc!as no Anexo ~da Dc:p.Jsa I tes, Cont!nuos, ESCrC~C1}tes~DrtU6:JTa-l' cH e, porq~~ 2SSJm compreeF·~2,?, [ 
t:::rJ.o direito às percenta:;ens a do Orç~l.ento ví~c~1c, ~ao lropl1cnn~ ,fos, E5':.rltW'<'..fi03, Ofidajs de Admi- que sc .anl~lam a. sbmente p,~~·.;'::l 

u"" se rc"'er" ê!;tc artjgo' do por ISSO a elunmaçao do art. 15 l!s ' Est t" C d a consClVBcao do dIre1to de rptrI.2_-!· 
q ... .L.." • 1 \ n tr~("80, 2 lS.JCOS. onto. ores, t d 1 r1 ., 
§ 2.° - A: forma. d~ ~~grcsso do e seus t>J..ra~rafo.$ em qua quer au- enlim, de todos os servidores que, em- rem a p~rcen agem c ",'l' s' .J~r\! [ 
ft!ncíonárlO no ~llmste!lo d~ ;ra.- mento do teto ~lxadO na Mensa3cm I bora nfo particip:mtcs diretos da fis- ~rf{::cadaç-ao do Impõ~to de R~';1dn. 
zeuda. não ex.cluI 3. percepçao de do Pod::r Executivo. coli " ;-;0 . 'V'rno, e "n n n' ils llmltadJ. que se acha desde a. L:!J n.' 
vantar;ens de que trata êste arti- Dads a complexidade do assunto, t'l z"ç ... el~ ""d tP~n a

d 
ed"e, co - 4.039, de 11-6~62. a 90'1... dOeS lcn{;j 

J d t . ~ s d i - ti f' t 1 uem a gran e re a<>Uar a os Agen- , . &0, rcssa va as as res rlço~ o que tem lm!>l caçoes no setor e 15- t F' . d Im ~ t d R meuto&, POiS, se aSSIm não proc.:'dc 
p~ré..grafo anterior. calização e arrecadação do Miufst.erlo ~~ssã~C~lSde °realP~~l~'l ~araen:~~~~!~ rem, verão' sacrificadas suas POG.'>ibili· 
Brasilia, 6 de junho de 1964. d.a Fazenda, l?arece-nos qu.e a maté- mento. contrõlc da arrecadação, ca- dades de aumento na me~lllJ, bcs 

na comportana estudo maIS acurado, d"stro est I'"ti e' d concedida aos demais serv~dor('s d 
JUSTIFICAÇÃO 

, b' , b c', a.oo ca. B rVlços e expc-
eln prOjeto que o Jetlvas:e esta ele- diente. administração e outros. í Uni50, de cem por ce~to ate 31~12~G.1 
cer pua tal setor um SIstema qu,e, Para que Vossas Excelências possam e do restante, a partlr de jt'nelro d~ 

A concessão de percentagens soore a gu.a~dandO uni~o~d~de Sluanto ~s I ficar cientes dos esforços désses ser- 11965. . . 
Ilrr~cadação de rendas pÚblicas abran- atlvldades proflSSlonalS. nao descUl- vidores, permite-se a Associação dos I Como. esta orgam-zada a Tab':'iJ 

~~z:~~a s::~~~r~SqUf:llo~Ii~~:~~iOre:t~ da~e. PC; o~tr~ lad~. do interêsse.iue Servidores do Impôsto de Renda apre- se~ho~es p~~:elltar;S. t a:-;en~! 
me salarial, porquantó os componen .. a

t 
a,zejll a aClO:m dsemtp!e roam es- sentar, em pOUcas palavras, a real' rea, os s~ l. ore~ o 1;flpos o fi, 

P' 'ss U'" su.. ou pe a concessao e ms percenta- situac:ão das repartiç- s dI' t • Renda, sera mjenor em, tocos o 
te;>~ do gruP? ISCa, ~or 1 o q " gens. ~abido que elas são pagas a ti~ De o mpos o ca..-<'(]s, a 25%, de 1~6-64 a iH~12-6! I 

jel~os ~a reg~e e~pe~Ial de remunera- tulo de estímulo a funcionários que d? Renda, ~os esforcos de seus ser- 'u 517,. de 1~1-65 em diante, como po 
ção uao serao atmgIdos pel~S restri- t' liz d d _ vIdores. o lDcremento das arrecada- \ dera. ser \'el'ificado 110 Quadro Ir ~ 
'Zõ;;s que o projeto pretende unpor. operlo.n';r~:r:rt~ei ores especla a os a ções, e o maior volume de trabalho An"xo 

Assim llnuõe-se a reJ'eição do caput qUe e -<,:.dms er o, - d t d . .... _ '.' --'. I ~tamos certos de que a douta Co- I ecorren e os novos encargos atn-I Acrcsc2. ainda que perdoT2o tn~r 
do artigo constan te da Mensagem I' buldos à r parti li " - .. Presidencial dando-se redacão ade- mi3são levará na devida conta as ra- e ç o. ,. _ 1-1~6! e 31-12-64, também os .. ...r''.! 
qu~da aos demais dispositivoS domes- zõef l','inhadas e com as quais defen- ~ com pesar ~que. asslstitnos" ano l!liOS", que já "nham,auterindo, p,.'r: 
mo arti30. I demos a e~:clusão, do projeto, dos dis-, a

p
• s an~, <> o. p ... rectGlttle?to t~o~tmu,o'l receber, a partir de 1~1~65" os "(.",:üin 

'.. I lU S pro",r",ss!vo, as lepar lçoes do ... , " Al' d' - t·,.' ,.~, 
Quanto ao § 4,0 do art. 15 do Pro~ POSItiVOS menclo~ados.. ! Impôsto de Renda, apesar dos deno- Quen~s. en:, iSSO, ~ par I_~:)\~i~ 

jeto, a sua supressão se jmUfica exa- I Sala das Sessoes,. 4 de Junho de I d.J.dos esforços dos seus servidores, do ! de ::0 era cal,,~Ulad{1. sobr~ rr._ 
tamente pela afirmação dos mesmos 1964. - Cha.gas FrettQ.J1. de nlam alta categoria ao mais "'hu~ ~~.' ? q~e" nao acontecEfrü- com G 
critérios de justiça social e salarial I mUde, ocasionado pelo estado de QUlDquêmo~, .. ' 
acima irrogados, evitando-se substan- EM:::NDA N.o la3 ! ocsol6ncia de sua esü'utura tanto Pedem a mterv~nçao de Vossa!; :Ci: 
eia! redução no Qttantu1I1, percebido I " te . 1 ' celências, no .sentldo de ser rCpafi.lj 
atualmente pelos mais humildes ser- substitua-se o art. 15 do Projeto, orr,amca como In~ :Ia. a incorreção que, se transformadc Cf. 
id d 1\>1" térl d F d pelo segUinte: \ Data de 19-42 a ultlIDa reforma rea~ I Lei, afetará profundamente o }l[;.b..i 

v Bo~esil' 0 6 dilllSjunho° da 19a6z4
en 

B.. "Art. 15 - Fk.a. vedada a p~_ li;.Jda na estrutura d~. repartição. ano mõnio de suas famílias, já ba'itJn 
las la, e e. ~ J I' d t m d - tol I ' cepçao acurnu a lva as van a~ens e que a aueca açao a izou Cr$ ) te desgastado pela inflação qUL' ro 

de que tratam os arts. 64 da Lei, 978,05B.8'i4,2(), Dêsse ano. até o de: assola,. Floricena Paixão 
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E . a. reparação de tal incorreção I b:>.lhar mais tranqüilos em relação: EMEt-1DA:otL' 104 1 da Câmara dos Deputado~ .. d. e nÚ,me_ 
.. ' , ro 4.865-62. Esta prOPQSlçaO~ onun .. 

nã~ impor.tarâ em maior. despe~. ao.s pr~olemas o~çamentalloS de .sua i Acrescent ~se ao. Art. 15 do Pro-: da de Men~ae;€m do ConseI: o de :.Ii ... 
pOlS correra à conta da malDI' reC~l~ I economIa doméBtlca. . ,~! leto de AU!tento de Vencimentos dos 'I nistros, reconhece o destratarp' 'I. 

-~ qUe conseguirão, se puderem tra.. Deputado ArrudG CamaTa I Funcionários CIvis da União: j que vem sendQ submetida j\ classe de 
I'§ 5.0 _ Não serão reduzidas as) Agentes-Flscais do Impõsto Aduanei ... 
percentagens percebidas pelos 1'0, e ado~a para êles o regIme de ANEXO - QUADRO 
Agentes-Fiscais do lmpôsto Adu:l- remuneraçao de que gozctm ,os de .. 
neirQ." maÍs· Agentes do Fisco. Vê·s~, pois, 

.,JUST.rFIC.AçÃO que o que se propõe no Art. 15 00 
QU,cDRC COMPARATIVO DA PREVISÃO COM A ARRh;ADAÇAO DOS 

1959 

EXERCiCIOS DE 1959 A 1963 

----- -
Previsão Arrecadação 

Cr$ " 
Difcrenc:, 

índice 
de 

1. ".É patente a a.ção dos Agentes- projeto em tela., é um rebaix$mrnto 
Fi.sc~is do Impôsto Aduaneiro sóbre ainda niaior dos Agentes-FiscUis do 
a arrecada(.[.Q dos tributos aduanei- Impôsto AdUaneiro. Isto é um ver .. 
tOS e ;,ôbn os . Impostos de consumo, dadeiro absurdo, um contra-senso ad .. 

I de renJa, f':.Qoré.stimo compulsório e rnh.tistrati\'o que estamos cal"~i-gindo 
Cr$ Cresci- l muitos OUt. 'os trH'utos que são fisca- com a presente emenda. 

____ ;-'"_c_nto lizados e r.:colhidos nas repartições Sala das Comíssões, 4 de jurtho de 
adunne:ras Ôf) País, Entretanto, co- 1964, - Eurico Rezende - A/lrélta 

44.313.500.000,00 ( 47.679.698.325,40 + 3',366.198.325,40 + 8% mo Agentes-Fiscais do MinistérÍo da Vianna. 
EMENDA N.' lOS 

196Q 

1961 

1962 

\ ::::::::.::::::) :::::::::::::: 
\ 114.409.500.000,00 \ 116.901.770.488,20 

, 1f.9 835.100.0~O,OO \ 242.433.4.90,357,60 

Fazenud., -1 UI· são, não foram ainda 
+ 12,165.486.037,60 + 24% I êstes tunc!uugios incluítlos no regi-

/ me de r .!m"'i'.meração cal'acteristico 
+ 93 . .233,113.366,80 + 12% dos Seus cJ~egas do Fisco, Ora, se 

j agora se \'t:m reduzír para 40% 
+ 2.492.070.488,20 + 2% ,(quare.1ta p-,r cento) do valor do ní-

Ao parágrafo l.o do art. 15. 
Redija-se assim: 

"Fica vedada a percepçiÍo cu01ut~ .. 
tiva das vantagens de que lra la 
êste artigo," 

• 

I 
veJ, a participação dêstes Agentes

+ '72.598,390.357,60 + 43% Fi5Cllis esta. - se não só rebai$anàQ 
ainda onals" l'ma classe que tem i~, . ·1963 

JUSTIPlCAÇÃO 

Fonle: Elem(ntos culhidvs no Senú;:o de Conlr(,!e e &lallstú...a da Dl.R. 
Íluêl1cia. dín::ta e profunda na arre- \ 

I· cadação na :',QJ1:u. lhas também, ni- I Não se justIfica a inclusão, no 'tf');iO 

velandJ-se nos trais modestos fun- modificado, das expressões - "Ou a 
cionã,rius d'J MilJlstério da. Faz,enda percepçâo conjunta de qualqu~r '"U.rn~ 
elementOS l'I"""p(ll::.sáveis por impor- delas com a participaçáo na cobr!tT?(a 
taf'hÍsslma.j l!tril.""uições fiscais. da divida ativa da União", ·Devo s::,r 

A 11 E ){ O " 
-,---

, Nív~i$ \,cnl;imentos Perco t;O% i .. i~nics 
i 

~ -------_ .. 

I 18 85.000,00 76.500.00 2.550,00 
17 78.000,00 

I 
70,200,00 2.340.00 

16 71.000,00 73 .• 00,00 2.WO,00 
15 65.000,00 58.500.00 1.950,00 
14 59.500,00 53.550,00 1.6135,00 
13 M.6QO,OO 49,140,00 1.638,00 
12 49. '10(',00 44.730,00 1.491,00 
11 45.200.00 40.680,00 1.284.00 
10 42.800,00 38,520.00 1.260,00 
9 42,00(,00 37.800,00 1. 20e,00 
8 42.000,00 37.800,00 1.260,00 
7 42000,00 37,800,00 1.260,00 
6 42.000,00 37 800.00 1.260,00 
5 42,000,00 37.800,00 1. 260,00 
4 42 000,00 37.800,00 1,260,00 
3 42 000,00 37.800,00 1.260,00 
2 42.000,00 37.800.00 1.260,00 
1 42.000,00 37.800,00 1.260,00 

AÚMENTO PROPOSTO 

Níveis Vencimentos Perco 40% 

, 

18 170.000,00 34.000,00 
17 156.000,00 31,200,00 

./ )6 142.000,00 28.400,00 
'15 130.000,00 ·26.000,00 
H 119.000,00 23.800,00 
~3 109.200,00 21.840,00 
12 99.4\\\\,00 19.8BO.OO 
11 9\\.400,00 18.080,00 
10 85.600,00 17.920,00 
9 84.\\\\0,00 16. Boo.OO 
8 84.000,00 16.800.00 
7 84.000,00 16.800.00 
6 84.000,00 16.80Q,00 
5 84.000,00 16.800,00 

• 84.000,00 16.800,00 
3 84.000,00_ 16.800,00 
1 84.000,00 16.800,00 

84.000,00 16.800,\\0 

I 
TOTt.L 

; ._----

1 161.050.00 
150.540,00 
137.030.00 
125.550,00 
114.735,00 
105.378,00 
95.921.00 
87.236.00 
82.604,00 
81.060,00 
81.060,00 
81.060,00 
81.060,00 
81.060,00 
81.060,00 
81.060,00 
81.060.00 
81.060,00 

--_ .. _-

TOTAL 

204.000,00 
187.200.00 
170.400,00 
156.000,00 
142.800,00 
131.040,00 
119 , 8BO,00 
108.480,00 
103.520,00 
lUO,aOO,QO 
100.800,00 
100.800,90 
100.800,00 
100.800,00 
100.800,00 
100.800,00 
100.800,00 
100.801),00 

2. Em todos O~ ...:eaíscs cívilizados do proibída a acumulaçúo de vantllp:.ls 
mundo, os B ~eJ1tes responsáveis pela da mesma natureza. Mas a. cobrHnç.\ 
arrec3t1 ... ção têm tr'ltamento especial, da dívida ativa nada tem com are .. 

~ consid~ranjo~se a missão importan- ceita. tributál·ia, Esta diz respeito < o 

I ti3S~~a da1!.F!'eS qUe vão. con:ri~Uir exercício COl'l'cnte; e aquela, aos e:.tt.f
àeclslv'urtel"te para a receIta publIca. cicio vencidos. Ademois. não contt'm 
AI~m do p~lpel preponderante Q'.1e aos 10terêsses da União a supre~.io 
tals 94t'ntc5 nesl mpenham na prote- do estímulo à arrecadacão da div.ic!.a 
ção da ]í1az~r.da do estado, êles pre- ativo., • 
cisant ;entlr~~,e ampal'ados contra?s Sala das Sessões, em 5 de junho· de 
acenos con~~unte~ ao subOrno, que os 1964. _ Martins Rodrigues - último 
llssaltam a cada momento. Sabe-se de Carva.lho _ Aderbal Jurema. 
que a honpsud'1de é . dever de todo 
funcionário püb~!co, porem é illeg.i-
veJ que àqL!€'hs que têm. o mister de 
fiscalizlir 1m~,o'Stos, de contrapor-se' 
díàritlmente às tentl1tivas de ludi .. ! 

briação do Tesouro Nacional. faz-se t 
necessário dar certa assistência es .. \ 
pecial. Contudo, o que estlllllos vt"r,\ .. I 
do no Art, 15 do projeto em aprêço, ( 
é a negaçã.o. de normas adminístra .. I 

EMENDA N.' 106 

Redija-se assim o § LO do art. 15~ 
"Fica \'edada a percepção cumuIP
tiva drls ·vantagens de que tI'a'1:l 
êste artigo." 

JUSTIFICAÇÃO 

tivas uni\'ersalmente~ adotadas, A: O art. 15 do Projeto referida mau, 
perm~necer a reduçao pr?posta no, tém o direito à percepção d:lS percen .. 
menclona~o artigo, ter-se-la ape~as I\.tagens insUtuidas pelas Leis. li.oS 3.2~, 

I a :elegaçao ?a classe de .. Agentes-F!s.. de 14 de agôsto de 1957, 3.4.70, de 28 da 
calS do Imposto AduaneuQ a um I: 1- novembro de 1958 (art .1091 e 3.756 
no de?prezh'el dentro do Grupo de 20 de nbril de 1960' (al"ti~os 8.0, ~ 
~cupaclOnal do FIsco da Fazenda Na- : 2' o e 9 o) modificado apenas, o lSf'tl 
clonal. Faz-se absolutamente neces- \ ., . .' ~' 
... ·t de t mel1da quantltatlVo, para nau e.XC'êÜ~Y, em sano. a propOSl ura s a e , 1 J • 6 O""" d: .. , 

para que não haja LUlla, ille\'ítávell nell lUlna IIp tese, ~. 4 ,t> o velHa .... 
decepção total dos componentes des.. menta do cargo efetlVO. 
sa classe de Agentes do Fisco .F'eu2- I lJol' sua vez. o parágrufo primCrrQ 
ral, que, infelizmente. de l1á nlUiw, do mesmo' disposlth'o, determina: 
vem tend.o tratamento desigual e in-: "C t· d d -. t 011 uma ve a a a percepçaQ 
JUS o. \ cumulativa das vantagens de que 
3. No momento em que a recupe- trata éste artigo ou a percepção 
ração de nossa receita orçamentária conjunta de qualquer uma delas 
é á mais tônica palavra de orde11l .ao. com a participação na cobrança de 
República, nesta quadra da vida bl'a- divida ativa da União." ; • 
sileira em que o contrabando assumiu 
proporções 'avassaladoms do patri.mô- Inicialmente, como ~ vê da em{'.nda., 
nio nacional, irnpingü' tatUanho gol- t:0u-ve a supstituição da exp:ess~o con
pe ao mais numeroso grupo fiSClll do tmua ve~ada, pela expressa0 twu ve ... 
Ministério da Fazenda, é simplesm.rn~ drula, paI QUe l~to é o que re~l~\cnte 
te conspirar contra o verdadeiro pro- I acontece !,or nao haver .disPQSlç-aO le .. 
p6sito de solucio11iw aqnêles proble- gal. anterJOr que~ determmMS: t,al 1m .. 
mas financeiros, que são, em última j pedl:ne~t?, razao porque 1I~mmf'r0S 
análise o fUlcro de t.odos os demais! fUnClOl1anoS percebem cumulatlvamen .. 
problemas do Brasil. A diminUição te tais percentagens, em virtude de' 
proposta em referência à percepção reiteradas decisões judiciais, Nr<WYal 
dos .t\gentes-Fiscais do Impósto AC'7','l." é 'lue o Projeto procure vedar fi per .. 
neiro choca-se abruptamente com acepção CUnlulat,iva. mas será dispas} .. 

.iniciativa do próprio Poder Exerut~~ \ tivo n 5vo. ~ssim, a expr~são continua 
vo, inspirada em exposi.,;:ão de Ill,1tI .. vedad(l, alem do tom pol~mico, conde
vos do próprio Ministério da Fg.zt:n- náveJ ,~m texto de lei, nao correspon
da, e que constitui o Projeto de J.ei de à taalidade. 
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A. eU~~ação de maior protundidade\ Os associados são os maiores íntCl'eS-j E.';1El-:OA M.o 101) to é o po:;ramento das percentagens, 
Ot,~li 1wollQsta é a Sll!1l'c,l •. ;á,o da expres- sadoa pela existência de sua entidade, pOi."(].ue sàment,:) dere ~cel:é-l':.S quem 
S~') ;1\1a~ do dispositivo ~it~do do Pro- cabendo-lhe. portanto. o encargo de \ Suprima-se o patt.:,r.Lr.io 3.0 , do arti- re~lmellL~ estiver ao. f:.ua~ rtpaiUções 
j::-l '), is~q é, "ou a percepçlo conjunta sua. m~nutcnção e funcionamento. 'go 15. Y):'~!J:;:',s, CSl1tI"íb!..lin~{) com o s.'!u tra .. 
6: (~'.!"ToIut:r Unu!. tic!as com a. paxticj· I JUSTIFICJ~Ç~~o· iJ::.1j.lO per!) a ec:.w::mti? c::.o U.:.nl.:~éri() 
!J- ',~o n~. cobrança ativa da União". LEGISLAÇ}{O CITADA da Fê'Lend.1. 

:~J ~cjo, evrd<:ncia~se que aI se con- Nf..o é acon::21hável o (H.5po~!ti"o, A {çoca dos !)rivi1:::;dm; pas:Jou. pelo 
t':" r,l:UidJ. diserimil1.8tóris .. espacili- LEI N.o 1.134 - DE 14 DE JUNHO. pOis estimulará 05 p:cli~(''S (e ~I~n~[e~ U'!;'11CJ é o (:ce t:;m dito O S~nh~Jr Pre .. 
c '. ~i y~;l\110 aos P,"ocUTl1dorcs da DE lCIKJ ; rÜDcia G.c serviclo;TS ckl QUirt;3 m.·n-;s- ~;C>'::1'..2 r'~ l!epu'0:;Cil e~n, ~çus prollun .. 
! .:~~. N~c:olli'.l. _ I tt~rios, pr'"ra o l\ . .L"r~\'3~é .. :o da F.::rnrla. clt"_" ~nl Q$ • 

. :.; ", ':-t:L:o r~conhe:.-::!r que ditos Pro- Fa::::ulta. r~re8e~lt~çf~O p~Tante! I!u: .• be;--lo Lucena Pc,: L:e mo!h'o, c':~J~'o ~n~ o C.:n:J.or 
::: .. ' ·'0.'~::; t51U !'~u dir.:!ito nss:;.eurado à. as . a.u~or.i!ad~:y, ,~!/'m~ítI8LratH:'~ e. R~lltor, Deputado Paulo S::tr.::.sq.te, dê 
cc :-, ~ :u' ã~ dívida ativa, €.lll rce;ime a 1u;t:,:a CrdtiWTct ~.o.s assoctC~dos j tl.'.~~{:.\ ~~.ç 1 'ID I y~~rA',::;l' Í'lv'01·?.Yd a cst:L Emenda, e, 
c:',' ~_3 ~:s.o cOllfunrJe com qtl.:l.lctuer par- de c.t!ss::s que esp::C1ftca. I ]101' =im, a DOllt11. Ci)mi;::s.5,o a. acollia, 
t: -" .. ) ,t ;-1) €nl al'l'cce.de. -;.ão tributária e . Acrescentc-(;.Q no p:1rá~raIo 3.0 do I r.or f:~r j-usta, c no ID.ozstno t~lilPO para. 
er~·vl~,;izdedadisDOsiç.5.o CO~'!lum aéI~s, O Con~.:-sso NlC;7?al.dec,ret~ e .~U' iArt. 15, do Projeto, np6s a p2.Javru iT~ct~.tir no C3p!rito 'do funcionalismo 
~ .f c:;: 11'ocuradorU5 da República, co- \~e~~u RamQs, FJ~e'Sl(\~al? lia ena o "·n~r\':çcs·'. o sf;;Julnte: '. lt.,-: :G.1:riO a ccrt..::~a de Que os privi-
IH? ~ • .:ba.ll~o técnico, conjt:.nto da coJ.t.oot!~\P~~mgr:5Ó nOtit":~SF d~e ar; "Nos ór;jãos onde s5.o realmente lé:::,ics se ucnbnl'[>\n, e que toc<;s os 
b-:J '.1''']. :jucUrial; e t':m diíeito à p:Jr-1 tl:;:O "''''ui t .... · {"'" a om: u!çao e ra., lotados, ou nos meslhO!l DaSSí!rem s::n'ic.orcs, scm c;:c.:~é::s, par:!. r;:c::bz .. 
C' jl';:) :d:J. p:~rc~tc'jc':ll iu<.;títuídü. pela a ~::: t,," .... ~. ~. ""õ" d classes a ter exercicio por ol'dem do Pre· rem E~ cí0c!as rwrc€!ltng:::ns têm que 
Ln: n.O; a.'2ê5, de 20 de p,briI de 19SO, ~ ~~. t' - -dS~~~do~mp·a;~lcaeÇ§.O d'"'s- sidcnte da R';!opúb1ica." t·C,C2.::12l' em G1.!D.S rcp:tr+..1C;::'.o:s nRqu::!~a 
~,.,.. h' t h"?id e.as~'!1J. es na ... .~. " Pa"'ta· tl'J· c~pres:o recon c.cml€·~ () J,~q o 't~ l~i. s:nl nenl:rum ca:mer político, ;; l' t:;, w • 

. 'l10.ª p. ~o art. 9.°, ~a LeI n,o 4.0S9, ~ft;.!1t1:'da<; no:> ttrIDOS do C6d!3:o Ci- JUSTIFICAÇ;;'O i:I~~a das ,,:,c.:s~cs, t'!,'!l 5 _de :~"n~.o da 
d' .. l1. I e Juoho c.e 19C3.. ' I vil e enqur.dradas ncs dhposiUvos 19S~. - D(p~tao.o Lt:l2 B,ou_ ... _no 

;,;: _ l~lDcrtantc ~dvcrtlr ~e ~aq~cln con~::ttvc:!):::Jab, que ccn~reg:t..m fun- A:s per.ccn'ta-3.ens d~\'em ser concedi-
p ,I. a'E~:n é Lx~. dC"l.'iI ~o':'rtJ a/C;.o;:J..':riCS ou Ch1.P..:.:!~'<!.e')s rle.emp~êsas dc.sepa::r.-,ssõmenteaos15ervídorcsque fB::'N.DA t~.o 113 
~'-y ':r. ar'J.O dos nupOStOS lnt<!rnos IDcl'Strjais da União, a~nistrad:::.s estivt'l'em no tro.brlho e!cth'o nus re-
(L~'.i ti.o 3.75J. §. 3,°, ?O f.rt. 8.°). CO~- 'ou .l::!i~D por ela, d03 Estn.dos. dos Mu- partiç,õcs onde são lotadoZ, ou nas me::;- . Sllprma~se ~o § 1.° do art. 15, in 

EC : . ..iC1}.temeil~C. ? m:.tlor o~ men?r nu- ! nicíp,ios e de ('..ntidaCcs 2.utál'qu~cas, mas p:lssarcm o. tzr e~:el:'c1cl0. por or- jme~ a e=pres5~0: 
n: 0'0 'rl~ b~4e[!Cl{~r!oS n::D m~)o/a a' d,e modo ger~l, é facultada ao repre- dem do Presidente da R:J!Jública, a I "ou o. perc~Dçlo CDujunta de .q~n1 .. 
'V"'-·;:I~'·influindp 00 -sômo:lte nQ. quan- j scnt::tÇ:2o co:ctiva ou individU!ll de üm de f1.cabnr com o pro~ecioni.fmo e! q~er urna delas com ar J?artiC1l?a-
t"I;;' ifuiít::àucrl do ratejo, .sem qut\lqucr I ::;e1.li$ ~s:)ci~.::t03, p~r~nte.. as autorida· os privHé;los odiosos. çao na cobrança. da. dn'1da ativa 
c ... ~Ilto da àesp.'1sa para OS cofres des administrutirns e a justiça ()rcli~ Sala das Sessões, em 5 de jUlli'10 de da União." 
P , ... '··.:os.· . nária. 193,i. - Luiz B~ow::caào. I 

~. -;a iníquo que o disDositivo do Art. 2.0 _ A essas associações, que JUSTIFICAÇAO 
P: ~: ... lO, quando l':;-VC-;U o a.rt. 9.°, du past~ a ter as preno~uU ... as de ór- EM!:.NDA M.a 111 i 

Onde se lê: 
L~i d,o 4.C::m, de lt'32, ')2J.·a p~J.tir g,f.cs de c01abo::~~o com o Estado, no 
C,'.!..::! qs novoS nomc~C:o~ patti~ípem d3.- estudo e na .e.olução dos problemas que 
(l'~ ~11 pZ.TC2..Tltr..zcm, 1!ZDn{~O, enFio, cri~ 50 l'Chctont'-lU Com a cl~se que l'e
t(;~·;.:) libeml~ ('xt,:mstvo, VCn11~ ao mes- pretO~ltDm. é p:mnitido, mcGiante con· 
r.::l passo lt'tir.:i' (h~a p:orc.c.nta:?;;:Onl\ e::;nu';!âo un fó11w. de paZ2.h1ento de . .., 
il- ., ~es qu~ a e1a ~nr~m jus par l'Ol'ÇS sc~ ::-.~.:;',)ciu:t1.Qs. o d::3conto de U1ensa~ 
c" jj:'i ''i'f,\;nte e jii. ~ p~rceb('m tran~ 1id<'ri~:J s')c;?-is. 
(J,:"·1mente. Art. 3.° - A pi'.;s':!ntc lei entrará 

:-:. 10 f;s:t,s os fun12:nent(;;S da emen.. em Yi~or na. d':l.ta lÍe sua, pUbl~ctl.çlí~. 
c.; ... .:j·:}3'Cl'ida, e Ç'.l3 m.Jit:'tm fortemente ArL 4.° - ~e.vo3:\m~se as dlSpOSl-
1" . 'j a1t:3l"ac:'o a",ui C"írni!id". c::é::!; ('111 rohtral'lo. . 

l. ;~lhll!a t'os DtP'lt.'.r103,-Cln 5 dt! ju~! Senado Feder&l, 14 de JunhQ de 
:: •• lJ\ de lCj!. _ A.cZ::,--::-;l J~T";Jna. '119.)0. - N~1;;·:t Ramos. 
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C~·/.[~!,)A N.? 101 . 15 • ter a C, § 2,0 do artigo passa .. 

t~~rcz~~ni.e-.se ~o P7o~eto de 1.;1 n."" 'S-:::guinte red:.ç!io: ~ .. 
1, ~e 1C. 6'!-(C2,n. o:ldc ccub~r,. o se~ •. ~ 2.0 

- l'iãb tcrao dlre!to à p~r-
ts- pLe t'rUgo; cf'n~agem ~c t;.ue ~r;:;.:o. tsW ~l'tl~ 

I "Ar&: ". - ÀS c-s:ociaçõ2s de -os luncion ..... rios mt:...gl"ante", do 
'cl';:es~ <!e ~:n'11Q:f J pú~~lir()s em :;1'-:'11)0 o~upr..".ion:::I1 flôco., da .Lei 
i I.:ral, i~:;~:~ul0.rS nü vi::;8nz!a da n.0 3.'180, de 12 do dezembto de 
: ir.i n.o 1.1'.:-:', d-:: 14, ti:::- junho de I 1960, pü,>sandcr pata o regime de 

1:30 'e que L~,t!~fa'}am às e:ti3'.,;n-l rcm:1n~r.a(,:.ão as s~ties de classes 
J 'c::Ji L'3. me'.m;~,J, lei, é p:rmitlrlo, incluídas naquele grupo <?cupn-cj~ .. · 

lr..(.dl.a!1tc cO::'l:.,,;,P1;'Ç:lO cm !ólh;;!- -de n')l &inêu. n~o sujeitas a esse regl-
pJ.~Iti:n:o, o (:::~::on~o G.:! m~nsn.. me de par-;tUIlCtllO, devendo ser n .. 
Iiç!.ãd::S sotío.i'S." xedo.s pero Poder Executivo as res .. 

:t"'.:a das S'~:;SÕ;:,.S. D?l)ulado \ pcct!vas razões percentuais." 
lX.3 '.rene:es. ! 
-! t JUSTIFICAÇJlO 

JUSTIFICAÇÃO ! Vis:. a Dresení.~ c:ncnda corr.i;ir uma 
I· • grave !alha que pz~'dura, desde a 1m .. 
'A Lei !l.o L 134, de 14 de junho .de plantação do Si~tcma. de Clas.sificnçã.o 

'1t5~, €ID seu arti30 segundo, permIte. do Senico Civil do Poder Exec.utivo 
(13 a.s:~,::~;:3~s d~ cU~'i:S: eXist{;ntes ~~a. introdu:;>i5:t pela Lei li.o 3.780~60-. ' 
qC:-2 em ,~tlf! f 01 pU~hcada, d~o 11 :pretendeu o Ie-'lsIador atento à boa 
~ n:'::-h51ndf'il:>-.S de_seus aE:~ocia.dOS. té~nbl, u'Jrupar ~s scrvldol'C2 especla .. .. *', ~,.-ntJ cons:::;tl3.ç:10 eal folha de liZ:ldos do Aifnist6rio da Fazenda. de 

"Art. 15 - ..........••..•••.•••••• 
"~ 3.0 _ A forma de ingresto do 
funcionário no JI,linlst(:r:o cb FJ.
z~nda 1l5.0 c:~('lul a P"!LC~PÇt.o d'l 
vantagem preVista neste artigo, 
cuja buse paS!>a' 1\ ser a efetiva 
prcstc.çE.o de sctviços n"1(~uel'<1 pas
ta resssalvadns as restrições dos 
p;rágTafos anteriores." r 

Leia~S2: 
"Art. 15 - .........•.............. 

OIS 3." - A forma ele in~rçsso do 
funcionÍJ:io no l\líni~tério da FI.'
Z~Dl{a. não exclui a p:m::epção da 
·vant.:t~cm preVista. ne.:;te art1go, 
cuja case passn-,. a sei' a eieti\'8. 
pr:!!';tuç:1o de serViço.:;, TE:Ssslvads.s 
as restrições dos ps:r.izrafo.s ante-
rlores." 

8rua da Comissão, 5 de junho de 
1964. - Deputado Lour;l'al Baptista. 
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No 3l't. 15, ucrescente~se I) l'Jezuínte 
pará~l .. ~.fo : 

"Ali percentagens llrevíttas neste 
artigo, bem como outras ~nstituídas 
em lei, somente serão pagas aos 
servidores que est:i\'errm no exer· 
cicio efetivo de sue.n funções espe
cíficas nas rer.mrtiçõzs fttzendárias 
ond~ realmente s50 lote:GDS por 
Decreto Presidencial, e:tc1u.idos os 
nomeados para Cargos em Comis~ 
s~.o no Ministério da Fazmda pe
lo Presidente da R~públic.a." 

!Ji.'.~. l~ento. modo a que .se pudesse dar a êc;<;eg ser-
" O er!..i::;o prim.eiro, da m-aema lei, de-I vidorcs um trabmento uniforme em JUSTIFICAÇíiO 
#;en:li:Qa as comilç:ões- que dever50 ser, razão de, n~tureza de suns fUl1çõ~s. :Não é justo que os servidores nfas-
Eh:"·1Jhias por 3.'=t.'Jelas nr:sociaç.õ:JS. I Tal' não ocorreu, cntrct3.nto, t;eran. tados do l\{inlstério da Fazenda, ga
" :.~~!l. emenda não t'loáifica o crité ... do em ccnr..:;üüêncla. uma. série de lu- nhando gordas gratificações em oU
Jrio éio.quele dispo..<itivo legaL Estende_ jlbtiças. Imo ~e pode admitir qu~ den- tros órgãos da Administração conli
:0 35 institUições clas.;istàS çIe s!'l'Vido- tro de um m~smo grupo profi~sionaI nUem acumulando e recebendo as per
:res . públicos, or:r"''Oizadas juxldiCa- htja distor('\t::s de reb:ibuÍC'fo. A téc- centagens cliadas para Íl1.teressar o 
(ilwnt~. na vi.:;Jnda <iR. citada. lei e que "11('.1" recomenda que se estàbclcça sis- funcionalismo fazendário no aumento 
sntbiaçam às CRl::;~ncins n~la im-I' t~roas unüormes e ,igualdade de tra- da iU1'ccndação da receita pública. 

: po::l ".5. t9.mento.· Se o funcionário da Ministério da 
i 80:::110S levados a ttü iniciativa. com Impõc .. se, por essa. razão, O Qcolhl~ I Fazenda quisêr continuar afastado da .. 

o .(..I·v~'.:ti\"o de proporcionar a essas or- I mel"'lto que se pede p~.rn a presente I quela Secretaria de Estado, é um di .. 
, ganjzfl.('ó~s óe classe, recul'SOS final.1.-' emenda. : l'Gíto que nin~u(o.m lhe cont.esta, por .. 

ceiras s::1U ônus para 00 cotr'e~ pübli- i Bula dns S~y.0: 'lo 5 d.~ ]1.l:WD de 19(5.'1. Que estf! nmp:>.mdo em 1{,'l. O qUe, en .... 
CO:L I ~ Deputado AÍollso Cciso~ I tret.anto, nlo pç,de continuar a ser fel-

A rcda~o atuJ.l priva. unilat-eral ... 
m.eM.t2, aliuns ~ervidores. da percenta" 
C::.m estal.;'Jlecida nas leis citadas no' 
artiGO; o qU9.1 assr:;u • .'a a manutenção 
do.quel::t vants3"em n. tod.os os domais' 
que a ela têm dil·eito. ved~ndo apenas, 
e eCUDlulacâo de mais de uma. da 
mesma nntureza, pl'incipio êst-e que, 
de~'e scr l'espe-itado, 

A cmentia n5.o ocasiona'rá qualquer 
eumento de despesa, visto <tue não aI
te:ra a percCl1ta~~In fixa sô!Jr.e a ClTeo 

cn.-dí!ç§O (no cr.so 1(.~) que, nos t-:rmo:J 
<la lei, indica o mm1tante a distribuir. 
A e1~yação do nÚlnero dos ben:2'ficla.~ 
dos. para cOn1]lree.nd('-'r, il1distintamen~ 
te, tcdOS os que a lei alU!,laXQU, sem ex. 
chlsjo injustificada de pequeno número 
tO, vai infll1ir~ tfro 1)6, no qUOciente de. 
divisr.o, reduzindo (aliás de forma in .... 
:s!:;nWcante) B! quota a distribuír i1"1o 
dinuue.lmentc, A despesa contíntlC 
exatamente a tnesnl.a, ficando majora ... 
do. apenas, o-núm~ro õos que particã .. 
pam da divisão do montante .. , , 
,A emenda~ por I)utro 1ado, visa ttc 
rcs~un.rdo do }Jrincipio do direito ap.<> 
qu!rido, hennonizanda-se com n. .ari .. 
entüç'ão get~l dominante no Projeto C 
e:'XP!"E'ssa no al·tigo 35. 

S,2b dcs Sessões, 5 de junho de 19M:. 
- Lo-urltiG,l Baptista. 
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Ao artigp 16 aCl';:;5cente·se: J...... 
"§ - As gratificações e 'lil\!}ta;:tem 
suprimidas continuarão a ser pao 
ges, enquanto não fór inIciado O 
pat?;amcnto das respectivas mr:di. 
das de compensação adotadas p.;3· 
ta lei." 

JUSTIFICAÇÃO 

o anteprojeto manda suprinúj:' as 
gratificaçÓ€s pelo exercicio do ,lU$I",ts~ 
.teria, pela execução do trabalho t€cni .. 
00 ou cientifico. pf:la cx.ecução de tra
balho especial com dsco de vida ou 
saúde e de nível universitário, df'ter ... 
minando sUa compensação pela Cfi'5si .. 
ficnÇl10 de seus b~neficiários nM no
vos ntveis 19 e 22. A supressão é .nuto-
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mática ao passo que a classl!icação de· EMENDA N.' 119 lUzia, editado ;leI. l'16pria C~.T., em) pilsitos das leis e regul9Jllentos de 
pende de um processo de enquadra- Genebra, em 1961, no edioma. hespa- pl.'oteção ao trabalho." ~ 
mento que pode demorar, como, aliás, SuprÍDla-se, no 8.1t. 16', nhol e sob o título: "GUia para lns- Em decorrência do exposto. O lns .. 
costut'aa. acontecer sempre que a eon.. "V - De representação (art. 29 .pectores deI Traba,jof>. petar do tl'abalho cumpre l.una missão 
cessão de -uma gratificação ou vanta- da Lei n.o 4,242, de 17 de lulho Em veIoaue, trata-se de um verda- social de enorme importância. para os 
gem depende de qualquer providência de 1963," deirQ Guia. cUja importância para o interêsses de empresários. trabalhado-
dos 'órgãos de peSSOal. Para evitar que, eJ'ercício da tn~ão do trabalho se- res e a comunidade em geral. Fundo .. 
durante êsse tempo, os funcionários se JUSTIF!EAt;AO ja pelas Qbservaçôes nêle eonÚdas, nário re~ponsâvel p~la aplicação da lei, 
vejam privados de uma. parte substan- seja pelas norm.aa e orientação nêle conselhelTo de c~n!lança dos trabaJh~_ 
daI de SUB. remuneração, a suspensão l!.'n1 nada se justifica e. revogação consubstanciadas tanto nw.is se des- dores e da adnllUlstração das empl'e
do pagamento das referidas gratiflca.- que se Objetiva através do art. 16, in- taca quando se ;abe tratar ... se de uma S8S, seria. impossíuel atri~ú' ao ,in.s_ 
ções fica condicionada. e<> inicio do ciso V. do Projeto. conforme passa- t publicação oficial da C.I.T., a que o I peto?, mera. tarela de Totma admmlS'" 
pagamento .dos novos nfV'eis. mos a demonstrar. .... ' Br8.$il, por ser um dos Estados~Mero-1 tratwa, p018 em. realidade d€sempe--

Chaga,s Freitas Na verdade, outra COISa não se fêz bras não pode permanecer indife- nha um papel Importante na vida 
com a representação de que trata. o ren~ econômica e social da comunidarte. 
art. 29 ela Lei n.O 4,242, de 1'7 de ju- Exc'epcionais requisitos ai vamos t~n'to no campo re~iona.l como no âm .. 
lho de 1963, senão dar-se curnprimen- encontrar enumerados numa. demons- btto rutc{ema1. (Grdamos). 
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tmprima-se o parágrafo 1.0 do arti
go 16 por desnecessârl0 e redundante. 

Sala das Sessões, 5 de jUnho de 1964. 
- Deputado Lourival Baptista. 

EMENDA N •• J 16 

a) Art. 16, parágrafo 1.0, onde s~ lê: 
"Previ3w,s. de forma expressa 
em lei", 

11a-se: 
"PreVista em dispositivo legal" 

bl M. 21. Item 2, onde se diz: 
"Prevista, de forma expressa, 
em lei", 

to ti. uma convenção da C.I.T .• subs- traÇão bem 1 d' ua to . Se tudo isto é vel'dade, necessárjo é 
críta pelo Brasil. aprovada pelo Pod~r c D-ra o q n se eXige também qUe se proporcionem noz; ins .. 
L-eg5.slativo através do Decreto n.o 24. do Inspetor do, Trabalho e dai acen- petores. na recomendação ex.pressa do 
de 29 qe maio de 1956, e promulgada tU&r-se no Gwa: Guia, P'Condiç6es de emprégo dignas 
pelo Poder Executivo, conforme De.. "0 prestígio do serviço de Jnspe.. da ímporWncia social de SUa missão _ 
ereto n,o 41.721, de 25 'de junho 'de ção do trabalho entre empregado.. e destinadas a proteger sua situação ~ 
1957. res, trabalhadores e o público em em todos os rupectos. (Grifamos). 

Em face "do direito positivo brasi- geral depende em grande parte O serviçO de inspeção, observa ain .. 
leiro - assinala Eval'isto df! Morais das qualificações pessoais dos ins- da o Guia para inspetores do TIaba .. 
Pilho - uma Convenção aprovada petores. D .. .'.'uã.J ser pessoas do- lho - não pode gozar da autoudade 
Pelo Poder Leglslatiyo e, em conse- tadas de nluita compreensão dos de que necessita, a menos q\le as ·cun._ 
qUêneia. ratificada pelo Govérno Fe- problemas humanos e sociais que dições de emprêgo assegureIll nos ins .. 
deral, adquire fôrça de lei'" tenham de examinar e que desern.. petores ~ min~o de segurança e 

No referido -Decreto executivo se de- uma posj.çao somal que os tornem 
terminou o cumprimento da Conven- penhem suaa funções com in~.. imUnes 1.\ tôda a innuência que-
ção n.o 81, em todos os têtmM, as- ' dade, tato, inteligência e sentido possa. comprometer sua imparciallda-

disposltll"O legal" sumindo assim. o vovêrno Brasile.i- comum. Tanto para.",OB emprega- de. Igualmente, os inspetores do ,tra-
TO. plena. responsabilidade para exe- dores corno para oS trabalhadores, balho não podem desempenhM suas 

diga .... : 
"Ptevitta em 

JUSTIF/CAÇAO cução dêsse estatuto Por êle subscrito, o 'inspetor do trabaJho é o repre .. fWlÇõeS com independência e energia 
A legislação autárquica nem sempre na qualitlade de um dos Estados- sentante oficial da autoridade se estiverem sujeitos às influência,; 

lIe cOrporifica em texto de lei. princi- Membros da. Organi2:ação Internacio- competente. politicas e preferências pessoais. 
}Wlolm~te no que Se relaciona. com nal, do Trabalho. com sede em Gene- O Inspetor deverá ter conhecimen-
assuntos pertinentes a pessoal. que, brs. tos de questões sociais e econõ-
per tÓt<i9- de dt;poo1tivo eonstituclo... Trata a Convenç~1 prectsamente. micas e de SUa importãncia para. 

Para tanto, ~ necessário assegurar 
aos inspetores estabilidade em seu 
emprêgo e remuneraçdo adequada. 
(Orif8111oe) • J1;aJ. é da competência. especlIlca do de inspeção do traballlo na Jndústrta as- indústrias· com as quais o seU 

Presidente <Ia RepübUca.. & no comércio, a.ssim estatuindo em trabalho esteja pal'ticuIannente 
'Em conseqüência, a lei orgâ.nica. das seu artigo 11. ttem 2~~' relacionado. A êste respeiro, aliás, assim estatui 

entidades autárqUicas disciplina se. "A "utorldade competente tomarâ Ainda que não seja \lOSsivel Inst!· o art. 6.' da ConvenÇão 81, da C.I.T.: 
:r.ielicamente nas matérias que pOste- as D'ledidas necesMu-1as no sentido tuir~se um sistema de ínspetores" 

I d 1 d _ •• "- ! to d tr t'cm'cos especiallZ' odos, ainda .... "O pessoal da Inspeção será OOfJ'-r onnente serão reguladas pOr decre.. e n e~- os nspe res o a- ~ to d f i ãr ú 
tó pteoiden.lal. balho de todos OS gastos de loco. Sim, com condição essencial, em po. e une on lOS p blicos 

As2im. entendemos que a presente 
lei deve preferir a expressão "Prevista. 
em dispos1t1vo legal", que, por 
abrallgente, evitará critérios dlsCrbnj. 
natól108 e injustos. 

moção e tôdas as despesas ace8Só. servít;o determinado os inspeto- cUjos estatuto e condições de sq:" • 
rias e necessárias ao exercíclo de res deverão llOSSUlr qualificaçôes ~iÇo lhes assegUrem a e.stabilidad& 

'SU83 :funções." técnicas apropriadas e conheceI' & noo seus empregO! e OS tomem 
tecnOlogia dos diferentes ramos independentes de qualquer DlU .. 

Assim, O art. 29 da LeJ n.o 4.242, de "dança de .Ov-o ou d" qualq"'. 
17 de jUlho de 1963, apenas deu CUItl- da indústria que tenham a inspe- b n ~ ia' Xl"'" lnd'vld'-.,·onar. I Uç.l).C e ema e a .• 

Bala das _s. em 5 de junho de 
196f. - Deput<ldo Cel.o lIfurta, 

primento à Convenção n.tJ 81, como a 
seguir ~eremos: Todo inspetor deve conhecer per~ O serviço de 1n$peçã.o do trabalhO" 
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Que seja acrescentada, in ]me do 
inciso 11 (segundo) do artigo .16, a se .. 
quinte expressão: 

I'exceto quando executado em es .. 
. tabelecllnentos hospital",e •. " 

Sala das 5es6e$, 5 de junl10 de 1964. 
- Denutado Lourtval Baptista. 

EMENDA N •• lia 

sUprima·se, no art. 16. O Item IV 
- Abono de perDlanênc.la na ativida
de (art. 18, par·:1grafos 1.0 e 2.0 da Lei 
n.o 4.062, de 11 de junho d~ 1962). 

JUSTIFICAÇ1l.0 

A extinção deSQa gratificaçao, em 

"Art. 29 - l!: Mbitreda em 1/3 (um 
.... têrço) do valor do vencimento a 

Indenização, a que se refere o art. 
li, Item 2, da OIInvenção Inter
naclonal do Traballio n.O 81. apro. 
vada pelo Decreto Legislativo ll.o 
24, de 29 de maio de 1956, e pro .. 

'mulgada pelo Decreto. n.o 41. 721, 
de 25 de Junho de 1957. cujo pa .. 
gamento será leito mensalmente, 

" na forma de gratificaçâo de re-
presentação." " 

Não. tem cabimento, pois. a. revo
gação pretendida, a não ser o Brasil 
queira. apresentar-se na C.I:r. COlllo 
Estado desldlOso, pelo Inobservância 
do compromisso internacional fir
mado. 

A par destM considerações prelimi_ 
nares, vale acrescentar observações a 
respeito da inspeção c1g trabalho. con
fiada a agente próprlo. para êsse fim 

vez ~e tepl'esental' economia, acarre- nomeado pelo Poder 'túblico .... 
tnrá maior despe~a para ~ Tesouro, A com.plexidade dos assuntos de na
isto pOrque a. Uniao deixa.r~ de p~gar tureza trabalhista é de ta.l ordem, que 
apenas 20% sóbre os vencunentos do está a exigir do Inspetor do T.abalho 
cargo do servidor com 35 anos '!e ser.. especJalização e preparo adequados, t\ 
viço, que sem essa vantagem nao tem par de sólida formação mora1 que 
me.1t ~ada a prendê-Ia no exercicio ser1a. oc10so ressaltar. não fôra a' falta 
do

O 
e~go e se aposentará, p/;lra gastar de diVUlgação sôbre os pezados en-

10 % com o nôvo ocupante do cargo cargos que pet3am Mbre 08 ombros 
e mais os proventos de inatividade do dêsse agente de inspeção 
antedot. • . 

Para melhor ilustrar estas eonlnde .. 
5aIá das Sess6e$, em 6 de junhO de rações, nada mais opartuno de que se 

1964, ,.... Humberto .tuce1Ul, eompUl.sar um opÚSCUlo aóbre 1\ ma. 

feitamf!!nte os propósitos gerais de no Brasil. há de revestir-se. pois, da
cada lei ~ cuja vigêncIa está quele caráter transcendental que lhe 
abrigad.o fi "elar, ao finalidade es .. empresta ti O.I.T. cuja Convenção. de 
pecifica. de cads.- dísposiÇãG e OS n.O 81. como Já dissemos, foi aprovada 
melas efetlv08 para. sus. devida pelo Decreto Legislativo n.o :34, de 
aplicaçáo. Na medida que sejf1 29 de maio de 1956. ti promUlgada pe
possível. deve conhecer OS probJe.. lo Decreto n.o 41. '121, de 25 de jUnhO 
mas que ocorrrram na·s emprêsas de 1957, O que vale dizer que em lei" 
que cabe inspecionar. assim como se converteu. J 
as operações e técnicas de produ.. . 
ção re.spectivas, de modo que seus Não obsu.nte, at~ hoje pouco se fêa 
conselhos acêrca das Dledidas in ... de concreto a favor dA inspeção do 
disperu;áve!s para proteger os tra .. trabalho, CUjo número de agentes se
balhadores tenllam valor prá.tico. rá o suficiente para permitir o exttc! .. 
Deve estar em condições de ex... cio eficaz das funções de inspeção, 
plícar a.s razões pelas quais J. Le.. no; térmos do Art. 10 da Convenção 
gislação se orientou, assim como n. 8t~ mas aQ reVéS, até a compensa ... 
Os beneffclos evidentes q'~ decor.. ção flnanceira que se recomenda DO 
rerem da redução nos custos de art. 11, ~tern 2~ de. .Convenção. ~ quo 
produção, no awnento da produ ... havia SIdo convertIda, e~ r:al1d4t.de " .. 
tividade e das melhores relações através do art. 29 da Lei n. 4.)t.2.. 
que resultam àa aplicação das de 1963, procurou-se 8upri~l!r no pro" 
normas de proteção ao trabalho. Jeto de aumento de vencImentos. 
O êxito do iz;wr,.etOt do trabr,iho Cremos perfeitamente Justificada 1\ 
em sua. ath'Jdade depende não retirada do item V do art. 16 do pro
sõmente de seus conhecimentos e jeto governamental, para eleito de 
experiência técnica, se nâo tam- mant-er .. se ao gratificação a que faz f!.1S 
bém de seu dlscerninlento e quali- o inspetor do trabalho. por todos" oS 
dadas pessoais, de .seu tato. 1m- titulas justa e com fundamento legal. 
parcialidade ft integridade; efet!- - A emende. não importa. em novos 
-vamente. êstes fatôtes t~ int1u- encargos de ordem financeira. visto 
ência direta sôbre etnpregadores e que Se mantém apenas o stat~ quo 
trabalhadores, enquanto manifes- sem rtduzir",se o salár.fo do lnstretor: 
tam sua confiança na capacidade o que seria :becar contra a ConvQn ... 
do Inspetor e em sua habilidade ção de oenebra. 
para ajudá·los • atingir 08 pro· ;er •• Ula, ~ d. junho d. lwt 



1(;84 Quarta-Ieil'a 17 OIÁ.RIO 00 CONGRESSO N~,CIONAL (Seção 11) Junho de 1964 
C._ -- --~--

EMENDA N.' 1'0 ,1957, quc; crdt'uou [oose "executada. ej altos padrões de vencimentos atribuí- qu~ concedern. Admitamos concú.$sões. 

I ('ümprid't ttiO inteiramente como nela das aos ~f'mbros das Fôrças Arma-I) mas não a))1.lsivns. 
"\'al'! s(; lê: .'IV c-e>ntóm". 1 dss. Não Nltrnctemoiõ, OU melhor, nos en-

"~rt. 16 ............. ".. Trata~se. porl~nto. de díSPQsitivol. Proce(!jmento cúnlrârio adota o tristecemos fW VCl o teto estabelecido 
-f _ de repl'ese:1tít~fio (;1rt. 2iJ legal --: o arL 29 da Lei n,Q 4.242, de,p:~jeto com--relatão nos funciol1:ll'io:; em .dólar. Se há ~ust~ ou in~undado 
.1\ Lei 0.° 4069 de 11 de Jl1nllO 17 de JUlho de 1963 - que veío dDr C1VlS, m(}sUlo levando em conta que! rcCelO da desvalonzaçao contmUa do 
1~G2) ", ., I exeqmhilidade a unl C~!11promi.sso in_ l e~sas gl'atlfic~çÕl;S Já constituem um Cl1JZFlro, seja.mos malS luea]1.'Mts, ma!s 

l(._' .. se: ternaclOh31 fls!)umído ln'Telnente pelo l dIreIto adqumdo, fazendo parte zntc- I honestos, cumpramos nos::;a lóngaçao 
I Br.\511, Quanto li. indeniz<'lcão aos fns-' gl'ante da remuneração dos serVido-I ~ tralla1l1emoS por cOt':lgU tão despto

··A.rt. 16. ~,. pctores do Tr9blho de todos "os gas- j res posltuda d~svalonzaçao, mr.s neMa 
~ - de repr~senta{;ao de que; tos (\c Io:::omoção c de tôdas as des-; Sala das Sesô("s em 5 de junho de: luLa sejamos toó03 incluídos. sem a 
q'Jta o art. :~9 da Lei nO 4.069, pesas acessórias au í>xercicío de suas! 1n64. _ D~ptll<l.do E.r.pedilo Rodrigues.' criação e' manu~ehção de nenhuma 
dr 11 de Junho d~ ln~2:' ) j funções". Vale t't!'ssrütllT que os 1ns-. ; custa privilegiada . 

..,al.:-t ,'do.s Sessocs, 5 de Junl.lo de 1~64. petol'eS co Tl'alJalho são os únicos fun~ i EMENDA H.o 12S 
- D.IJutado Lourival S"upttSia. I ciondrio:; fisca!s do Serviço püblico ( Desejo, srnceramentc, ver ~u mesmo 

EAlliNDA N,' 12 J 

duprhna-se'" o arL 16, i.nciso 
91Dj .. 'U~ de Lei n.O 1, de 1954 

JUSTlFICAÇ.i:,) 

Federal que percebem, tão-som.ente,; No art. 17: e não os meus descendentes, netos ou 
I () vCl1cirn-ento. j bl1Juetos, num;'! !)ró::üma mensagem 

v, do, A l'ct;03açào dêsse dií;positivo legal I Onde lSe le: 'J0.'ernumental o t.~to Hqu1 referido es .. 

~ prejudicará o conceito do nosso patsj " ... atualmente pagas a títUlO! Üt~~li~i~~s e~~s~~~~~i~Od: ~~h~~:~~~~: 
~ junto à~ nf!.çfx's filiads à Organização de partícípação em lunos OU em' _ Denutado Gnemias Fontes 
Internac:on<il do TI ..... blho (OlT) , t3.n~ I redul;;5.o de deficits Je "rgãos. I 
to porque. segundo comta. já .foi co- í 
munlc~Hlo à. Repartição Internacional! re}:l.a_rti~[les ou. em,~rê.',la da I· 

A rtvo~~aç';;'o pura e simpl .. s oe van· do 'l1'ahalho o texto da disposicão em Unwo e uUfarqur::t .... 
bgi'ns concedidas a cert:ls cate;1orias. !:ansa, como nOl'ma estahe1ecié\a em,! lda·se: 

EMENDA N,9 } 28 

di· tl'Jlbalhadores. contid::ls no arti;;Q. . .atualmente p~gas a título O nrti~o 19 do Projeto 1 64 (CN') 
n." 29 cta Lei n,o 4.2~·2-63, que reeu~ . t·umprin1ento à citada Convenção. ! de participação em lucros ou em passa a ter a se;J:uinte n:da\;)o: 
lflmet)tou dlSpoSitlVO dlo. C01.nenção At Si.pl(~~~âO ~o iinc\~{) em qUestão'll rjJç!uç.ão de deficits, pagamento, "Art. 19 _ Observad2s ns eorlnas 

I J n 1.1 81 item ') do seu nes ~ to .. e 0, nau mp.l<::3 C!.ll aum~n~ de auxílio, .!)ubsÍdio:; ou que OU~ do artio'o 18 e seus parágrafos. da 
n T

elll8LlOW, '. ~ ,lo de dcsp;:~;a. por duas mzões fun- '" 
ui. tI, tn~ert;l no anteprojeto de lei J tro titula tenlla a participação Lei u.o 4.242, de 17 de julho de 
j, t (] s funcionários pui:JU .. : c.làmentais: 1 \ eliminada a gratifica., do Tesouro N.'lclona.l em quats~ 1963, fi hnpot<t:lncia totnJ pel'cc ... 
~O:i ~~~::,n t~f}U~~ um gra~de' prob!e- ção em <ca~8~, deixará de SUbsi~tir 01 quer órgão.'), repartições ou eln- bida no Pais por qw .. lquer servi ... 

ml'u'lStr'l Am"ldo Susse- parágrafo UUlCO do mesmo urt ... 9 da prêsll da Utlião. de pessoas físl~ dor p,'lbl1'CO, a título de ven~m"lcn ... 
nu ~H:1 o "" 'L i 4 2{2 't d t rt I kind, 01.1C muito pl'ovà"elmente re~ c . Cl 8, a, que, em con rapa :- cas vu jurídicas " to, remuneração ou v3.nta~ens 
pr~sJJlk'lrá nO~lO PalS na t)ro:Gma. 'da, eS~cl.Lele_CHl que aos In~Iletores do i previstas no me~mo artigo, não 
('nnf'.:-! -'-mi.\ Int~rnaciolHI.I do Tr.:1b:..t~ Trabalho uno, sermm pagas os d~arh\<; JUSTIF/CAÇAC t lloderá exceder ~o~ vencimentos 

, 1 .......... ....0. de viagon; U€stu. fonna, mantata. ai f,'xaoo', n,',ra os MhllShos de E;s • .l ,r' )'O'S lP1l) 'ca fi rne~m.. ..<\0 <t - ~ á ,> o' 
" ti'" r dl',eitos adq'lirr:ias grutiflCtlt;::tO, llPflnal1Ccet a compen- I Nao Se justJÍlca que com a preo.. t~do " n'., eYJl nrü~a . .., - ti d I' 'na - das ' .; ""1 n "ítica d~ flá<IT<1õ:'Jte Sn!;ao e"l a, com a e .ml ç-ao - cupaç!io permanente e louv:lve! de re-I 1 ~~ .hll .... , .. 1 p~, . '-' <l ,. 2 d s" xls.tia e Q f \ 

\m'<fçÔ(1 de comprmnis::io mt(\rnacw~ umas:,,) a E'~pe a Jtl.c • 1 I QlJ.zjl' o dejicit. continue o Poder Exe.. JlJST1'FICAÇAO 

I ' I . Poder Exe.·ltÍ\'o se propoe suptlml-, cutlVO res})emsá:vel por naí>'amillltOSi !),tl a rp:e 1,,1'2mel1~e b'! o)nrtotJ o 1 1 t" à ' d E t" ~ • ~ 
B •. 1-11. O ~~)VéIn!) 'cnl.snelro, ratltl- a l::Jt'l,:ll ,.0 a PW~{).<;~ o x:t'~ l~ I f!~tranhos fi. sua t'espOllsah;lirladc tn1e- Na ,t;xpOslçno de ~luUvoS" com ql.!~ 
r""~(} o I1ltm.:ow:da m<>trUDl~nto \'0. nao, (.,ttl.~(l. o CO~}.,lesso pro01iJ'Oeu-1 o/ata e dll'et}l, como se tem concedl- o DASP apresentou no Chefe do Po .. 
l" <.,l~L\ D:!rrnal tt'f\nl1tação. rl.~pO';l~ . dO,,,qUftH\u€<r alte::8çao no stat~s lega~ do, one\'an(;o I) 'rezamo N{lC!~na1. der Executivo _ que com a_ mesma 
j' i 'I J -7 na P"'p'irti'áo ll'~ ng"ntr, em razao do que s'" toru ... ) O .ort, 11 de\'e abra:h'wt todas flS Expos ç"ío de Motivos se manifestou 
.IJ nn - ,- ,~;). b 11" , G" '!Or;iC:::HlIente impossjvel €l1tellQef que hipotesf\s, }Sentando o Tesouro dos de pl'e~o "coArdo (\'ide Men.-:agcm 

t ·"n"""'on' 1 tIo T1i.l a '0 <>m c~.e~ f ,:s t d d ' I ......' "-.,.,.", " '~' t j' es""'!a promoj"en,,,o a1tmer:-o e eS7"\'ultosos pfl.'l'tlmenoos qUe vem iazen- 1~3(6' fls 11 do AvulsoJ - o .pro. 
b'", a u,~idrt cotnunicrç,·o, eu'o Hl- .' '''~d ~' .. i '" t ... ~ .... _ D • ., - •. 
for~\"';'" J1\<,'~ t:,tdl) a êss.e ur.'l1ulsmo p~:m, q"u.t1 ~ .. /,np,esm"n c se. J.e,.u:a. elo, CClm Ju;ros vultosos para Qllem. ~e! Je:to em exam\:. as~jm JUStifica aquêle 

..... ,. '.' •. - .'-.-. ~~~ '!'.GO il)t.:<{r~~ment~ edcrar a lC1 Vt!1~nte. O contm.no $ ... - tem l.rans.ormado em .seu bellCficla-loep~rt-:?,mcn(() a mcdída propo,'ita. DI), 

...... _L. \" I ,I ~(', ~ : -. na dnl:' como vlgent.e uma Sltuação fio j ('/~ '~'" 4 ti 
CIlTÍ'I",;{l'", 1otlo~ ('Oi] .S":'.)': Ô1SnQ.~ltr.os. '. " • . art. 19 elo prt) eto l"1::11S " .... a U a, 

-' -' d '1 l"·'l·· mNamt'nte proposta pelo Execuü\o' 6 de Junho de 191",1 - SeTIt\dor c."! !'s In ct" avulso!' 
~ {'~·-a l..'li"~ a.'} h19.lS ll.nHm .t. :; J.:,o.lV. - ". "" • 

~ .. l~l:~;'" ~o ~ .(~::lt{.:pr~~.etü ~e ~UmE',l:~,O, er~;.~:~a d~<;e~[~~~:~. em 5 de junho de Jefferson de A.fJzJil!r. "36 O conjunto de medidas que 
(','J$ ftlh·'.(JI,'1lWS CJV1S qu,,-, RUas. '1:: .. 1 Wt.:1, I visam <:0 resk:.belecilnefl!.O da llie .. 
S"fl:,lü' li"" lntlmr>r::;.s outr:,-s rec1aIna~ ! EMENDA N"o 126 rarquin. &ularial estaria. inCOlrtple ... 
(.:::,S ;~.)r p,,:;.-le de s~cvidore:i e en.ti- , EMf:NOA N." (23 to se hHe ni\o figU1'·.l.~e n pro-.i .. 
àl'-UcS -,''< pr~s~'ntr\tlva:=; (:0.. catcg-01'1u, \ Art. 17 paragrafo 1,6; déncia prevista no art.lgo 19, rc .. 

OI::-'çP'~J~~~:"s.?~ ;~~~~~~l,~d~~, u~~sl~~. s~~~ Supr.mn-s:::. no nl't ...... 16. o item VI. A(,l'es('cntc-se i:t fine: 13tive. à hxa~ão de um Vtoncinl~Jl-
to-teto com bate máxhl1a de r~-

a(~1~~ui::,6:';:" .:~.)r:ija f\S iuju~Ut;gS n017; JUSTIFICACAO I "exceto aquelas qUe são regidas' trtbuição f1n:::'l1ceíra aos' :>f'I''\>!do-
CUJHiQi!S, pnnCIP;)~mBnic ~o qU~ ,('~, A ex.tinf~",o àessa grallficaç3.o. em I pcla legislação trabalhista." ! r~8 (\0 Esl-adf). 
rfijI>~,H{J l'l.(J cilUlp~m1en o a~ co "\ ~:. vez de rel;r~senta.l' economÍa, acarre~ I ~ . I 37. Fo~e às boas nonnw.; de po-
ç!Ls int~·nu\.('bn~t!s df~ que c: o B!'a511 ; tarú m""or despesa p:na o Tesouro Sala das Srssoes, em 4 de JUnho de IW.(~a. de pe~soaI actmH-l.r-.se Que-
.s;::n:Jt:~I~I). Cont:ln: .. p::ira N~t~D. ~,Dln :N:\clon<tl: islo porg~e a. União, em vez 1964. -.. Dt"putado Leéio Sampaio. 1 llun1 !\'Unlstéricj o .. 'encimetno mA .. 
<l :~'C~ ... 10 {!o mml~tro Ar~dlào sW3-l de pa~ar ape-nas 20": do cf\rgo do I xjmo deixe de s(>.r o do rt:spe<;:.üvo 
S1~~l;"-~" (',~!ll~~:€~~r ~ ~lu. ~~u.niO. por-) se.tvidor com 35 atlo~ de serviço, que tM.ENiDA H.o 127 Mjnistro de €sta.do, CUjll som,\ du 
qJL nuu~,ro:--:-., ·\d·.~ti. lua,~IO,U)IJ corno I st'm eS':ifl v:'utaf;:em nao t.em llints na· f resPQnsubilida.des supora, c\'ideu-
f'f:~;~::..',r-j\:~nl.CO em l'ell..i~UOCS Td\ c~n-I' da fi pl't'Udé-lo no exr.l'ctcio do cargo 1 Acrcscenta parágl'afo ao art. lll. temel1t€, a de qualqucl' de seus 50-
1~. :·.'Wia lJ1t~.rnacioua. ~o Tl'--..~~? e se i.\pos~ntarà, terá <ie pagar JOOe::, "Art. 18 _ , ..... ,.............. bortlinado.s. 
dJem de hfly(;r defendIdo o .\"':~511. ao n·j':o or::upunte do mesmo Cúm A: ~ 2.0. -.0 limlte a' que se referE! 
.OlU ,,,CC,,O .. em 195'), em lnqufntos ':1alivI01n"e do anterior, o ort, 19 da Lei n," ~,242, de 17 33, A medi'i. (elU sido ohjeto ne 
~l'o!'~'d.ictos p~lil OI'!' p:lTa (>&tR~elecer. D\:put«do Raymuwto de Atldradc de Julho de 1903, será US$ 1.500.00 I (>.or.itações ora do le~i.slador.· ()J'.\ 

t.:l~l1Ú;~:'Ü'3 rie fa1tu de cillD:rmn1t:mto (hlun ,m"H e qUinhentos dólares, t do ad~ninistrtldol'. Atrr..v0s da jJ:lj .. 
(l" ... l'..-.,'Õ'r"ÓH.>. cin.tiva do E:xecutivú c do Legisla-

:-;'~~il:\ d~:s S:::E~~rl:"S. l'lU O,;! júnh.o !MEN'OA H.o 124 mf'l'I.S:lt&. II ti\'O ela--v.·m sido suttmetida fl de-
.. U(~ l2t:L -- 8cnac.: .... l' Jtli/,(:)iQ '.'imnl·a. 1 JUSTIFICAÇAO hi\1..i's; recusada em nlg-urnas opor ... 

. Sup1'im~m-se os artif§os 15 e 11. tun:clades. t~m sido, f'nt:rctant'J, 
'I A presente emenda. por s/?'u pró- aceita na n1r,forla d9:s vózcs. 

JUSTIFICAÇAO pl'io cnundo.do, excluiria qU:lJQucr jm~: 39. c: o caso, por cxc:nplo. 00 ~rt. 
t:a ',...:.t. 15. st;'Riúür o b<-iJ v: Os fi.rtl(.'l1!:>· 16 e ]7 do projeto l'Q'.'Q- tiiicaçi!.o. Não temos nós legis]adon~s 13 do' Lei 4.~4:!, dI) 1963. B2t'n de 

,:.,r - De l·~p-rf'<H.'nt.açj.tl t}W~. 29 ;3;)'1 dil'B-rSaS graü!lcações, coma n de j opção a f~z~r: ou implantamos e m3l)~ 1 ,'cr, contudo. que o P:H~!';)O ali fl-
d.t l.~i 11.0 4..242, de 17 de julho magistêiicl. de nível uniYCl'sitário, de t:::mos.o proC'csso de moralização nd"l xado foi, de há tnuüo, sup::-rado. 
d~ 19ô3J ," ! reprcs,<;>nÜição etc, I n1Íuístt<ltlva e contenção nos ~astos,' tornando-se necf'5:3?ria sC:\ :ÜUI1U-

JustWca.r-.sc-!a a exclu.o:;ão de;-;sas' atingindo a todos, sem qur.isqut'r res-l z~Wia. 
JUSTIPICJ1Ç.!O . graWicaçõ:.:s se () prQjeto providen- trtcõ<>s ou conscjcntemente. nos con .. i 40. AgOZ'll, mfüs do que llUtl'."fl. 

iciasse uma compensação monetâ:ria; venç';~1Os 'de qUe fugimos ao I.UtllPl'i-1 qunndo llmil re-,olução v:tcdo::.a 
1';:<;;1.\ {!Tati!icRção ret4'~a (h~ ~lJ(H;a- p:i!1'n Úl.l:cr !<1ce aI) prejuÍ20 causz.da l me!hO do de'ver e outro can'.,;:1110 não procura cstcn:'lf-!" S<'US nbj:::U,<os t\ 

çân do artigo 11. iWl1\ 2. da COl1Yen- '1IJI) fllllcionârios. I temos, s:,nRo o de no:=;:~a casa. . boa constituição da Ul<)t;l.l.ina p..d~ 
.:;00 fnlcrnadona! do Tl\~balho 1I.o 21.. As gratificaçõc& prcvist:\s par.). o Não ê PQssÍ\'Ql 'exibir sflcrifíc-io de I mhúsÜ'ati'lt\ instmmel1iC)' di~ 
já ln-ol'jJol'ada. ao llO$'SO dil'ç-ito po..si-; fl:ucioml}jsmo civil e liue também 1'1-1 H1i1JJõt's c n:gali.3-s e~ager::lctlls pal'(1' tõ!la5 fI.S refQrln::"3 - e qun:l"o {\ b 
ti~l() por fôrça do Dêcreto Le,gislativo ~ nha.m s:mdo pagns aos militares. n5D: .'JJguns. ' . I f'..xUnç!í.o (ie privilé.::;io::; !;c situa 
11." !H. de 29 de m-aio de 1956, e dO! foram suprimídns p~10 Cóàis-o dei As l'ni$~ões nó elt.Lerlor são reG.u~s-1 eut1'e os }JrOlJÓsitos mél.!$ r1ere.rJ.frrí.-
Decreto n,'1 41. 721. de 25 de. 1u1)11.0 <te Vcncll1\f:utos, ntesm.o: conslcterando.05 tadJl3 Pl!W vanta~e2~ e t1I.'jriléglos

l 
t!coa dO' referido mo\;iffi<!llto, a 



Quarta-feira 17 DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção /I) 
::! J! __ zzwz _ __ ,,-~_=="';' __ .. ~~ Junho de 1964 1685 

- ui> • 

medida em s.preciaçl0 cresce de I (linda mais exdrúxulo dizer-se que \ posto no artigo 18, da Lei nüme- ~ ,\·.0 - A inob::;en'fu.iCia do dis-
únportância e si({;l1iflclidO,» funcionário é todo aqnêle funcionãlio rO 4.242, de 17 de julho de l!l63." posto m'ste artigo, e nó artigo 19, 

Reconhece ,0 prQclt\m~ o DãsP, as- que venha o. percebeI' pelos cofres pu~ serâ considera.da ksão fiO,.- cofr~5 
Iim, que a. única. correção a lnzer"Se blicos. I JUSTIFICAÇ,.IO públicos, acarretando Íl;'j funcio-
no texto do artigo 16 da Lei n,O 4.242/ E ainda mais eatl'n.nha é a hipótese n:l.tio b~l\'êfidüt\o e·ao.,>, l'c~ponsá .. 
63 aprovada há. pouco Menos de onze de considerar-se funcionário to~o Jã por duas vêzes, elll' menos ne "eis pelo pagam.ento a p;,na de 
mes~s ~trás, é a. do limite nela fixa .. s.quêle que perceb~ à conta de qUaIS"" dois flUOS, o Congresso ~aclonul H)r~-I :J~:!Q'c:~~n~r~~~~~í~ru~~~ p,'OC\!" 
do. Já de há multo superado. Quer l'Qudas ou crnxas. ClOU a mater:a Q\4C .se pretende ,\gora , 

Como ~e vê da, jUsti~icativa transcri.. Pois qualqum- funcionário SOmente I llovamente d.i'3cuhr e. de Que cogita) 3. Não rcstfl dúvida QUC Q non".l.a 
ta. especxahnente do Item 37. o obje .. pode perceber dos cofres públicos e à o artigo 19 do projeto. De f~(o, n.pós· c:st~belecjda pera .trtigo 18 (;.t L~'i 
tivo do artigo 19 do projeto foi esta .. conta de vel'ba de despesa de pessoal'lougas considerações, foi aprovado e n.o 4.24~/63 càn3titui :un ,qJ"nd<IJ~
belecer. ~m .venci1~~ellto ;ná.xill~O de consignada no ?r,çamento. I sacioll~do o projeto que se ~ónvel'teu 1\ m.en~o. <.lu. l:-odi~a. 1U~ se lpo ,ou na 
retribwçao frnancelI'a dos ser\ildores Fora dessa hlpotese, sàmcnte pode lla LeI 11.0 4,069. de 11 de Junho de i adm''ÇJoü·p.-çao pUbhca INkra! w"? V'i 
do Estado. a. administração entregar (e lL'lo pa-{ 1962, que, em seu urtigo 8,°, dispõe; H.Q 4.069/62 e Que, ~-l. r),11' d t~c:n"J,lr 

Como reíQbulçllo financeira ao~ gar) ao funciollário ou qualquer outra que "'nenhum seniàor, civil ou mUi-! os seus objetiVOS, prtSSOU :l cCr:vd\\ltr 
servidores, cl.:msoante os artigos 119 e pessoa, quantJa que, em virtude de tar, ativo ou infltiV(I, da administra-! llorm~ definitiva p~ra llpreCl.:)G~'O (\~ 
'120 uo Estatuto dos Funcionários Pú .. lei oU de COl1.lirato, seja depositada ção direta ou indireta, abr:,mgido por! direitos incUvlduais e de fi1;3'Q~10 (:c 
blicOS Civis da União, .entendeIn~se () em favor da mesmn, e que, por isso, esta lei, poderá perceber, no Pais, 3. I1 paórüo de vida ,ara '1S servidor,:"f ~It'la 
vencimento e a re~nu~:~ação - Ú~li ... não sai dos cofres pÚl:J1icos, não COl'~ I titulo de \·CllCÜl~?.r:to, .remuneração, m~)~a atingidos. F~i prinCipio que () 
eM f?r.mas de retrlbmçao pelo efetlVQ re por conta da União, j .antagens pecul11arJ:l,s [lX:1S 0\1 }Jl'o-11~gll' -r1or fixou, flP?S :v06o ('.,.~nn~~ 
exerCIClO do ca,rgo previstOs na LeI. Tal como se acha redigido. o nrtigo' ventos, pllgos men.srt1Jnel)le, Quantia c:oso e~tuào e debaL~ r..rl, matf', L.L ." 

Con\pletam-nas as €,ratificações: 19 elo projet{l teria como conseqüên_1 tolal superior n 17 (dezessete! vêzes 11 d.lSÇUs.s~O de VDl prOje.IO C.Ula ~m~\~,\o 
de função; ,da: l ü l.n.a'ÍOl' s,\1ãrio-mmimo ~m \'lg,or, t)Uni nao esta',ru condlClOUltd[-!, fi p;':\-
pela prestação de serviços extra~1 ',. . . _ I.,." , " , zos curtos nem a Jat:w rixadac,. 
ordinã,rios' V)~ m,c!mT na sua prOIblça,o quem: 1!',ulugnlfo unlCQ .- Inclua ~e. no 4. A Comiss:lo [u~ermi.ll.lt'tet,ai q:\1e 

. _ não Rendo funcionário tenha que I d:SiJosto n€.st.e art:go a pa:tlClp[t~ foi constituida plla cstwitu, no; U,-,1';;'3 
repre~e~to.çao de Oabinctp: I net'(~cber pelos cot'res públicos, tais, çu.o tla urrecaO>i~ao de tl'!l.mtos,' do ~~di.·,1P.nto :10-i SDf\'idores (.:1\1.1'. mai-
eXel'C1CI? €ln determinadtls zon:IS como os despachantes aduaneiros' 2. PosLerlormente, por ocasu:.o du grado 8S duas sema:lJS 4jJ~ U,n p~ua 
ou locaiS; . I c~Jas comissões de despachos lhes I üíscussüo do projeto que se converteu, a touclm,ao dps /:it';IS tt;l'Jall1(ll";. (l·.!·:e 
servlç~ Q': estUd(J. n~ estrangC.ll'O: SitO entregues pelos cofres das Al~ na Le-i n. ll 4.242, de 17 de julho rle ~ bmbém t-er estudaria, ra9.rlt~ln('ntt', Q 

par~lclpRça~ em orgao de delitJe A

1 

flitl.t1cgas; os peritos judiciais, OS~ 1963, o a,s.':.muto foi minuciosa e !onga-1 assunto em tel::t._ m-;smo porq~Q UO 
raçao coleUva; peritos 3.clmillistraU\'os, nos cs.so~ mente estudado, t~ndo, dos debates' anteiJl'ojf'to pubhCí:tdo 110 DiGno {~C 
encargo de au..'âIiar ou membro de I de vi.<;toria de n1ercadorias inW01:-1 ~nião truvados, surgido a norma que ~ Notir!.n.'1, do Rlo, je ~u-5~ :if/6-l, t.'."ll ~ta 
bal.lca em comíSsõcs de concurso; t:Hb.s com jsenção de dirc-ito5 \! se converteu no artigo 13 e seus pn- o fll'tigO 13, pelo qu~JJ. fiCrlrhurr "re\Q-
encargo' (le nuXiliar de professor outros, o. s portadores, fUl1:::0ni-/ rágrafos dessa Lei e que é a seguinte: gUt!os o arU~;-o 18 e seus vaLhr,.fos 
em cursos legalmente instituidos; I rios ou não de títulos de divida "t .. . da Lei n.'} 4.242, de 17 dt: julho de 

d ·· I t ct 1 " , Ar . la - Neuh~lm ~,el'\'laor pu- 1'\[:'"'' 
(l. lC~onn par empo e serv ço, pUblica qUe UVC'l'''fi dt! te~eb~r bj' .'j .. ' 'd ,"'}.;.o • 

além d 5 se"'u'nt'" t rr \. ·Ud· . .... "leQ, CIVl ou mUltar, sern Or de 
a _ t> J ,"'s \'~n_a",cr.s.:J 3.\ J,~r?,'), .o~ que tl\'el'~m de tet.eber autal'quia c ser',,~ntu4rio da Jus-' 5: Mas êsse uiltepr)jcto, como é' ~'-\_ 

de. r::~st() (cor.lpel1saçao dE:' de"pcs:\1 l"s~ItUlçal) ele cauçao pelos cofres tÜ'a na atlvid"cte oU n.ío poderá I b:do, foi ao lJASP, () quni. l'1:i1 Uill;' '.it>-

d_~." v~age~: Rl't. r l~~ § 1.
0 

d;; .E ~.i - P:Jb1i~o~ _ e aínda uma 1nfínidade p;rdebCl' no P:üs, men~;lll~lente, n mana, e~tuc~ou o. '::n_:ltória (1,.. WJ0 o 
DmrlaS (:ndenhmç,.o de aespesas ~~ de hlpot~~es cQ!Telltes; titulo de vencimentos OU remu- t projeto e, na base dt simplel' ~pr<.'-
alimcllt~çao e potlsa~a) - ,AuxUlQ 2."1 imp:,ulr' que os {'Jementos neração e vantagens pecuniárias I ciações opress.'l.das c por eOl!3f'guin:e 
p~ra (hfe.~el~ça ."de cal~a. C.:ompens?,w r;:~i::: catego!'izlldos do serviço pú- t'ixas, inclusive percentagem 1)[l ar-\ açodadas e incomp!r..tas, prrtenLlc l'e-
ç~o de d~ ... e~enç",s .~e cUlX~Si - Sa- b~lCO r['L'~be::;sem eventualmente recfldnção de tributos, cUstas e' formula!' comph>(,anp:nte .tOla tll.Hm:\ 

~arío:fanlIli~ . Ú\ux1IIO par~. a mnnu- fI,,~iê;J, li", '" tlSW e out.ras vQntnj"ens emolumentos, 4uanÜtt superior fi) qUe já con::;t~l de t\!l ~t'('f:'nlt: f' qlW l'{'-

\!:l:~<lO de Íllnos e da f:::tmlha! - Au- ,'\'{>nt:.lal,s, impedindo por isso CrS 350.000,QO ,tr~zenr.os c cin- ;;:Ult0l1 ae longos e .1t't:ül1Jtlo:- àel.Ja-
Xlb()~àOenç;;l" - Quotas~pa:te~ - ~"r- m:'SlilO 0.5 serviços mais relel':m- qüenta mil cl'uzejrQs). ,tes !ws duas Casas du f·!'ll'lfllnPJ.4..:..l 
c~nt3g(;Ill sl)IJre arrecadnç;Jo de tnt.u- te." quo pOderiam prestar; § 1.0 _ O ól'gáo ,to pr,Ssoal res-! NaçjonnJ. . .", 
toS. I <, l' "'I", ·"n' o 1"'0 a UI' d pn"'l·· i I" b' .. , . " ," , .... \ "': '. ",.li,.,..t' " • d rq a. e Sil- L· .... C 'o nc rl}ra o r1gatOl'HUllcnte, 6. Trata-se, pois, t1(~ mt\~éri3 qi.:;! 

CO,mo ~e 'c, SOl~ente podem S~T I lr-mos lltt;i dasses supenorcs do no Cheque ou rôl.i.la de pag'íllrtl'nto, I eS.le COI1""NSSQ já '1')r;:;dou_ Vai' d. ti;,:> 
, c?nl.;,dt'rado.s coma !ntegru.nd,~ o sab· hcniqo clvil e militar especiaJ- entre os des{:onto5 fi que est:\ su- v{m,~s, en~ deb$.'tes ~Jl\)lol1;~HdO& (' dO 

TlO do s$~l?do~ que as pcrl.'e;)a, uqup-! mente entre os Oficiais-Generais jeiTO o funclon5río, O excesso_ de I qUal :?sultou uma ~ ,C.(·rma qUt.: kut 
las ~l'llf,~flCftÇ'?CS ou \'f;.nt!\ge~1s dei de.s l'\lrç:J.,~ A:'madas; ret~ibuíçào vet'iiicndo que !'el'er~ I :ltenoldo ao::; desejo::; do:.; "ervíd,w,'''' e 
quant:t?-,,1VQ . flX~, pagas m':.'tl3J.~m~mr~ 4 OI csr2beleccr na cOl1ceituação I t.era, co~{o.rme n hipotese, ao Te- 0.05 Lni.eresses da <Jdnt'nI5traçfw. 
fl? sClvldor, JUl1t~tnente CQm "cUS \cn- l de func.ionÚl'io, n única L'ondição :;OU!O .NacIonal, on ?.OS cofres da 1 .. " , . 
,c~mentos,. como e o caso da grntiflc3- I do perCCUcl', no Presente ou no entidade descentralizada corno l'C- 1 ... Salvo ulelhol: ]UW.O. S,('\1,O}' de Ol)t-

ç~o ele 1unção. de l't'prX'15entação de futuro t'1} pelos cofres publ"Cos ceifa eventual, mao ~ue entre o l'esu!tacto de um de-
gabiuete, pelo exercÍ{.'io ~m r1etrl'mj- ..' . 1 bate aberto e demor'ldo, nas duas Cn ... 
nadas ZOtl:lS ou local') ou sa1'!\;rio.fami_ ou a l.ontn de quaIsquer ithpost~s ~ 2.\) --- No có.lculo do teto n que S3:::' do Congresso, :le que resultou a 
Ih, :lS p~l'ccntn.gen3 s-.)bre arrec;\dn~ oU taxas .:>:l1?- qUalquer rel~çao! se refere êste ::tl'tig:Q, levar~se-ã arti~o 18, da Lei n.'l1 242/63, e a apl'e" 
~hc de tritmtos e o Ec1JXi1iO de cUferença C-?m. 0. e~ercIC1o de cargo ou 1un- I e:m conta a ünportància bruto., to- ciação açodada, de l.pen:1s 2 ou 3 dlas, 
de caix!1. As demais vantagens ou g1'<.1. ~ 1.;;;-,.0 publIca. tal, percebida pejo servidor, nela do !lS5WltO pelo DASP, 0\\ rnesmo o 
t.ficações por ser~m espol'âà1tas, . ?~m.o flC:llf,Ua, fi ExposIçãO d~ Mo· inchlÍdas as diátias de que trata reestudo, em prazo ll~.itado e ~om 
e~'ChtU:lÍs, incf:rt:ls, não integram, et'i_\ tl"'~: d~ D~l~f'",t medIda foi f)b3etode a Lei n.o 4.019. de ~961, .., !lS "321- data certa de conchJsao, pelo ÇOl]~ 
dente:l11ê':ute o salário e "'o!l5t:Hucrn I ÜCC1dtçao apos profundos e d~talhad05 t:1gel1.'l qUe, Ch100!'a variando qUall- gresso _ em sess6':5 "onjU1~ta~, rle.ve-~e 
qu:ts:;> s2mpre indenizações ou com- estudos. pelo c.on~rcsso NaCIOnal CJ.,ue to ao valo!' Pecuniário, sã" perce- manf.e~~, .p~ra eVI~~l: P~~SI\'t'lS in~~tl" 
Jl:~ns<:.ção por despe~ús oU serviços ex- C?n1 melh?r tectllca e absoluta pIe- bidas 1JlCllEalm ... mte e mn caráter ç~s ~u .mesmo Crtal nO!m~ dI'> .'.h~,:n:-
tI fwrélinúrios. . I ClSi.10 de lInguagem regulou o nsslUlto perlllaneme. bem como a soma re- cJ.a 1111utucla, o re.\ilJltado que JU 1m, 

O nl'~ '" l' .,;.,. do nrti€;o 18 da Lei n.o 4.. 242/63, sult~nte da acumulação de pro- Rl11dú há pouco tempo, t'l1contntdo 
Ta, o ~ >}t~~ ;. ":)0 PI.Of t?, l,tI ~Q-) l'!. única modifIcação que o texto do ventos ou pensões cotu a remune- pelo Parlamento e de que resultou o 

~~o sr~ aC\Sl~ ~ lCd.olW: ~.a~ mÜ,JlQ ~len~! artigo 18 l1ccessit:l,. conforme l'econhc- ração de qualquer àtividade pú- citado artigo 18, da Lei u,<.I 4,242 '63. 
~à ::'~,~ e{ \;°fO'h1con es~a o HOS .tenli ce O próprio DASP, é a do limite nêle bUcH. de natureza ~xe0utiva 011 le- 8. Como aquela. lei estabe1eceu o li-
... e ~ (3 _: d~ DASP. I fbwdo, (lUe o prÔrW1Q DASP l'econhe- gislatíva. deduzindo-se, cnt.retan~ m1te xe Cr$ 350.QOQ,JO, quantia então 

. Ass,m, fl r:-Ie~'e~1r'la no ft':-itp t'ef~- ce t"star há muito t'tu?'et\lUO propondo to, as parcelas correspondent.es fixada para os "encím~ntos de Mlpi$-:-
rl,t,lo, a H~1)l'lOnar'o n:) sentido am~ no nh'cl de \,cll(:-Ímento d~ Ministro aos descontos compulsól'ios para a trof. de Esta.do, julgamos que a medL-
lJ-b, \:on~eItu;Uljtl-o CQlr:ll 1-0.:4,) 'H_p.l~h." de Estado. Previdêllcia So~ial, Montepio ou da deveria ser nlt~rada apenas nesta 
qU~. !~Cl'c~ba (jll \'l'nhfl-. a p:·l'c:>bt."l' .1':!los ,g o que faz n. emenda ora proposta Pensão limitar. fi aiuda de custo parte. para ajusta-l~ ao nõvo limite 
cof..es publico;; ou nmrln r:. ('unta í\el que ao mesmo tem~ 'at~nde 3.0 obje- e 3.5 dlál'ias de aUntentaç~(l e pou~ ~ccorr€'nt.e dO~ ven~tm~ntos a serem 
~'JH:~ouer .n'ndn.c ou CJ,.;Hl<; . .u"m;:'·'n· dvo do tlrnj~to e o define com melhor Buda. !ll{adO~ efll VIrtude do prezente pro .. 
Qf _ (.p. mtl~t(, ~.;:lJdE ('5 .... 0[.0 p'1ra in- ircnica e tnaior precisã,o dos têrmos, § 3.0 - O disposto ne-stf> 3.i'tlgo Jeto, 
cJuir ,no S"l' I""·' qU'Ill U "r "'->"'" I l"d I D 

, ~ "_JV , •• "'- ,. ~ç l~:.u-la: (ritnnulJ na aplkaçâo da lei dúvidas up.lCa-se aos ;l!l·VJ. ores (a .. -re-
(H~ \'1>r"hrr (·10< "u'r"O pu"'t',o' J"~'PUl' \' , f· d D ·t a d J d 9 Com "st"S cou",'dc""",';"''' plcl·te. 

• • .,U -, '- .... '-"'." •• -, e pFrplf.'xida~.h;5 de ('onst:'qiWllcül~ eJtUl';1 Q istrl'O J,-e era. a' "" i::. >-"~'--''''''' ~ 
Unci.J: sup:;!"r;r a05 VCn.:H,H'nto~ Q<:" gr.1H,S. CO;.l\panhia Urb8,.nü,adora da !>Java m~s a apl'ovut.'ão 1~st'3. ~mm.)da, lUa. 
l\l'ttlstrLl do..' I%tado. ! 821:,\ da'" Bessõ('s, 6 de junho deI Capital do Brllliil, do Df'parta-! celteza de que o reSul,tado dos d<:"pa-

Cem efdto, n. ,~xpr~l<.s~n . \tv'lo ;'jque W::iJ Dt:pUta.oo TUjy Nassij, mento I"edi>l'al ..ir:: Segurança' Pú- II ~es acurr.-~os e detaUlaúos travados em. 
)p que" f'onf.idn l)[) te;;,,) du t)lojeto t)!iea e do Serviço de Assistência .Junho c JUlho de 1963, no Pal'i.~nlen-
nivl pOífe rt"Í('1'ír~.<:f' fl fur.;:\,'n·Jr10, pOis t::M:::-H> .. \ N.o 129 MedJ"a Donü ,mar Urgente bem I to, são. sob qualquer ';\R~Çt(}. malS res-
QJ\:' é o "llj~jto 1.1.1 f1t{j<'·· .. r u" \'Í'>:l \ 1..... C' l j .... ~ e' !J1'1i peitáveis ele que a ap'Ceciação sumá-
lJ~~'r;.kl:)mf'lltf> jl1S~ltu1r u (-;>~}'_c'J'!é.I (1" l~:n~ aos se~yH >Jr~~.J <:;: ,,: 1. - rIa do mesmo aSsU11to pelo DASP em 

" - gtl'·:;~itu3.-se o ::;rtif:o 19 peJo ~e- 'I' !."l('S tnmsrelldo~ /,tra os ES"I1Q~S lapenas 2 ou 3 dias je trabalho apres-
'·lUllricllúrío". ~uiIH,,: I q Gunnab:u"a e do AO'e (~elS rid' . 

S1ria (,xrtr:1x~!ÇJ 0i7,c-r~,<;:~ ~t':' f " '0- '·Ar~. l!) -,_ F.iça. el~Yêldo. ~tt.i o.. t, 7;')2, <te .196.Ó, e:~ 1)70. de 1962), e í s. C!. . 
n:il'ío (. todo a<péle fUlwioll.trio que limite dos ven;:Jimentos fixa elos : os aposentados posteriormente a Salt1 -;\.3 sessões, em 3 dr junho ele 
pcrc~lJa p.::los cofres públicos, como é' para os Ministros de Estado, o dis- ' ~ransfcl'ênciü. 1964. - Senador pesiré Guarani. 
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EMENDA N,· 130 

Exclúa-se do art. 19 • expressão: 
"inclusive participação em multa." 

f JUSTIFICAÇAO 

A p~rtlclp.ção de funcionários em 
multas fiscais tem sido o~jeto de di
versos i e demorados debates naa duas 
Casas ,'do Congresso Nacional, o qual. 
após minucioso e prolongado estudo 
da matéria. fixou. a 'respeito do assun
to numa. verdadeira. regulamentação, 
a 'norina que constitui os parágrafos 
4,0, 5-1-' 6.° e 7.° da Lei n,o 4.069, de 
11 de junho de 1962, e que são os se-
gulntel.: . 

fi§;' 4.0 _ A participa.ção dos fun .. 
cit:mários nas multas impostas em 
vÜ'tude de processo instaurado 
após a vigência desta Lei, por in
fração de qualquer lei ou regula
niento fiscal, passará a ser a se-
g~inte: 
a} nos casos de infração de sim

ples dispositivos regulamenta
I res, sem falta de pagamento 

de impõsto, 25% (vinte e cin
co por cento); 

1p nos casos de infração consis.
tente em falta de pagamento 
de impôsto no todo ou em 
parte, 50% (cinqüenta por 

! cento); 
§ 5.Q - O disposto no parágrafo 
anterior não se aplica. aos casos 
em que a legislação específica es
tabeleça participação em percen
~agem menor que a ora fixada. 
I§ 6.0 - J!: revogado o § 8.° do art. 
1373 do Regulamento anexo ao De
,:creto n.O 45.422, de 12 de teve ... 
,reiro de 1959, 
I.§ 'I,Q - A participação dos fun
'cionários nos casos de importân
. cia,s arrecadadaa em virtude de 
leilões de mercadorias será de 

• r 35% (trinta. e cinco' por cento) ," 
2. 'Ainda agora o Congresso Nacio
nal voltou a apreciar o assunto. pelo 
projeto n,Q 55/64. do Senado. tendo a 
Câinora (Pro)e!" n.' 1. 989-C/(4) já 
ze : manifestado sôbre a matéria com 
a aprovação do § 5.°, do ~rt. 10. do 
citado projeto, o qual. sem alterar a 
norma já contida sôbre o Munto na 
Lel u.o 4.069;62. apenas exclui o 
agente~físcal de participação nas 
multas nos feitos fiscais de que resul
t~ a, cal'acterização de ?,.l\ropl'iação 
in.r;lébita do impõsto devido. 

Integral e dedicação exclllBlva dos 
agentes do fisco; 

c) porque o pagamento d. quota
parte não é despesa. e em nenhum 
caso é superior a 45% (quarenta e 
cinco PQl' cento) do total da multa. 
arrecadl .. da, da qual. no mínbno. 55 % 
(cinqüenta. e cinco por cento) são 
creditados a faVôr da União. 

Por tais razões e por considera.r ... 
mos que o assunto da participação nas 
multas. por ser de natureza. tributá ... 
ria, é im.pertinente no projeto em lide. 
é que pleiteamos a aceitação da pre .. 
sente emenda. 

Sala. das Sessões, em 3 de junho de 
1964. - Deputado Tufy Nasal!. 

EMENDA N.q 131 

Redija-se. assim o art. 19: 
"Observadas as normas do art. 18 
da Lei n.o 4.242. de 17 de julho 
de 1963, nenhum servidor civil ou 
militar. abrangendo-se nessas ex .. 
pressões todo aquéle que perceba 
ou venha a perceber pelos cofres 
públicos ou à conta de quaisquer 
rendas ou taxas. poderá auferir. 
no PaIs. importância. total supe ... 
fiar aos vencimentos fixados para 
os Ministros de Estado." 

JUSTIFICAÇÃO 

Simplificou .. se a redação, manten .. 
do~se, entretanto. o principio do teto. 
inclusive no tocante aõ problema das 
funcionários que devem ser abrangidos 
pelo artigo. igualando-se, assim. exa
tamente o sentido da expressão "fun .. 
clonário em. sentido amplo''., preferi .. 
da pelo projeto, mas que tem caráter 
dúbio. 

Por outro l~do. é flagrante a in .. 
constitucionalidade da fixação do teto 
relativo à soma das remunerações dos 
cargos legalmente acumuláveis, O di .. 
reito de acumular é constitucional e 
seria ilusório o seu exercício se se 
impedisse. por via do teto. a retrIbui
ção remuneratória correspondente. 

$ala das Sessões. em 5 de junho de 
1964. - M arUns Rodrigues - Ader .. 
bal Jurema. 

EMENDA.N.' 132 

Ao artigo 19: 
Suprimam-se as expressões: 

"mesmo em regime de acumulação 
de cargos". 

JUSTIFICAÇÃO 

3. A própria Comíssão IntermIl1i.ste
ri}\.l que estudou as bases para o nu-
1l1ento aos servidores civis talvez te
nha apreciado o assunto. mas do an
ttprojeto respectivo na.da consta 
(piário de Noticias de 20~5 .. 1964). O aI't. 19. que fixa teto para os ven-
4. Vem agora o reestudo, em menos cimentos dos servidores civis. é as
de uma semana. dêste anteprojeto tensivamente inconstitucional. como 

tem entendido o Poder Judiciário. 
pelo DASP, o qual. num, i!rojeto de pelo menos na parte supressa pela 
q.~ento dos servídores ClV1S', preten- emenda. Se a Constituição permite a 
c;le mova~ assu~to de nature~a. ~ura- (acumu1~('iio de cargos, nos casos que 
tn7nto-. tnbutárut, de compef.encla d~ prevê, não é licito ao legislador co-

• Mm!stério da Fazenda. e que já es~ mum restringir de qualquer forma 
~r1:talizD.dO <) em nonna legal pela LeI essa franquia da Lei Maior. A per
fl. 4.069/6"" resultndO de demQra~os mi.s$ão da acumulação envolve, neces
e pro~dos estudos, .ta_nto nos órgaos sàriamente, a da percepção integral 
. cspeClahzados do Mimstério da Fa- dos vencimentos dos cargos por ela 
~enda com? nas duas Casas do Con- abrallgili .... s. 
,gresso NaCIOnal. Sal das Sessões em 5 de junhO 
5. Nesses estudos, se concIuiu que _a de 19~4. MarÍins Rodrigues 
'quota-pJ.rte, apen~s com a re~uçao Adcrbal Jurema. 
/jmposta JJ~lo artIgo 9.Q da LeI 0.0 

'4.069/62, deveria ser mantída etn sua 
plenitude, em Virtude, entre outras. 

'das seguin;;3s razões: 
a) por constituir um cs;;imulo ao 

trabalho de pesquisa. no combate às 
. formas de sonegação tributária; 

b} por ser uma forma. de retribui
ção ao sistema de trabalho de tempo 

EMENDA N.' 133 

Acrescente-se ao artigo 19 o seguin-
te parágrafo: 

"Parágrafo úníco - Nos casos de 
participação em multa, sóbre as 
Quantias que excederem ao limite 
fixado neste artigo. computado 

= 
anualmente. será. paga aos fun
c1onã.rioS que a elas fizerem Jus, 
metade da Importância que lhes 
caberia." 

JUSTlFlCACAO 

A participação nas multas vl.Sa es
timúlar o funcionário à prestação de 
serviços mais intensos e mais vigoro
sos do que seria obrIgado pela sim
ples rotina do trabalho. 

Por isto, nlo é aconselhável.suprI
mi-Ia. a. partir de certo limite. como o 
faz o projeto, mas sim reduzir-lhe o 
índice percentual quando o exceder. 

Com isto se manteria o estimulo in
dispensável e se reduziria.o quantum 
da participação. ev1tando~se exageros 
em qualquer sentido. que poderiam ser 
condenáveis ou prejudiciais. 

Sala das Sessões, em 6 de_junho de 
1964. - Tulfy NasSi!. 

EMENDA N.' 134 

Acrescente-se o seguinte parágrafo 
ao artIgo 19: 

"Parágrafo - O limite fixado nes
te ar-tigo, no que se refere à par
ticipação em multa, deve ser COlt:-
~iderado anualmente." 

JUSTIFICACAO 

Os funcionários que fazem jus l\ par_o 
ticipaçl\o em multa raramente alcan
çarão o teto previsto neste artigo, por 
ser a. multa alea.tória. 

Não seria, pois. justo que. na maio
ria das vêzes. não alcançando o teto, 
no mês em que viesse ultrapassá-lo 
em decorrência de sua maior ativida
de lhe fôsse impOsto, neste mês, o teto 
dêste arUgo. 

Dai a providência de se mandar 
considerar anualmente o referido teto. 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 
1964. - Lauriva! Baptista - Tulfy 
Nasslf· 

EMENDA N.' 135 

Dê~se ao art. 20 a seguinte redação: 
"Art. 20 - Os Ministros de Es .. 
tado determinarão a revisão nos 
quadros de pessoal das autarquias 
a que estejam VincUlados, obser
vado o disPOSto no artigo se
guinte." 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda. se afina com O 
desejo do Govêrno - aliás. muito lou
vável -, de revisar os quadros de pes
soa.l das autarqUias. eliminando pos
síveis irregularidades acumuladas com 
o tempo. 

JUSTIFICAÇAO 

No projeto do Executivo observa-se 
flagrante contradição entre o art. 20 
e seu i 1.0, aquêle a condicionar (?) 
a revisão à iniciativa. dos Ministérios 
a que estejam subordinadas as Autar .. 
quias. êste a ordenar que a revisão 
se processe "nQ prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da pUblicação desta. 
Lei" . 

Poderá parecer, portanto, que, não 
tomando o Ministério competente a 
iniclativa de promover a revisão, es .. 
taria O DASP impedido de fazê-la, 
por iniciativa própria. 

Além disso, qualquer atraso na ini ... 
clativa do 'MInistério - sempre vaI .. 
tado para outros problemas - 1m ... 
possibilitaria o DASP de fazer Do re .. 
visão no prazo estIpUlado. 

Sala das Sess6es, 4 de junho de 
1964. - Deputado lithlé J. Cury. 

EMENDA N." 137 

Art. 20 - Redija-58: 
"Sem prejuizos para. imediata per .. 
cepção das vantagens ora. conce .. , 
didas, ao aplicação desta lei às Au .. 
tarquias ficará. SUjeita 9, revisão' 
de seus quadros de pessoal, por 
iniciativa dos "Ministérios a que es .. 
tejam vincula.das. observado o dis .. 
posto no artigo seguinte." 

JUSTIFICAÇÃO 

condicionar a concessão de aumen .. 
to do pessoa.l autárquico à. elaboração 
de novos quadros de pessoal. com tra..; 
nlitação forçada nos Ministérios, 
DASP e Presidência da República, 
implicará. na indefinida protelação dà 
efetivação de tais beneficios. 

A emenda concilia a. concessão das 
vantagens eom a revisão dos quadros 
de pessoal. . 

Sala. das Sessões. em 5 de Junho de 
1964. - Deputado Celso Murta. ' 

EMENDA N.' 138 

No art. 20; 
Onde se lê: 

"dos Ministérios". 
leia-se: 

"dos Ministérios ou órgãos." 

JUSTIFICAÇÃO 

Há autarquias qUe estão vinculadas 
à Presidência da. República; direta ... 
mente. 

Em 5 de junho de 1964. - Hum .. 
berto Lucena. 

EMENDA N.' 139 

Ao art. 20. após a expressão 
~<autarquias" 

acrescente-se: 
"salvo as educacionais," 

JUSTIFICAÇÃO 

:! po.ssível que o artigo l.uja módi
Sala das Sessões, em 5 de junho ficaçâo se pretende vise a atend~r à 

de 1964. - Deputado João Veiga. política deflaeionãria do a.tual Govêr .. 

Todavia. ela visa -também a res
guardar os tnterêsses da nobre e nu~ 
merosa classe dos autárquicos, sacri
ficada com a constante e1e\'ação do 
custo de vida, e que. por isso. não 
podem mais aguardar providências 
burocráticas, em prejuizo da sua pre~ 
mente subsistência. 

EMENDA N.· 136 
no. Ninguém em sã consciência; se 
poderá opor a uma deflação modera .. 
da. E, no campo das nomeações fei ... 

Reúna!11~se as disposições do art. 20 tas em massa nas autarquias. não, po-
e seu § I.". com fi. redação seguinte: derão ser incluídas as chamadas au .. 

"Art. 20 - No prazo de 30 (trinta) tctrquías educacionais (Universida"-Es) I 

dias a contar da publicação des- vez que as despesas de pessoal cor
ta Lei, será a mesma aplicada às rem por conta de dotações orçsu,nen ... 
Autarquias, com observância do tárlas especiais. O mesmo não s~ dá. 
disposto no artigo seguinte, por com relação às autarquias previden ... 
iniciativa do Departamento Admi .. etárias e econômicas, nas quais se sabe 
nistrativo do Serviço Público, que a Quanto chega a orgía de notnea
submeterá a revisão ao Presidente çôes com finalidade tlOlítica. Isto. em 
da Republica." grande parte. decorrente do fato de 
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por 6rf!{\.os comD, entl"e out.re,t, !' 

ministraçro do p(jr~o do nio' ç ~ 
neiro, que usa.m l1omeu~l3.tur\l. (, 
sa para cargos c fun~6..!3 C(:JJl . .'. 
tes -aos d3 !ld1niní.:.tt.:a~to dJ.l'e'i J 

mQdüic~~ô'-'S 'p.):;~c;-iOl1n(llte Íll\,fodU- EM:!I'IZ'A N.o Pó 
zidR,s no Plfl'tlo de Clrtstfí~a(;s.o de 21 La nuterquin de que tra-: 
C.:reO!3 obe':i.ec:;rJ.l.l1 ~\O r~rop6:t;o dc L'll1 a L21 ll.o 2.973, de 26! No art. 21, item 2, e no art, 32, su. a finalidade dê propOTcionar aJ":' 

Iservidol'CS l'cmuncrar:-áo be.IU $::: crhr prirJlé3105 p!citer.dos pvf gTUpOS (]~ nO"t'e,r.1..Jra de 1956. e I primir a expl'esséo. 
inc·jti;j[cH.o::J, l!: uma rtfbns.rr.o g1'3- Lei 21;° 1.6:8, de 2(} de ju~ "de forma expn~ssa.'" . à que é ps~a p;Jla lllaicria dos L, 

tuHn, que mal encobre um espí1'lto dc nllo de 1~)52." I ' 
sa~~rtú1. que não temos por que fiCo.- JUSTIFICAÇiiO 
tf\.r. Não exi!."tc nenlt1<'.l moUro p~n'a JUSTIFJC~1ÇÃO 

da ttà.rn.lnist:t:'ução direta e de..:;)..., 
lizada. 'com a redação do.d\' 
emenQa fica.rão ob:i:ig'J,.<los a )1) ,r· 

s(' cotlsider;'l.f o Plano de C!assLiic:\· 
çz,o como lnut:-tó,,,c1. Ao contr;)rio: 
a c>.. ... j,rlt:nCüt e a ten\po n10:tramHl 
nêje ,l lalW1S grlW,l1tes. f:,. OplllH'io do 
PASP u respeito n~o é a me1)lof, por
qt12 ntó é if;,e~ta, uma vez que o Phl., 
no é de su~ autoria e êssc órJào 
rostumn. bater·5~ encf\rniçadorn.cnte 
nr. Gcfes:l e man1Itenção de seus pon
tos de vista, rccuscndo-se ~ au~'l'\1.tiT 

Tôda gratificação ó'~, \tntu:xcm pc .. mIZh'l" a notuenclatum dos se(.).; r· 

l?C'i-a r.:i n.\) 2,973. nrt, 22. e p~la cunitlria previs1'a ctn lei eleve scr 
r...ci. n.,) l,G:?D, art, 19, letra c, cabe 'ao pn3'tl, 
Con:.;.~'lho dfT· Aili1linblr3~áo do Banco A exIgêncm de ser expressa é de 
NllClonJl do DC3(!ü';oh:imento Econô- sentido dúbio, pom a norma jurf::Hco., 
mico "apro\'ar o quadru de peBsoaL, scndo genérica, n50 pode s::r e1q)1·es
aiar cnrG:os e funç6.::"s, fixando .. ll1es os sa quanto a tôda,s as c.5I;Jócfcs de re
respectivos p~'H.lrõC'::; de vencimento". lações abrangidas pelo pl'cccito • .N3.0 

sos e flll1ÇÕCS, f!.ue lÜO podel~ U . 1 
rmnttnerlldos cotn 'Vencimentos t,,".'':

rtorc~ aCs dos dClnJ.w ór;;Jós, 

Senaclor li!cln c' ::d 

Ao artigo 22, u(';r'0"''Ç'i!nte-s~. O\:J{. 

seus próprios erros. 

Con .... o é intuito declarado do projeto convido ~ lei ser. casuística, é eviden ... 
resbb::!lecer o pl'inclpiO da isonomia, \ te que fICa ao Intérprete enquadrJ.r 
de IUO[;O que 03 SQl"vidores das autar- \ em seus preceitos as diferentcs :hipó~ 
quias n~o rc.çeU3.ffi mais qua os da teses de fato, 

couber: 

Sula das Setsões, 2 de junho <de 
1964. _ Chagas Freitas_ 

Suprimam-se, no § 2.CI, do art, 2J, 
'as s<::;,;uin~es expl'cJsõ::,s: 

"e demnls Jispcsiç6es legais OU 
l"cgul!lmcllta~s sôb;c sistCln't\S es· 
pcc: io.is de clas.sitica~ão de c·argOS 
e de rc-mLU1ern,(;€,o 0\1 }.)2~p1rtento. 
bom como .ie conce5~üo de van· 
ta:;cns llÕO prévistas para o fun~ 
c;onalLmo eu) Leral" 

JUST1PIC/.ÇAO 

AcllO mna úLi~tide de p~'uoj2nck a 
S:-J~J. ':'~';J ú~~;;t' PC;-l('j'J, DOi<; tI .. ·s~ 
c1e tw.cr Uln.::l: :".('L:'O r;:\'tuY, ~f':::- e. ~YJr 
U:..O 1.lZ,lUO, ire.: ;;:..;.;~, ~ u ... ~:"'<Zi..(ÓULCS 
·tJst-J~:ci\'G;" 1c ... \"'~, (,:;:e l·':>"c·.çi'o Sê 
:;'H_J'ü.lC. 

Enl 5 do junho:> fls ltÇL - trln • .r;
u~rto Lu.cena - ;~r:ll:,1S .r.:oJ.dr.fluC~. 

jS'Jpi'ir.l.1.·..;~ o !!; 2.Q. do art, 20, 

JUS7fFH .. /.ÇAO 

Admil1istraç,lo Direta ouando ocupem O Direito. uma vez p5sta pc10 Es~ 
cartos id':'uÜcos ou ;eii1clhantes, pa.- tado, ~1l1D comporta lC.s~·içõer; inter
reCQ.me· n~cess:lrio, tal como se àis- prc.tabvas que alcancem as Situações 
p.Js relatlvanlcnte ao pes'3oal d:.1S eru. jur:ídicas definitivamente. CO~$titt?
prÍ3as de .n:rvc3aÇã.o <Oeo, n.o 51,688, das, Fa~ê-~o em o:xt:~ lC1, sena VIO .. 

de 17 ds l<:!lct·O de 19631. autorizar lar ~ ~hrC1to. adq~:lGo. qUJndo não 
cxpr.JssJ.rn~n\.:, a revisão salarial do supnmll' a J~rlsãlrao plena do Po-

o· 1.1 BND.G pois s.,. não houver der compttcn~e, 
lJ~~SDa uO , ." Fin~lment t f j essa autorb::tç.:to expre.s.::;a, ficarão em .... e, ~e um p'lg::W'/.cn o o 
~ituaçJ.o pri-;l1cgiada. p!10 fato de 8 prevlSto em ?e~. é quanto 'ta.sta: .a 
lei ger2.1 não revo<:l'a.r a eSl)ecial. fC('ma de prever ~J,o pod~ s~r COUdl-

U • clOnada <Ia Dos~:;,nori" o. princípio 
Sa.la d:>s Se~sõ::>:s. 4 de junho de do isonom~...t .. ~Ú.ll"l~l • .IflJutar p:lra a 

1061. - D::'f-ll:.,:o Athié J. Cury. Admjnlstraçf.o Pú1Jl~{,.a, é dos que se 

/'_0 al.:L 21: 
Ont1:; f.~ 1\: 

~ ...... :)1 , ..•..••••• , •••••••••• 4 •• ' 

11) .i .. ',) ':f~'''~ COl~C' oida ou pr::;~. 
em ·.l.~,·n.ll.:-!j . .t 1.ir.,~:::~, (j'.:..l~4uer 
Gú'~;n[.<(', o v, \ Hl~L.::rn pc .. 
c.L!!JLric (11.13 ni':o es~h'~r prcvís .. 
b, 0.;); ::'orm-:l cxpres:a em Lei." 

Leil.~·s€: 

"Art. 21 - ...................... . 

formuhv") p".'10,~·tr'Pj"1c'Jt:,; ezndo !.m
possh'el ao b.:!lsh~~or sel~ expresso 
quanto a todo..; Q~ casos qUi} eleva 
abran':;'I::r. 

Bras.'l!;) , 6 de jun;-o C:e 1::1. 
~ D~pu~:!é!o lJ,,:'fziz F(>[c6,o 

1.'.7 

No art. 21: ! 
OndJ se lê: 

o a1"'~~:::'O CO:;i!3 d~' n.~i:l2.o t1(M Gua~ 
tl<'Qs de l~c;.,=on.l d::.:-. ullitU:l\"k.'.S, qu'J 
ôq'c>rú ser procl;s::;ado en1 3(} (tri!,t.l) 
di:::s (§ 1,U). Ora. SL será feita tl rç" 
\'18[10 enl pruo :,;1.0 curto, não é justo 
qU3 si} susl1endmu as vanto.rrens do 
pl'dJeto a todoS ·,s servidores das au
tarquias, até essft revisão. quando 9., 
m:::.!oria dêsses serrjd·m~s. carno é 6~-1 
via." continua,rá nas mesmas condl-

Til I'i:~o S2{;:' conc('dida ou paga 
qu/;:,lqt;.,:'r uaU1ic';lç."'..o oU vanta· 
gCi'.1 !'~o pr.::.l;:;t.u. em Lei, regula·l 
Il1ento oU cu1 pl.tl1o de aplicação I 
de l'(.t:Ul';;::;'S dei'idamcnte aprova
do pelo MlIlistro de Estado OU! 
Pú'sid('n~3 da República." \ 

Sala das SeSsões, 5 de junho dt! 
1961. Deputado Lourival Baptista. 

EMEHD.~ N.· 14: 

Supríma~se o art, 21. 

"1) Os vencim::J1io5 dos s:r\'i-; 
dare1 d:ls autan, f):;. dos 6r:,· ''; 
pal'ucstatais, (lf!i'; st'::icct,J,(:';$ ü:! 1 

economia misL.~ s~,)v;:n\.:;.)~j'Jo:-.~ 
pelo 'Tesouro i"l'c:i.onal, da i'ío\"u" 
cap, da FundJ.G:lo BrcsH CCll!ra.l 
e da Prefeitura do Dl.3~L'ito Ec .. 
deral) não l)'u(\~!~\O fkr sup~rio~ 
res aos dos iunciOlÜl'ios civis do 
Po...wt Executivo c:s. :Jnião, chs·~t
vada a analogia de denominação 
ou. atribuições dos cargos, fun .. 
ções ou cmpl'';;:os com oS ergos. 
classes síngulares 011 séri25 de 
classes integrantes do S~rvjço 

, 

"Do Cous~lh~ SU1}\!l'10r das' ("'. ( .. 
1Cas Eco":l.ômlco..s Fcdf'rc,Í!l c 
Caixas EcoIlômÍCas F~den1.f~. 

JUSTIFICAÇilO 

A emenda vis.a o. bl'u:ll' cxprcJ"'" a 
aumento dê:;s€B runrionâr.ios. po!.'. ~.; 
6rc:ãos a que serl'~m ainda não ' '.
p5crJl. de natul'e~a ;uL'~tli':::l bem (.. 
11tÜ'J" ' 

S::t1u dçs Scs::ij~s, em .: dê jun!~~ ~3 
1954, .- D~pU:3.J.J [f,:inu<!/to J.1'L~ .!. 

U§ _ Q'.-,::. ...• ,'J;:>, qU'Oti,1'> r~') ... 
bld..!s }Y"los t ~r,. " '.::; 1., S 
:Cú3 H~'ü,'" 1. 2 c .. d,.;!-;:- l. 

d:: ou~r.:: lI .. :' .,,; 'i r~· l, 3 

q~?ls c:-':!'·'·f .•• l i-_ .. ,ij:.J l. ;) 

,,~r.:;ilt1rh c l:~::: ::it;: ·1;; 
r;::das a Ílm ~.) .;;:1 .... D1 L; .,. 
dos ,·en.:::.:}r,)k,; r, f;.I; ": 1. 
jti> de ~~e:..n~o «(,.;1 ( ... :.1 ',:'J 
iOl'n:~t (:~lC n . .J P · . ..::.::-llt t'_..1 _:... .. 

tiYrm~11t,: " 
D.~jutac1o (Ju.I!Jz ~-,~ 'no (12 Oi; .• _'" ~~ 

Ao art. 22, § 1°: 

lntercalem-s~, en~rc as 
"(j('tlrá caudiciouf''';'.'' e 
dos respectivos qu;:,dro.s". 
tes po.!av].·a.s: 

(,"!1~:-:·1Õ;:!$ 
"a rJ"tlsâo 
as s:!Jl,lin .. 

", .. pelo pr;.zo tb 60 (s..:;;s ~:Jta', 
dias) a contar ela publ1caç.áo uea
ta lei: .. " 



/ 
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Voro a nova redação dâ~se maior anl-' com pessoal, desde que novas nomea-I dos, com risco no prestigio dessa ins-
plitude ao desejo Ih legIslador. ções não venham a aumentar os efe- tituição democrática que é o concurso 

b. revr$ão dos qu.,adros ou das tabe... . Uvas. público. Para que melhor se avalie a 
belas de pessoal da Prefeitura do Ois.. Deputado Ary Pltombo Suprimindo-se gradativamente os situação dêsses cundidatos, basta a11.-
trito Federal, da Novacap e da. Fun.. cargos que o Poder Executivo enten- II sinaIsr que, em meados do ano })aS-

dação Brasil Central deverá ser pro.. EMENDA N.o 154 der desnecessãrios, cumprir-se-á, sem sado havia mais d~ 15.00? hahilitados 
cedida, também. dentro de prazo cer.. . .sobressaltos sociais, o program13t de I em concursos públIcos, somente para 
to, con.forme se fixou para as autar~ Acrescente~se ao art. 22, numero '1. economia, eyitando·se a crise do de~ I o ~reenchimento d: "'.agas nas autar-
quias np § 1.0 do art. 20. o seguinte: I semprêgo e desajustamentos conse- QUlas de previdencUl, aguardando 

Não seria razoâ .. 'el condicionar a "independente de apostIla OU)I qüellt-es. Mediante concurso interno, a~roveltarnento. Esclar~cend(' a situa-
concessão do aumento aos servidore~ verba." y • ficará apurado quais os interinos. que çao. do D~SP face a esse e~tado, sy-
dess~s órgãos a providência. para a Sala das Sessoes,. e~ 4·6-1964. - merecem ser poupa.d9S da degola que jgerm o Duetm:-Gernl daquele órgao. 
qual se: deferiu fj'razo indeterminado,/I Deputado Waldyr Slmoes. se anuncia através da Circular n.o 4, em :r.:esposta a requenm:nto de tnfor-

Bl'llsijia, 6 de junho de 1964. de 23 de abril últuno, da Casa Civil maç~s de nossR_ autona: . 
l,senador Jefferson de Aguiar, EMENDA N.o 1 S~ da Presidência da República. ~o ~ASP nao cabe ~omar provI-
I J Sala das Sessões em d junho dencIas para o aproveItamento dos 

EMEuDA N.o 151 Acrescentem~sc ao art. 22 os seguin~ de 1964. _ Deputado Arnil n
e 

Dario. candidatos ap!ovados, mas tâo-sõ-
N. tes itens: r ~ a o tnente, nos t..erffiOs do art, 55 da. 

Dê-SI! ao § 1.0 do art. 22 a seguin.. "8) Do Serviço de Assistência I EMENDA N.o 157 I Lei n.O 3.780, de 1~6?, iI!dicã-los. 
te 1'[d~ção: Médica Domiciliar de Urgência; em ordem de c]n~s~flC~çao, se:n-

"$,' 1.0 _ S~ feita revisão no.!>! 9) Das Secretarias dos Tribu~ Suprima-se no art. 24 uinte tn.:e 'q~e houver SO]lcltaçao dos ~r-
Q·';aàros ou Tabelas ~de pessoal da) nnis EleitoruL:; t:: do Trabalho," a seg ! gaos mteressados. As nomeaçoes 

..,. eX{J1"essão: ocorrem quando há vagas a pro-
Profeltura do Distrito Federal,/ "em caráter efetivo:' "'er, As sucessivas leis Que efeti-
Cqmpanhia urbanizadora da No.. JUSTIFIOAÇ/iO vam interino!'), impedem a ocor-
v~: 9apital .do Brasil e da Fun .. I ',,;,' f JUS'7'IFICAÇÃO l'ência dessas vagas, ficando as-
dctçao Brasll Central. observadas s~t...m.~.tlCame~n.e. a _mensagem ,sim prejudícado-s os candidatos 
a~ normas constantes do art. 21. I Pre:;ldencml ol~.Jte a extensao dos be~ A e~e:lda pr~ura ser coerente com I aprovados em c(jncurso," 

_ 111~flCfOs da LCl do aumento n~s s~r.. a extmçao dos mterlnos,. de vez q~e'l E. apontando o ponto de vista da~ 
j JUSTIFICAÇ.10 (vldores. do ~AMD.U, das SecletaflaIl, se apl"Ovada. estabelecera que o m~ ,quele órgâo, que adotamos com a pre~ 
, I dos Trtbumus Eleltorais e do Traba .. j gresso, no servíço públíco federal, a I sente emenda, propõe: 

A .p.l'eSel1te e~enda se nf.i~a com. o 1 lho, .que são posteriormente incluídos, j partir da vigê?cia desta lei, só se "Já foi 8uaend? que, pelo menos 
dcse~tl do Govern~ - alias, mUlto I medIante :mend~. _ J efetive, excluslvamente, através de para concHiaçao de inte1"Êfsses, 
10uvjJveI - de reVlSar os quadros dI;:! A COl'l'eçao se ImpOC com a pl'est::n.. concurso, tais leis determinassem. que os ill~ 
pessop.l das autarquias, eUmlna~nd()' te emenda, I Sala. das sessões" 3 de junho de I terinos efeth)ados. passassem à 
posstyeis irregufaridades acumuladas' Deputado Florice1l0 Paixão 'lfl64. Deputado Humberto Lucena. ! condição de excedenteJ deixando 
com)o tempo. I ! ~s vagas para os concursados, 

Tol:1avia, ela visa também a res- EMENDA N,CI- 156 ' EMENDA N.9 158 mas até agora a sugestão não foi 
guartlar os int~rêsscs da nobre e nu .. / ( consiàerada. Seria eSsa a provi~ 
lUerósa clf!sse dos autárquiços, sacri- I Arrescéntem·se ao art, 23 os se'" A~rescel1te-se ao a1'1. 24 o seguinte: 1 dência a tomar." (NOsso, o grito.) 
fic~Qa com a constante eleva~ão do gujnl~s parégrafos: "~ 2.0 ~ Dentro de trinta dias da Devemos ressaltar que, sôbre aten ... 
custe de vida, e quP, por isso, não PO,"/ "g 3,n - Os aluaís ocupantes in- ocorrência de vagas nos cargo~, der ao inegavel intetê.sse do Govêrno 
d:::nl' mais aguardar providências bu.. tcr.inos de carJv público cujo pro ... : púbU<:os, no. administraçáo cen-"J em não agravar :1S tensões sociais. 
rocr~ticas, ~m~ p.rejufzo da sua pre., vm:entD. efeti\'o dependa de con- I1 tralízada ou a~t~rqui~a, o Depar .. \ com. a di?pensa t~m lUassa ~dc serv~do .... 
net'lte Subslstencla. I CUISO somente r:;erao e}""Ollerados, talllento Admmlstl'~tlVo do Ser .. ' res mte!'lnos, a emenda .nao ocaSIona" 

~~Ja das Sessões, em. 5 de junho -de J n?s t€-rmos dêste art~go, qUandO; viço Público tomar~ as providên .. ' qualquer aumento de despesa, yma vez. 
19 ... t· - Deputado Joa~ Velgu. I nao lo~rarcm aprovo.çao eln con'"4 das necessárias para os respec~ II~ue a~enas consag~a a s1t~açao atuaJ w 

curso ll1te~no' (te provas ou de, tivos concursos, que serão, sempre IlllClUSlve no ~~e dIZ r:spelto aos en ... 
provas e tltUln,<:, que possível, realizados nos locais cargos da Unzuo com esse pessouL 

JUSTIFICAÇÃO 

I 

EM liNDA N.9 J52 

.. ll-edija·se assim o n.1,) III do Ar-I 
tigó 22: . 

"TIl ...... Transferidos da União para 
o Estado da Guanabara." I 

§ 4.~ - Mediant.e lns~rição e:r: onde os claros de lotaçi.o forem É ~e. se cc:nsj~erar, finalme~te.' -qu~ 
o/fiCtO dos ocupantes interinos dos verificados," a pratIca nuo mova na admlmstra-.. 
respectivos cargos, o Dcpartamen- ç,ão federal, já que os servidores mi ... 
to Administrativo do Serviço PÚ. JUSTIFICAÇÃO lltares promOVidos alêm dos limite!; 

JUSTIFICAÇÃO 

Não se compreende o tratamento I 
PWvilegiado que o projeto dá aos fun·1 
cíonáríos referidos neste item. O justo 
s~ia que o Acre e a GU8.nabara não 
se incluíssem no aumento, a fim de 
ql1e se incorporassem definitivamenle 
aos quadros dos respectivos funciona,. 
1~lUOS estaduais. Assim ;não constitui
riam um tipo mIsto de funcionarios 
p'arafederais. 

Por outro lado, a redação do item 3, 
do artigo 22, do ::nojeto, abre novas 
oportunidades para funcionárjos já, 
~fastados do Serviço público, o que não' 
ê justo c nã.o convém aI,} seniço pt!-' 
blico. I 
: Sala das SessÕes, 3 de junho de 1964. 
~ Celestino Filho. 

:M~NDA N.o 153 

blico realizará concurso interno de fixados em lei, já são considerado!; 
âmbito nacional para cada carrei- A emenda procura abreviar o pre. excedentes dos res~ctivos quadroS, 
ra. ou série de claSSeS. O apro· enchimento de vagas no serviço pú~ ,com',) propomos atl'a\'es ~esta emenda. 
velt,all1ento dos aprovadas ocorre· blico através de toncurso e, bem.! Dseas Cardoso 
rá em vagas existentes em quais- assim, tornar mais acessivel a todos I 
quer órgãos da admi?istra<;ão di~ os brasileiros a sua participação nas I EMENDA N.!? 160 . 
reta ou das autarqulUs e, prefe- provas de habilitação ou na coleta . . 
rentemente, de acõrdo com a 10- dos títulos, I Transforme-se o paragrafo unIco do 
tação anterior (lo funcionário. S - 3 d' d art. 24 em § V" conservando-se a 
~ 5 o _ A fim de náa preJ'udicar Sala das essoes, e Junho e mesma redação, e acrescentem-3D, 
' . 19G4, ~ Deputado Humberlo L1tcenQ. j b .. \ t . t . candidatos habilitados em concur- " I su sequen emen e, os segUlD es. 
sos pÚblicos o aproveitamento dos I "§ 2.° - Aos funcionários da 
aprovados ~m concursos internos EMENDA N, o 159 Uniã-.o,. dos Estado?, Terrjtór~os, 
poderá ser feito em cargos 'cuja : MUlllClpios, auts.1"qulaS, tUl1daçqes 

-. Inclua~se, no art. 24 da Mensagem. e emprêsas públicas que, requisi~ 
s~pre~sao esteJa" programad.a, ex.- O seguinte parágrafo: I tados ou postos à disposição da. 
tmgumdo·se Í'~ e5 cargos a. me- "~ 2.0 - Os servidores interinos do Prefeitura do Distrito Federal tc-
dida que vagarem e U·ansfermdo- Poder Executivo; das Autàrqujas nham optado ou venham fi optar 
se seus ocu!J~ntes para vagas qUe Feder:tis e das instituições de Pre· dentro de cento e oitenta (180" 
venham fi. ocorrer nas partes pel'- vidência Social, admitidos até a I dias, por função nela exercida. ou 
man~ntes ~os Quadros de Pi'S-I.. publicação da Lei n.o) 4.242, de que para ela tenham sido adtni. 
soaI. r 17·7~~963. serão considerados ex- tidos ou contrata.dos, inclusive me-

I cedentes dos respectivos quadros,! diante enquadramento. assegu~ 
I desde que haja concurso públiCO I. ram-se os mesmos direitos e ,ga-

. . .. I aberto pelo Denartamento Admi- I ranUas, qUanto no tempo de ser-
O obJeh~o da emenda e eVitar qlie nistrativo do Serviço Público viço, estabilidaQe e efetividade, 

O número 7 do art. 22 passa a ter, o" desemprego em massa leve o de~:!l~ (DASP), na respectiva série de I reconhecidos pela legislaçãu fe-
'fi s"~ .. Hinre redação: ! pero e a fon~e a centenas de fa~ntltas classes." dera1, desde que completem cinco 

'(7) Apos('ntados, bem como aos' fLue, numa epoca de comprcssao de (5) anos de efeth'o exercício. 
em disponibilir'ladc, na que couber (d~spesas - conser,íient_emente, de di- JUSTIFICAÇÃO I computado o tempo de serviço pÚ,-
e na forma da lei.·· I flculdades e de l'~~ençao d~ !Ue~cado ! bUco federal, estadual ou muni-

de trabalho - cstao na 1mmenc~a <1e I A situação dos concursados para O cjpal, prestado à.s entidades de 
JUSTIFZG.AÇ:40 I terem seus che.fes - ocupantes mte· Serviço Público Federal e para as eu-I início referidas." 

. tinos de funções públicas - exone- tidades autárquictts, é de evidente d~M "§ 3.0 _ :Não se aplica o disposto 
I A L~i n.o 2.622, ~e 18 de o~tubro, de rados d; S~llS cargos. ,. 1 crençu, pelo ~n~passe_ em. q~le se eu·! no par~gr~fo anterio! aos eargüs 

1955, refere-se, ümcamente. a reVIsão· A vacaUCla dos cnrg-os publ1cosatra· 'I contra a acl.mlmstraçao pubhca. qUa~l-t em COmlS$ao ou funçoes gratJfjca~ 
obri<'Calória dos proventos dos s~l'vido_l vés das apos<!n~ ..... diJ.~as, das demi.S$õí!s" do existem servidores interinos na.s düs." 
res htativos civis utl. União. das autar- I das eXQnerações a pedido, das promo-~ vagas para as quais foram abert.o:; os "§ 4.° - Os servidOl'es da P:refei-
qUias e entidades para'3statais. Não f8- 'ções, das tnmsfer~ncias, dos faleci.: COUCUl'WS: oU criam grave crise 50-1 tura do Dístrito Federal, admitl-
la nos fun:::l':m:\rios em disponibilidade.! mentos etc .. nos parece suficiente cial com a dispensa dos interinos. ou r dos até a data da aprovação do 
que também estão reguludo3 pai' lei,. para a redução das despesas públicas· adiam o aPl'oveitnmento dos hahilita.- I Quadro de Servidor~s do Distrito 
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P'ederaJ, comtderatn-se ocupantes ta'MENDA H.o 161 ! eonforme consta dos Anexes I I Trata-se pois. senhores Conriressls .. 
de !Unções isoladas, exigindo-se e IV da Lei 3.7811. de 1960; tas, nã,o de uma emenda que fere o 
concurso para o acesso aos cargos Que o artigo 25 fique assim redjgido: I b) é profissão liberal reconheeida, I Ato InstitU?ional. acarretando .~espe .. 
de carreira, criados em let" "Art. 25 - Ressalvada a situação conforme Portada 75 do l\{;inis.. sas ao projeto apresentado. m~s, de 

\ dos, candidatos já habilitados em . térío do Trabalho (D,O. de 23~ uma emenda reguladora, que 'escla .. 
JUSTIFICA9AO concurso com prazo de validade 3-1962); rece uma situaçâo real, altamente 

em vigor, o ingresso em cargo de moralizadora, que disciplina. pelo mé-
Ao dispor sôbre a organizaçao ad- Biologista, Pesquisador e Do- c) o ingresso no cargo de Estafls~ rito, pela melhor qualificação e in-

~trativa. do Distrito Federal, a cumentarista dependerá da apre- tico já está "rjJndi('io1UlJ~o à aPle~ gresso num cargo de importância' p::>ra. 
Lei 3.'151, de 13 de abril de 1960, nu- sentação de diploma de conclusão se~taç~o, ~e diploma de cursp a administração pública. Trul.l-re, 
t.oriZou o PrefeitQ a "admitir extra- de curso superior no qual sejam 'lt1tl1)er3:t~no, em.. consequencza enfim, de uma emenda que, corti:;ln-
nwnerários até a criação em le1 de ministrados os conhecimentos ne- da ~eclsao e PARECER '139/63, do um admis5ivel lap.::;o, dã crtr::'~:r 
cargos públicos" -<art. 47}. c~ssários para o desempenho das PltI;llcado: no D.o. de 12~6-63, normativo, definitivo, a um ato p.:'r-
: Premida pela necessidade de aten- respectivas atividades," (pag .. 5.!~5), e 1aprova~os~ por! feito ap.rovado por órgão d::1i\::.31Lci'. ') 
;ter ao desenvolvimento constante de Sala das Sessões, 5 de jUnho de u11,an~111:,da~e, pe.a C011t1SSap ~e \ le:;al, como é a Coqlissão de C}G -:i;-
teus serviços. a administração local 1964. - Lourit'al Baptista. ;~~~lf;~fçar.J ti:e 3fa;go~, . ~1!~- ! caçúo de Carcos, COU1 pOd~i:0S "."'.r.1. 
ps foi provendo. sob a forma de con- o ar o a 6l • v, ta], de!cg.adcs por este con~re::~ liO 

tratos e admissão de extranumerários, EM~t'\OA }~.o 1,:)2 de 1960. Capitulo IX ca L~i 3.730, d~ 19:3·3. 
:tendo atraído para C5ta Capital ínú- ,. Todavia. senhorcs Senadores e se;.. Den:tdor loIem d3 .s'á. 
meros servidores de outros Esta.dos e 1 _Ao art. 25, de-se a segumte reda-, n?~res D~puta.dos, .0 cargo de Esta~ I PROCESSO N.O 7::9/63 - CCC 
~UllicipiOS, recorrendo, também. a çao:" . ~ .) tlS~lCO delXOU de fr~urar no aludido Estatí.stico tem reconheciJ.r (! 

técnicos da União, autarquias e socle~ Art. 25 -:- Rcss~lvada. ~ sltuaçao \ a:tl~o do present{ projeto, o que a-ere-I cond:çáo de profissão de nIt-zl .:, u-
liades de economia mista que se vi~ dos candidatos ja habllltados em dito tenha ocorrido por um natural perwr. -. 
n.m forçados a optar ent~e os cargos concu.rso, cOI? prazo de valida.de lapso dos técnicos que o ell:lborr,ram,l PARECER 
q,ue exerciam e as funções que lhes em vl~or, o mgl'e~so em cargo de dada a sua intensa complexidade, am- I 
~raro oferecidas nesta Capital, que :BIologISta, PesqulSador" Redator,' plitude c ex1giiidad~ de tempo. .No pr?sente process?, Hind:nbur~ da. 
encontra também mercê de Deus co- Documentarísta e Est.atlstico. de~ Trata-se pois, senhores Congressis- Silva Pm~s, EstatístIco, UIve! l'i-A. 
JV.o se vê, os qu~ voluntàriamente a penderá da apre::entaçáo de di- tas. não de uma emenda que fere o! TC·1.401, do Ministério da EducP.\r.o 
lífeferem, na escolha de seus desti- plo~a de conclusao de curso su- Ato Institucional, acal'l'etando despe- \ e <?~ltura, solicita reconsideraçúo da 
nos. penor: devendo os atuais Ocupan- sas ao projeto apresentado. mas, de' d~clsao desta. Comissão que entenC..:u 

tes desses cargos serem classüi- uma emenda reguladora, que escla- nno ~er. de mvel superior a clasJe' de 
Na análise da composiçáa de seu cados na conformidade do estl- rece Uma situação real, altamente Estabstlco, mantido que foi o vetO' ao 

pessoal, encontram-se na Prefeitura pu~ado nos ite~s I e Il, do a.rt. 9.°, moralizadora, Que disciplina pelo mé- nível lS previsto no projeto. Fui o 
db Distrito Federal funcionários em da 1?res~nte. l~l. . 1 rito, pela melhor qualificação e in- Relator do proce.sso de cUja decisão 
Cowissão (Secretários-Gerais, dois I Parag-r:ll0 UPICO - O diploma de \ gresso num cargo de im.portância para recorre agora o mteressado. 
cargos criadoS na Lei 3.751;60), scr- curso superior exigido para o ln- fi. administração pública. Trata-se, .Apresenta o recorrente o oficio en-
:vtdores que exercem funções gratifi- gresso no. cargo de Redator é Q enfim, de uma emenda que, cOlTigin~ v~ado pela I?íretoria do Ensino Supe-
tadtls (de cl1efia, assessoramento ou de JornalIsmo." de um admissível lapso dá caráter rJOr ao PreSIdente da Associação Pro-
secretariado) e a grande massa dos normativo, definitivo, a ),nn ato pel"- fissíonal, dos Estatísticos do Brasil, em 
servidores b3.sicos da administração, JUS1'1F1CAÇÃO feito aprovado por órgão deliberativo que se «eclara: 
sob a forma. de e"t,'anun1erár,'os, ha. . legal, como é a comissão de Classifi- "1 d 

A - e acôl'do com a legislaç'iio 
vendo sido oJ·go.nizudas comissões de <rendo C11:1 vista que o serviço pres~ 1 caçáo de Cargot, CaIr.. podêres para federal, para um curso ser con$i~ 
.enguadramento que procut"aram defi- tadQ pelo Redator exige especializa- tal, delegados por êste Congresso no derado de uiveI superior é ncc€lS~ 
rui as atribuições e funções ocupadas, ção e sendo certo que esta se adqui- Capítulo IX da Lei 3~SO. de 1960. sário que exija, para ingresso, a 
o que será agora revisto, segunuQ. 'C re, normalment~, através de um curso Sala das Sessões, em 6 de junho de apresentação de curso secundário 
diS),osto nos parágrafos 1.0 e 2.0 do regular. foi que o Decreto n.CI 51..535, 1964. Deputado Amaldo Nogueira. ou equivalente, não devendo sér' 
art. 20 do Projeto de Lei n.O 1, a que de 16 de agôsto de 1962, atribuiu à obrigatoriamente, criado por lei;' 
se ,destina' a presente emenda. carreira. a vantagem da percepção do \ EMENDA N.o 164 2 - o curso de bacharelado mini$-

nivel universitário. No parágrafo 1.°, \ trado pela Escola Nacional de ....... 
Desde logo convém acentuar que a do art. 1.°. do citado decreto, ficou. C'é . E -

emenda ora apresentada não alcan~ estabelecida a exigência da apresen- I No .artIgo 25, inclulr o cargo de 1 nClaS statistícas é considerado 
çam, por motivos óbvios, os cargos tação do diploma de curso de Jor-I "Est.f1f.Istico". de nivel superior, pois atende a 

essa exigência da lei; 
em comissão nem os de chefia, asses- nalismo, expedido por Faculdade ou 
•oramento e aecretar,'odo. f'e'.rz d u "] ., JUSTIFICAÇ/f.O 3.- de acôrdo com a legislação em .... 011 1 a o, o , para ltque es que Ja VIgor (Decreto-Lei 9.092. de 26~ 

Pura quem tem ocasião de observar se encontravam em exercício do cargo, I . - 3-1946 c Portaria.s Ministc1"Íais 
I b Ih ]' d - a comprovação do regIstro de jorna~ O artIgo 25 do ~roJetv em dIscussao, lI,' 328. de 15 de mo, ,'o de 1946'. 

os ra a OS res. lza os por esses ser- t' procur do uI o In·' lis a profisslonal íelto no Mimstério an reg ar llgresso Cl car- está previ'ta eapce,'o],'zaça"o em' 
vidares. salvas as naturais deficiências, do TrabalhO e Previdência Social. 'gos técnico~cicntifícos, que discrimi- "-
fácil é constatar existir 'tmtl'e êles um Nestas condições, a emenda se im-I na, estabelece, como condição indis- Estatística. Ana~ítica .:w-s. E'aculda~ 
razoavel contingente de pessoas alta~ põe para ressalvar a situação da classe pensâvel ao ingresso nos referidos car~ ~es .. ~e FIlosofIa, ClellCl~S e Le~ 
mente quaIlficadas e que, tendo se l·a.. de Redator, que, com essa providência, I g?S, a npresel'~tação, por parte dos ca,n- . raso 
dícado em Bl'asília, note-se, em regra soÍl'el'ia, além de grave iniustiça, in-, dI~a~os, de dip.loma de curso s'lpenor Diante da declaraç<:To da Diretoria 
sem' as facilidades concedidas aos ser- discutível lesão nos seus direitos, ~ I eXIgIdo para ? desempenho dos tnes~ I do Ensino Superior, entendo que deva 
vldores federais, desejam aqui per~ O mesmo critério deve ser obsel'va- mos. Era, pOIS, de Se esperar que o ser reformada a decisão desta Cantis .. 
manccer e são necessários 3. adrniI1is~ do com relação aos estatísticos, cUjo cargo de Esta~ístico também figu~nsse silo, principalmente a tomada no Pro ... 
tração da Capital Federal. serviço, além de ter o caráter técnico entre os menCIonados cargos do citado, cesso 341/61. publicada no Diário Ofi-

( e de especialização, exige preparo de artigo, isto porque: I dal de 12 de março de 1962, página, 
Como fi Lei 3.751, elll seu artígu 30, nível &upcrior, através dos respectivos a). o cargo de Estatístico é também n.O 2.1M, com o objetivo de reconTle-

manda. aplicar nos servidores do Dis~ cursos já existentes, considerados, de natul'eLlo. técnico-cientifica,! cer à c~as~e de Eslatistico a condição 
trito Federal O Estatuto dos FUncio~ pelo Ministério da Educação, COmo de conforme consta dos Anexos I e de proftssao de nivel universitárío su-
náriCís Públicos d.a União e as lels que nível universitário. IV da Lei 3.7130, de 1960; I perior com direito ao restabelecimento 
o complementam, vê·se que a emenda b) é profissão liberal reconhecida, d.o nível 1.8 a ser proposto em inensa-
é pet'feitamente pertinente e se, de Deputado Chagas Freitas conforme Portaria 75 do Minis- gem de lel e a inclusão da mesma para 
um l~do, permite a transferência. por tério do Trabalho (D.O. de 23- fins do disposto no art. 74 da Lei 
opçáq, dos servidores e outras pes- 3-1962); n.o 3.'180, de 1960, observados os re-
soas de direito público, para €L Pre- EMENDA H.9' 163' c) o ingresso ·/to ca.tgo de Eslati$- qulsitos que essa norma legal estabe-
fe1tur~ do Distrito Federal, asseguran· No artigo 25, inGluir o cargo de "Es- tico já está condiciona.do à apre- leceu. :-.. 
do-lhes a contagem do tempo de ser .. tatistico". sentação de diploma de curso :Esse O meu voto, 
viço, provê também no sentido de que JUSTIFICAÇÃO universitário, em conseqüência C.C.C., 10 de maio de 1963 _ Wul ... 
a diSposição não venha a ferir a Cons~ da decisão e .PARECER 739163, dyr dos Santos· Relator . 
tituiÇí\o Federal (artigo 186) e o pró~ O artigo 25 do projeto em discuss~o, publicado no D.O. de Z2-6~63! '," 
prio caput do art)' 24 do Projeto n.o 1: prOcurando regular o ingl'esso em car- (página 5.1&;,5), e àpiovado, por Voto oral do Dt. Clenício d:, Silva 
os atuais extranumerários da Prefei~ gos ...,técnico-científicos, que discri- unanimidade. pela Comissão de Duarte, conforme consta da ata. 
tUl'a do Distrito Feder~l, portanto, min:Íl'ia, como condição indispensável Classificação de Cargos, institui· "Di.ante dos têrmos do ojício da Di ... 
desde que contem 5 anos de serviço, ao ingresso nos referidos cargos, a da pelo artigo 36 da. Lei 3.780, retona do EnSino Superior do Minis ... 
passam à condição de estáveis, màs apresentação, por parte ... dos candida- de i960. i tério da .Educaçáo e ~ult.ura, ten}to 
em função isolada; instituldo o Qua~ tos, do diploma de curso superior exi- Todavín senhores ~enadores e se~ I que cOn8lderar a prot.lssáo de Esta .. 
dro dos Servidores do Distrito Federal gidC' pata o desempenho dos mesmos, nhores o;putadoS, o cargo de Esta~ls· tístico de. n.ível superior, pois não 
e as respectivas carteiras, o acesso n Era. pois, de Se esperar que o cargo tíc,) deixou de F..t,ura'i ).),0 \.'I.\uu'id.o \1r- posso ser maís realista do que o rei, 
estas q.ependerá de concurso pô.blico. de Estatístico também figurasse eu- tfgo do presente projeto, e qUf' acre- embora nlt~ pareça estranho que fie 
na forma da Constituíção e das leis. I tre os mencionados cargos do citado I dito tenha oconido por um natural possa consIderar um curso de nível 

\ \ arti!60, tstG 'Porque: i lapso dos técnicos que o elaboraram, superior sem .disPOSiÇão expressa de 
Sala Idas Sessóes, em 4 de junho de a) o cargo de estatistico é também I Cada a sua intensa complexidade, mn- lei nes~ s~nhào. "Nest.a parte' Coll-

1964. _ Tu/lu Nassij. I de natureza têcnico-cientifica, plitude ~ eXigüidade de tempo. corda Ulteu'amente ·com o Relato!". 
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EIA:!NDA N.o 170 

Ao art. 27: 
Excluam-se as palavras: 
"r~nlva<1as as dos arts. 12, .15, 
19 e 25." 

E mais: 
Elirn1ne"'Óe o paráarafo 2.° . 

.Guf!hennino de Olh'eira 

tM:lN!)A N.· 171 
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EMENDA N." 17~ funções que exercem, não devem· ser : 
mtetrados em regime de dedicação 

RecHjíHi6 assim o 8rt. 27: exclusiva.. 
"Art. 27 - Não ao aplicam as HIi. assim. l'fOdução de despesa com 
disposições dest.a lei aos mem- a emenda -proposta. 
bl'OS do Poder Judlcitirio, do Mi- Por outl'O lado. é certo que grande 
nistétiO Público e do Serviço Ju~ parte dos JUelUbros do Serviço Jurí
rídlcQ da União de que trata a I dico /;ia União t~m ~segurjl..doJ por 
Lei n.U 3.414. de 2O-6 .. SB, bem co- j lei, ou por deeisão judicial passada 
mo aos Procuradores da Fat.en-' em julgado, padrão remuneratório 
da Nacional. das Autarqui{ts e j que o~pre re§guardar. dentro do 
dem8.i~ equipara,dos, mantidas as I principio que gar~ee wr nortea(j.o o 
situações exist~ntes. até a pro- projeto (de que é reflexo o a.rt. 95) 
mulgação de lei especial, cujo no sentido de não' prejudicar aqué~ 
projeto dev~rá ser encaminha- les que estão ent'J:uadrados em esque ... 
dO, ao' Congresso Nacional, pelo I' mas, remuneratórios leçUlmamente 
Poder Executivo no prazo de ses- constituídos. 
• enta dias." Sal. da. Sessões, em 5 de junho de 

f3uprimllm-se QS p~r6gr~os. ,1964. - t>eputaClos LouriVal Baptista 
e AderoaJ Jurema. 

JUSTIFICAÇÃO 
!M~NDA N.o 174 

A presente emenda, como decorre 
de seu enuncia(iQ. n~o ,hnporta em SU.prima-se os parágrafos ).0 ., ~.e 
aumento de despesa. Ao contrário. do ll~·t1ço 27 do projeto. 

,reduz. de m\lito, porquanto suprime, 
também, a vantagem constant.e dO JUSTIFICAÇAO 
art. 12 quanto aos destinários da A permanênçia dos pt\rágratos BU" 
emenda c, a.:>sim, se coadlUla. preci... pracitados no projeto, contrarJfi, fun .. 
B",mente, com a letra e a f6rça do d~mentalmep:te t\ letra e o espJrito 
art. 5.0 do vigorante Ato Institucio- da Mensagem do Exmo. ar. PrcSi .. 
!lal e, ainda. c;o~resVQnde 1l()S Qbjeti- dente ~a :República que encamtnl)ou 
'Vos do Decreto n. o ÕS. 66~~ de 4 ~e Q ProJetQ ete i.fei à consideração do 
m~r.ço de 1964. Con~ress.o Nacional. 

Na mérito. fl redação do arUgo 27, Ta.ts parágrafos consu1;)stallcJam 

gMENDA N.o 116 

Ao art. 27: 
Suvrima-se a referbncia tlo art. 19. 

JUSTIFICAf;ÁO 

A categoria funcional ali previst't .. 
foi excluída da lei de aumento, por
que sua atividade é regUlada na lei 
orgânica do Ministério :PÚblico e do 
Poder Judiciária. 

Seus vencimentos, nos tênnN da
C!.lilla lei orgânica, terâl). por .{!'.';,dtt ) 
Da proventos de Ministro d'.l .... Supre
mo Trjbunal Federal. 

9ala da!!. Sesões, em 5 de junho de 
1964 . 

Deputado Celso Murta. 

fMENDA N.· '.~'7 

Suprima .. se o art. 14 e dê·se a se
guinte redação ao ! 2.° do art. 27 do 
projet<>o 

jf§ 25' _ Apli(lal-Se~á aos fundo ... 
nári08, civjs e ao peSlloal a que s(/ 
re1'ere ê.stc artigo, as m~smas (!iá
Tias de Brasília, ora nercebidas, 
e as atuais diferenças de vencj .. 
mentos, resultantes de parcelas 
absorvidas por fôrça da execução 
da Lei n.Q- 4.019, de 29 de dezem. 
bro ae 19~1." 

JUSTIFICAÇ.10 

A presente emenda resulta de duas 
disposições existentes no proJetq: ar-

JUSTIFICAÇÃO 

Sau .recentes as leis Que let; "'""u, 
a situação dos Ascensoristàs e Agen. 
tes Postais. Não parece. pois, con. 
veniente alterar a situação de tal~ 
servidores, CUjfl posição fo~ objeto dI'; 
longa apreciação pelo Pocler LegiSla. 
tivo em 1962 e 1963. 

Deputado Chagas Freltct.! 

EMENDA N. ° 182 

Ao artigo 28 
Suorima-se. 

JUSTIFICAÇÃO 

o projeto nbunda em dis}>tll:iltlVOS 
que alteram a lei geral s6bre classi-
ficação de cargos (Lei n,O 3.780, d:;lo 
1960) e leis posteriores que dispu$e .. 
rem a respeito. Nada mais inadequa .. 
do, porque tal orientação difiCUlta o 
exame atento dOs caaos especiftcos 
ventiladOR na proposição. lt o caso 
no disposto no ttrt, 28, relativo às 
séries de classes de CLscensoristas e de 
agente postal, regUladas em lei es .. 
peoia1. O assuPto, se há '0 que cor .. 
rigir no particular, deve ser OtljetO 
de projeto espccjal. 

S'O.1'3. das SesSQes, em fi de jünho de 
1964. - De?ut\?>.u.1)S Lourivul Bapltsta, 
Martins Rodrigues e Aderbal Jurema. 

EMENDA N,· 183 

tal C0ll'10 se encontra no projeto,.ipl.. um privilégio inexplicável conferido 
porta em trf\nsgressãQ dOS próprioa aos Membros do MiniStério PÚblico 
principias nêle adota.dQ1i. De f~t(). e do Servíço Jurídico da. União, de 
exclui o projetá de sua incidênCia os que trata a Lei n.O 3.414, de 20 de 
serviçlores ali mencionados. par~ sê).. junho de 1958. de~rminando que se 
m.ente lhes a\lliear restriçõ~ de van.. lhes incorpore aos vencimentos a 
tngens. Quando, aliás. como se vê qQ gratificação de nível universitário 
art. 35, !lá a preocupação do Çlovêr- qUe estejam percebendo, O mesmo 
nl) eJP. não reliU?ir direitos e vanto- quanto às atuais (1iferenças ete ven
gens já outorgados. Note .. ee que aos cimentos resulto.ntes de parcelas ab
servidores li< que se refere. O artigo sorv1da.s por fôrça da execução da 
tem-se ~em'pre protelado e. regulação Lei n.'> 4.019, de 20 de dezembro de 
especific~ de sua.s situaçõcs Íuncio.. 1961. 

tigO 14 e § 2.° do artigo 27. fteuniàuE. Supnmam-se <) a,to 
nu~~ só norma, .sem altero.r o seu peetivo parágmfo. 

28 e seu res .. 

esplTlto, nem aumentar as àespesa~,) 
virá, se aprovada. redundar em be
nefJr:io da melhor sistemática da Lei. 

JUSTIFICAÇÃO 

Sala das Sessões, em 5 de junl10 de 
1964. - Deputado J040 Veiga. 

nais, çonceàendo·se f'bOOQs e per- o privilêgiO é chocante e tere os 
centaçel1s salariais. qUtUldO se _~ jm· princípios de eqüidade e de justiça 
põe UlUa actequa<la. disciplinação (lOs distributiv8, eis que ~emelhante van ... 
respectivos direitos e vantagens. Tan.. tagem o projeto nega expressamente 
to é verdade a necessidade de Be dar a todos OS demais ocupantes de car
tratamenlo legislativo eSDecial 80$ gos para c1:Ija investidura se exija 
mesmos que existe uma Comissão 0-0" djploma (le curso de nível univer

. 'Vernamental. composta do ~cura'" sitárlo. 
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Sunl'hna~se o art. 28 do 

A nosso ver nâo seria justo qUe em. 
uma lei que concede t.nelhoria de "\opn .. 

'cimentos ílOS servidores se fizesse ao 
~ redução de niveis de alguns Cf\.l'i!.tlCfo

Prni""to. como é o caso dos ascensoristas e dos 
agentes postais. 

dor .. Oeral da República. do Proeura~ À emenda assim visa a colaborar 
d.or-Oeral da Fazenda Nacional e do com o espirtto de justiça consubstan ... 
Consultor.Qeral da República, in.. dada. na Mensagelfl do Poder Exe .. 
eumbida de elaborar o anteprojeto cutivo e cuja prlnclpnl c~~ter1l3tiça 
,respectivo.' é a <le el1miI1açiio de pr1vllégJos. que 

Bala das Sessões, em 5 de junho leis autel'lorc$ e.stenderam a certas 
t1e 1964. _ Deputados Aderbal Jure- categorias de servidoretl (io Estado. 
'ma - Martins ROdrigues e (Jltimo! Sala da~ Sessões, 4 de junho de 
de Cart'alhD 11964. Deputado Adylio Martins 
.' f Vianna. 

. MENDA N.· 173 I 
i 
" EMENDA N.o 17S 

JUSTIFICAÇÃO 

ti:\o se justifiça a restrição à&. d1,Ul.S 
catt..orifis fun~io:n(tis: "t\8censoristns" 
e ;'agentes PQS.t\\i&." 

Seria injustjça Tedu~ir-lhe-s o au
mento que o projeto determina! de 
tnodo geral, papa Melas as c19sses. 

Pe outro lado, fi, ma,téria é estra.nha 
à sua. tinalldade, dentro dà proposJ
ção em estudo. 

Sfnador Antonio Carlos e DCDU
tado Albino ·Zeni. 
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SUDrima~se o art. 2S do projeto. 
ve-se ao art. 2"1 a seguinte reda- \ 

c:ão: . . Suprmmm-se, no art. 27 do Pro- lUSTIFICA(!.40 
Jcto, as expressões: I 

"Alct. :37 - Não se aplicam ns diS·1 "ressalvadus as dos arts. 12, 15, re~~ ~~;o~~et·!;: ~ô~~'3a~i~~~i~s'6aes-
l}Oslções desta lei, ressalvadas as -19 e 25", 
d t· 15 19 35 I permanentes das duas CUSRS do Cem-os ar 19O5 , e ,80S mell1- b 
hros do Mmmtoé:rio P\lblico e do em como 0.5 ~§ 1.0 e 2.°. gresRo Nnt:ional, na SUa tramitação, 
8ecviço Jurídico da União, de que porque reputadfls justas e indeclinà-
trat,R a Lei n,U 3.414, de 20~6-58. JUSTIFICAÇÃO velrt'ente proced('nt~s as reinvinàica ... 
bem ,como aos proruradores da çõe.( deu: ascemoristas e agertes pos~ 
Fa'l.?ud?t Nacjonul, dus Aut\u. A questão dos vencimentos dos m~ .. tais. z;:1"ada justifica a altera~ão pre~ 
quins e dema.i!" equiparad.n""" f.1stl<.dos, membros do Mmistério PÚ .. tendtr\i\ nfi projeto. 

l>liro, Serviço Jl1rldlco da Ulllão das I 
A'ltrr'1Ulas, das Prtl~wi'adores da' Fa.. Em 6 de Junho d.3 ]964, - Senador 

lUSTIFICAÇÃO '7""")-1" \r"clonal d~' Jeffclsoll de AgUiar. 

! 
-., ' .. ' ,e em.,.IS eqUIpara. 

R:?tit':1-se do artigo a referência d·". (':l.;:t si'-ndo estudnda por uma \ .t' {-NDA ~. Q 130 
art. 12 que tnta do problema ~~ ~ ... n,\.~.,,,() de alto mvel, em pleno ., o: '"' 
t '.. l' ~ d f~ llmf'wn1Jru,I1to. I crupo llh(~gra. E::.tc eve ser Ixado! EI" . d j \ \ d 
no jnt~·r:sse (13 Arhninistrnçào e nã.o , I N50 se dc:'é'. pois, complicar as' ti" 1~8Jl)f'n;~U,e )_O,'a.~r~fOe o o o ti \'1.1'"-

. ~ 'd 1 t· I· t b • d d' , ",o.. e "'(' I <' ,r. . 
c~mo_ no pr~Jc~o, ~0l!Sl erac:o .gra 1- 01sn8, cs.'. \:l.e-cen.? con lC10namen-\ DÇ~Ul'}.do Gtalh~,·mi.lO de Oliveira 
Ílcnçao tu;:;rs. ou d:.relto subjetivo do t0s quo po::krao dlfl('ultar a elabora- . 
serWidor. ! ~ão do proJeto em estudo. 

Os m;;mhros do serviço jurídico da: Sala das Sessões, em 5 de junho t 
Un~áoJ dada a própria natureza das de 19iH. - Senador Antônio Carlos. Sl.1pl'imn .. sc Q art. 28. 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 
1964.. - Deputado Humberto Lucena .. 
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lllc!Ua.~se no art. 28 o seguinte pa-
rigrafQ: 

"§ 2,° - Na n-pticação do disposto 
neste artigo setão respeitados 03 
niveil3 de vencimentos atualmente 
pagos aos servidores enquadra.nos. 
pelas Leis n.o.t 4.216, 'de 27-8 .. l96l 
e 4.203, de 7-2 .. 1963, não se:ndo 
permitida qualquer redução nas 
importâncias que OS mesmos vêm 
percebendo na- data da pubheaçã() 
dt'.st.1. lei," 

JUSTiFICAÇÃO 

A lei nf0 prejuôicará a situaçãO' 
jUrídica perfeita, nem o direito 3d ... 
quirido. Não retl'oagitá a n5.o ser 
para beneficiar. Nem são admhidns 'n..
qua.isquer reduções de vencimentos •. 
}tsses são princípios jurídicos em vi .. 
gor no paiJ e elll tõdas as nações.: 
O direito adquirido pelos beneficiá. .. 
rios das leis citadas no corpo OA 
emenda não pOde ser revogado. nem 
se pode admitir a diminuição d~ seus 
vencimentos. O texto n tuul pode dar 
margem a interpret<tções que ViOtRn1. 
êsses principios, ocasionando a rí'du
ção dos vencimeutps pagos atualmcn .. 
te a ésses servidoreS. Dai por que • 
não aumentando a despes(l., ucredita";' 
mos que seja conveniente ,deixar ex
presso na lei que os vencimentos· 
atuais serão respeitados. Nem outra 
poderia ser a intetlção do Poder Exe .. 



DIÁRIO L10 ,~ONGRESSO NACIONAL (Seção 1\) 
---~ ---~---

1:, .: o !'e2nquadramen- I JUSTIFIc,.fÇAO 1 con':Cl'Ve:r um status anterior. criada Por igual, tambér.\ os cargos de AS .. 
:, .\~.'nt('s Postais de I por Lei co Congxe~o Nacional. deVi-I slstente Jurídico. pela recente Lei 

l, .0 c . • Há nas Secretarias do Ministério I damente sancionada pela Poder Exe- n.\;I 4.069, de 11-6-62, foram equipara-
~). "'], 'CO Os:'cr.s Cardoso Público ~a U~liã.o !uncionbrios efeti- f cuti:'o, ~ em p~c':.o vi,gor desd~ SU:l

1 

~~, dt logo. a proc:ur~dores da Repú

~" . 
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, vos de Itl\'el'SOS arguos do Poder Exe- ~ PUbüc:lçao. e e~rl os a data fixada, ollca, de l,a categoria, pela mesma 
(cuth'o qUe ali servem na Clualid.ude, conform'3 o art. 3,Q da Lei n.o 4,~91. (razão de que os membros do Ministé
I de reqUlsitaoos. . I de H <.le ot'7.cmbYo de 1963. I río Publico exercem junção especial. 

, J, O enq~laàramcnto ora proposto a 1::.10 p':Jto, n~o há. raz~? de jusEç:a \ int:!'~e~iáI'la entre o Execuli'io e o 
. ~. <;:, no art. ~S, a se<!umte Im) de Integrá-los nos quadros das' para fi revogaçuQ do prccllado art, 3.° JUOlclâno. . 

. secretarias do Ministérío Público re-: d!1 Lei n.o 4.2::11, d:.! 1963, como propõe i 
"r 7'JJ, de 7 d.:- ·feverei- prcs~ma ap.?l1as a acer.:s.ção de umn o ~nttprojeto. Os funcionários .dos, Sala das Sessões, em de junho 

situação de fato, Dois que êsses· ser- Ql!udl'CJfj dJ.s S~cr2t:,rias do !\Iinisté- de 1964. - Deputadn Valéria !llaga
: vidor"',,: colaboram nas rcferlc1as Se- r rio Pú'clit.." C<! 4:.re ü·JI..a o artigo em lhães. 

JUS'1.·l!:Jr I.C :10 
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I cretarias, prestando servleD idêntico cam:a e u que se refc!'e expressamente 
I ao do pf'ssoal dos respectivos quadros. \ o pnl':,'}l."J.fo (m~:;D e o art. 29 do' an-

A I~; 11' 1.7':·", c?' 12 de jUlho d2 AcresC{'nte-se que esta medida. não 'tcpro,ic'o Cnc.'muL1udo pele. Mensa-
l' .. ~ li !'J.' ~ ~::-.:: a C1JJ~1.i...,~- acarreta aumento de dcspesrL _ não !eetil PrL::":dri'l~::i:ll -- p:,:;1~cero de uma 

1 "Suprima-se o art. 20 do Antepro ... ( , • : <;>r _,;, do S::rvir;O Ci'.-fl, dis-' contrariando assim o Ato Institucio- situ.l{'vo c~mcia, em 1'elaçfto aos ae- . t d L' 't't ! ]' 
, "d' r' " . " ! ' ,'i d U· ~ . "O Je o e el que lns I u novos: va o .. C., ,', I ti. <;;t'J. c .lO Jun lCU e un('iQ- nw - ClS que se trat;). na realidade malS UnC10lltl.r os :1. nlçO, VIS L' . d . t ·d 

l' I ,;c..' (}');'l'Jdores e dos Agentes de simples transferênci~ d~ funcioná~ como os me.:.m&3 ~:'?em, intermedjà-' res .e. vednclUme~ os Pd[J"ra 0tS serVI ~-
, • Te' ' T l' ' . ',. I'" t l' 1 ' ~x "U" o e res CiVIS a ma.o e ~ ou ra5 prOVI" T',)',''J,lS /:io De (arreIOS e e.e- nos de um Ol'gao para "Outro. lWIr..t;l)l<", en re o OeE! s:.. cc ~.V I d" , 

r~, oSl,' A('on~::ce que, pdl"ii corngir l O c.pl'oveitamenlo desse pessoa.l nos o Poder JUd:d.~~;<J,.ad. i,lIstar do .~uel eUClas. 
LI:d,s'-,;f:.;S, pJl' inicjntiva do Poder quadros das secret,Ul'iaS do Ministé- 'ocorre cCom O~ ~1Jtl(":O~1J,~lOS ~o Tr1iJ1l-

1 

JUSTIFICACÁO 
l' . ,-.:.i,.p, a Lei n.O 4.203, de 7-2-63, rio Público dJ. Gnliío traz, em contra- i nal de. CO')tfl~" o.~ <íu:ns sao, a seU ~ " 
c . 'I ,''J',JU cstl'utura às (jéries de cws- pf..rtida, n ~'acã.ncia de seus cargos' tUTno, . Hüt::me!l)"r O) ",n,: re . o pod~r 
::, d:! Opemdores e A<;entes Postais, atuais nos órgi'iOl1 de origem. jExcc?tno e o PQ:icr.JJr~L:;:latlvo e 8:':0, A presente emenda suostitutlva nM 
cu (, ... tHu1ares já foram devídamente Esta emenda representa um ato dc:clBssl1kado5 pt:;~.l. L21 n.' ~6-l,.pe~a 51_' importa em aumento de despe:sas, 
C~ j~':( Jmlos, unç,o em vista u refe- justiça para com êsses iucionários gla Te, o. ~x(n:p~f) e equLvtdenCla do, pois mantém um !Status anterior, e 
]" .•. 1 Lr'j. ,que, deslocados de suas repartíções: PL, do ,LeglSlatl'\ 0: . assim se coaduna com fôrça d1sposi. 

'." 'pt'ünitivas -8. estão perfeitamente in. I Por l~ual, talí"!úl:m os wrgos de Uva do art, 5.° do Ato lrutituciona[. 
O ~ ~'J do arh2;o 2.°, ,do Decreto- .7r d 'J ~ ... ' '''As<;lstentes Jurídicos", pela recente 

L~! nU 4.707, de 17-9-4.2 (Lei de In- lI:":" 8
t
· os :1US Sc"letanas onde atual- 1Lci n,o 'LOtiO, de 11-6-62, foram equi- A supressão do art, 29 é :plena. 

, 'd' C"] d' men e selvem. • t t'f' l Q d ]ê tr(Jd~ç~10 ao CaL 1:;0 IVl ), lZ que c::: In d S" _", à' I pal'adlV", 1e logo, a PlOcumdores da men e JUS I ICa1'e~. 'i.lnn o o gls .. 
"5:;11'.0 !di~T){)5if:üo em contrario a Lei. d '-'~9""G4 as ~",50 ..... ~: em 5 : Junho \ República. de 1.a Catep;orie, pela mes .. : lador Cl'wU um quadro próprio para 
rh',)~~aQ.a n'io 53 l'e~taura P?I'. te~ "a d~ig1tes" epu ado Expe ifo RO-

Inut 
!~z5.o ?c .que os membros ~o Mi-, as secr~etal'üts do Mn~isté:io P~bli?o 

1-1 lC',,~o6adQn\ p:::rdldo a VlgeDCla., nist{no PublIco ~X€l'c!;>m funçao e~-l d~ Umao, com dcnomm!l.ç'ao propl'la, 
A~.,:I11,· a Lei n." $. 78U, de 1960, ha EM;:NDA N.o 188 peci::J. intermcdürios enue o Executl- \ VISOU aS

d 
atividades especHicas das 

pJl'lP hue díz reSlleito aoS operadores, I Vo e o Judlciario. Procura orias, que se caracterizavam 
e fll-,clltes poslaLs foi revogada pela E d 5 ' S] d S - • de 'unll0 de' com o ramo dn Direito, l1ão enCOll-
L ' ; 4 "03 " 1963 R d mt;n a upres:aVQ a a as essoes. ~ ~ t d " d" d ('1 n.. ..... ,tie ,evognn o-se, Sl· _ t 29 ':3, 11964 L.ot.-r;!·n1 Baptista ran o ,coI1cspon €nCI9. com ns e-
:J;;,Ol".l, a Lei n,O 4.203, além de ferir ." /pr~ll1,am ~e ~ a~ . e se~ 1',a1 -" .~ • . ~ m::l.lS repartições do Poder Executivo~ 
nil'citc(s adquiridos fíc.:..rão os opera- gra l° ~~1{'1~'64 o ro]eto de Lei mune~ . EMENDA N.~ T9~ \ pois as mesmas funcionam em cor-
& )fPS e acicnlr!'j :postais do Del' ao ro . e . I I relaçãp com os Tribunais de Justi-
d~",tlJ~jgO de qualquer situação jurí-: JUSTIFICAÇ~IO S'.IPTima-se o art. '39 do anteprojeto j ça," ~~semcl~~~~.o-se ~~:. sei'viços .do 
dlCU. \ de lei que im;t.itui novos valóres de I POCLel J~dlC.l:a.llO, ('~n",m~o. aSSim, 

A emenda, P0l:::, reS'ulmnentando: O Projeto de Lej u.o 1, de 1964 vencimer:->-,(t!; para os sel vidores públi-·, dOs, ~fUnCl?narlOS, conheclment~ e 
t1m direito, evHa grande injustiça e tem por flnaUdade instituir novo;' C05 civis do Poder Executivo e dá ou- I D:p'üéloes ~lv~rsos dOS,. do fu~clona-

"'~~'lidpdes futuras. i valôres de v.::ncimentos para os Ser ... ; tras provldencias, encaminhado ao I lI:omo. :.xecuhvo . ell1 gc~aL Assun, ao, 
1 'llidol'es Públicos Civis do Poder Exe- j Congresso Nacional pelo Sr. presi- l contl'ano do _ afUmad? na men~agem 

8".1\ das Sessões. 5 de junho de "ut,'v O' -t b I I dente da R"púb1iCR em sua nlensJ.- do l?ASP, nao conslltui a eqUlpar.1-
r · "o.la,porquee .. aeecer-se. ~. ,- 'ttQr' "1" 1:).J4. - Deputado Aurino Va OIS, , €s t 29 ' i"' I gem de "'9 i.le maio último 1 ('ao ex!s en e ( o.LqUt't p:rlVI eglO, mas, 

I 
AI s~ a~'i t e ~ ma el'Ia comp eta-\'" " tão-sbmf'nte, o atemUmento expresso 

!!MENDA \4,0 186 ~~~~: d~ e~~~ c 1 ~aden.lpellt~ ,<luea seLel~ Jr.:STIFICAÇiiO I d~ Drccei~o constitucional da isono-

I .' -' o rOle o e 1 une. salanal. 
ora em dlscu.s.sao'? Por que o congres-I ". . I 

Su:'Drima-se o 3rt. 29 do Projeto. I so Nacional vai est.nb..:-lecer praz,o: prelHm.n~llme,nte" _ s.ahel.üa-sf.> .de, Cube, ainda, sn.Iíentz.r que os atuai.., 
JUSTIFICAÇAO para pt<:,cess~r~se o Enf1<Jadramento IO?o, qUt a ~prO~~~BO supra l:~O .~n-) ocupantes dos car.gos não atingem. â 

dos funC10mh.lOs dos Quaàros das Se- frtn~e Q d.ft. 5, '. tiO Ato Il1S,ltUClO-; cusa de 200 servldm'cs e, prlndpal-
. , _ , i cretarias do Minister~o PúbUco da ~ na1, d,) fi de abn~~ h-:;nsato~ em sUa I mente. que nos Ane::os da Lei 3.780 • 

. A .eq~lral", ç:o dos ,enc:n'entos á?S I Uni:;'" no sist~ma de CC\-l''''''os i~+() é ,sc<.~un{1;). parte. v.isto que o. nl::'Sma I dr. 21-7-1960 nl10 Íoi prevista a situa-
fll(1llOnanOs dns Secl'etanas do ],1.1· . .. . ..:::" ~ 'I' .' nf, ... tr'ia de c"i~r ou DU- I -' , 

• •. .,. .- d I no SlSLerr..a (1:; cla$slhcaé'~\o ele Car-' plO!JOS!~'"tQ .~" .~. <.. çao nO"L~ - deCortcnt3 da Lei 3.242; 
mstfno .Pu JlICO, d~. Umao, a07 O! gos? . l1l::-ntar d.;.:;nL::;a. pú1.)!icn, mas. simpJes-\ de 13~8-1957 _ para os r5fetidos 
D~s,~~~l ws Sec~etanas do ~OdC,l Ju· i ~ • '. ,~mcnt::. dê conse • .'var um status ante- I cargos, NaQuela oportunidade _ Lei 
dl':i;ano, drt:-rrrunada na Lel numero I Tl'al.emos cc jnstllmr IlOVOS valores ror criado pç,r lei do Cono-resso Na- , 3 -80 D', t d D i - d 

," ,~ , b d 19 '3 d . I • , "" I . I - o 11(; ar \I. 1V SuO e 4..~~1, ~f! 1J ~e ~?ezem 1'0 e ti, ~ ,":enclm~n~C'3 para Os Servidol'es ,ciOI'.fll, de\'id~mcute sfl~cionada pi:!:o Chs<:ifka('·~:.() d,e Ca:rgos Chegou a 
f"Jl me:',lda de jUSLlça, objeto de exa- publIcos ,CIV1S ~o Pod~r, Executivo, 'Poder Executivo, e em. p~t no vi::';"or o?lnar no s?nLdo de ~uc Se manti .. 
l11~ cUlClad050 do Con'5l"esso. co~n() "luel" e t'xlge o. Projeto de Lei d('~de sn::. pllil1i(aç~o, l eteitos/ desde \ Vf:'ó:>scm os ln:-ucio:\.1(;as cargos nl!. 

1t:;o se J·ustifica a restl'ição nem se ~. 1, de 1964, e deixemos os C3.<;OS a data fJzndu, CQUlO"m.::! o art. 3,1 c1a CODdiç.':o de "por cl,n-Wcn-·' até qu~ 
- ' 'Illeren~e.<; ao enquadr m nt d L 1 .'2"1 de 1') d de eln'"o ti" c ;:. ~ < L , , 

$': eX8.minar a questão de. modo global, fune. ~ f" . a c o .05. C n, ":t..:,), ~ e- Z '. ~ ,a!.ra ..... :s de medi·Ja le31sJativa, se re. 
1', 'o A "p'l'l'dade de vencimentos en-, . lOna los dos Quadtos das SCCle- .. 963. <'olyc~'"'''' o lmp".<:'se, -". LO, n. .... tanas (lO 'rlf' ; t" p'lJl' ti .- I . '"' ~,- .... ~ 
tr~ o pessoal do Executivo, Legisla- [ B:''''''I'r'I'''''4

IU
ó.::; e.rro] UddC01ns,[l Umao, Isto p&cito, n30 há nW.ão de juslira 

t"\l J tl"c" '0 mat 'ria em estudo .. '"'"~, e ,wn 10 e i;} 4. . 1 ·1.ad ..,,, C"b~, finalm~nb, S3Ucntal' que a 
1 C) ~ ': I 1 •• 1'1. e I DrnutaC:o Waldamar G' - tparn a re'o'ogaç<,o (O prtc1 o an . .:t., l!l~jida consubstanclaàa no projeto 

e t?rlt!'!çOES do Chefe do Poder Exe-' lumaraes I' da Lei ~'.o 4.281, de 1%3, COnlO pro- cons~ítuí o:cecão Ouio::w, bar dar tl"$.-

cutl .... o, EMENDA H,o 189 põe O anteDrajeto. ~ tnD1znto dhlÇ'l'SD a sPfvjdores nas mefj-
.c. tt;rcstas' condiçõ~s, a matéria do ar- \ Os Iuncion:írio.s dos quadros das S['~ mas conàkóes, prinrip31mente. le4 

tig-o 29 de .... e ficar para ser examina- Suprima-se o art. 29 do anteprojeto' cretarbs do Ministério Pu~liC'o, de v~ndo-si' em conta as notícias 'vel-
dP. Q.uando Se estudar o problema no de lei qUe institui novos vo.lôres de que trata o urtit;o em causa e a que culnd..-l.s por jor:u',i;;, entre os quaiS 0;.0 
tétlo, ! vencimentos para Os sel'vidol'es públi- I se l'cfere expl·('ssament.e o p3 fá;:rl"Rfo; Gloco", "Cortejo 1Jfa.<;m('ns~·', etc, no 

,Bala das Sessõ~s, em 5 de junho,! cos civis d? ~o~er Executh·o e dâ ou- I \mico r]c' art. 29 do ant(>proje~o en~a- sentido de que S: .E:.,.'\ o Senhor 
~~ 1%4. _ Senador A'ntónio Ca los I tras provldt'nclas, encaminhado ao' minhac10 pela mensagem pres i df'l1Cl8.1, t Pr sitl~nte d.J. R,:,pubI1u'" pl'ccellde de

r " Congresso Nacional p210 Sr. Presi- I padecem ôe Ulna situoç5.o P:;:!"'E'cirtl,1 t:mÚl:-r q'...ie o funcionalismo da t;)eput<ldo Albino Zeni. 
dente da ItepúbHca, Pro sua Mensa- 1 em relaçã~ nos dem:.üs funcionário" da) lJllião s'.'S1. equip8r~d,J ao p.?sso:11 do 
gem n,O 29, de maio último. lUnitio, VlS~O com.') os mesmos s~r\'('m, L"2':;fslfltÚO c do .Judielil:rjo, jâ ten~ 

I 
ülteI'nledlàdamE'ntê, enU'e o Poder di' mu .. r--::o, :.t rc>p<.'j~o, tomado as Jjl:o-

A, ", ~ t"'- l't <19 s"'gu1n- JUEi .... IFICAC;rO Executivo e- Q Poder Judi::i:lriQ, ad .·.i<i"n·:k,'l p1'2~jmin~r:3. De jl~stlça, 
~ ~:~~~enf"" .se ao a . - o ... , I insta.r i..l tjW_' Otonc com cs ÜJnClO~ QSciiIn, n s .... pr:::sSBo do art. 29. 

te pc,~<-<-..,ra D. ,I Prcliminarme'":lle salienta-se, de 10- nãrias do 'l'fi\)-;'~llal d!: CO:l~.1S dai 
"~ .. : ~ S~rão ;nquadra~os na g~, que a proposição supra .ná~· jn~ l\uniáO, ?5. qual:> são, a sw turno, ,~n~) S:ll'J(1Ol' JJ.ii:::S'.m de A!Tt.!a. 
con1ormIdade deste artigo os' frmge o art. 5.° do Ato Instlttlclonal. ternu':dbnos entre o Poda EXeU1L!\'O 

ut1 .. .':lis funcion3rios efetivos re-: de 9 de abril transuto, cm sua segunda e o-Poà~r L~:?;ir;latfvo e s10 c~n..<';:.ifi... EN\;:i-lO.). H.o 192 
qu!sitados, que se encontrem em parte, l·isto que a mesma proposição I ct\dos, pela Lei li.tI 264, pe~a si~:'l. Te, I 
exerckio nas Secretarias do Mi- t nCo trata de ,""lar ou aumentar des· a exen1J}lo e equivalência da PL do Supnllla·se O p.u'iigralo úmco do 

,nistp.rio Público da União." . pesa pública, U~D.<; simplesmente, de LegiSlatIVO. . artigo 29. 

[MôNOA N,o 187 



DIÃR:O DO CONGRESSO NACION,'L (Seção 11) JunilO de 1964 1693 

JUSTIF~C"'Ç'.O "I' d . I· d 6 ... I' e JU .hO (l 19 4." I mandados de segurança ali referidos 
.-' SU,J .:'!:;:1:t-se cj ::rti:;os:}3 c"'34 e seus só'seráo executados depois àe transi .. , 

JUSTIFICAÇAO: 

D~::;uis d~' l!J:18. 1.1:.1 C,~!:! 53 p~ .. ~!:m- p.tr: . .l.!fc.s. tada. em julgado a respectiva senten"' l Não é o m:lndado de segurança que 
r~.l r:J, rim,? (~e d~~ L,: .. J, os ~'J :' •• ')- . r:a importa em tornar inoperante o deve ser executado. A sentonça é que 
r r~ ..... ;:> ~:s S;:(:'~~l::"'[:i <lu :H!n~s; ~r • .J JUSTI;-:CAÇíi.O in;titut~ do mandado de segurança, I deve ser executada, como ~xpressJ. o 
I t.:'~}'éO ela Uai::o ccn.s~~!.l.i.raln. otr.l- "í . c,orno l'cmêdio heróico para evitar os Art. 13 da. Lei nY 1.533, de 31 CC d;! .. 
':'8 do Q;"t. ;;Y à7. Lei 4.~{!1, de 12 d:; O :.i;::.:o d~ um li;',':; r.~ "l'génC!3 dOI DUSOS das autoridades conset~lÍdas.lzembro de 195!. 
a·.el.tlJlo à.; W~3, ('~;tfP.lrJ('2Õ ti;::! ~r:"::l:'}, aum:~1~o t>. o J'eajustaI?en~o ~om efeito, fica assim o mandado de Por outro lado, o que des€jja o pro .. 
'cn::;H .1'C5 (',c-s- j .. m:::_n{.r:os (::J 8:.1- (.0. ~~1 ~t,?:fv,Hl1~l1U :':;omente em J~nel~ se3:urança com rito mais retardodol jeto, neste parágrafo, ê SU\Jbt.itUir o 
p. d'.O Tri: ~1.lU:!l r'cojl~ ,11, C':~ar J. de.-:; 10. (~ 1::-;';) lh·~)J:~~o .. I.~,m, cco~onna de do que a própria ação ordinária, pois' efeito suspel1sh'o do recurso "ex 0[[;,'" 
L',!)! ::<::03 ~ 2-:rl.a(~o F~d~-ral. c 1<. .•. u, CD. b.tlL_~.., ~ .. cruzcJtOS, que: esta pode s:;r executada antes do seu cio" da decisão (Parf,srafo ú;,nko, :.,-c • 
. ~, ,1 I.) c,t:l:(;,J Uli;'~o 3.Q

; Es:.::nd~~ !\:.l~lll:~,_a "C~!Jen~,a,.I;,C'r:a de todos os t::':1.n.<;ito em julgado, através da ex- 12. da Lei n." 1.533, de 31 .. 12-:r;-';1 I , 
s.,' v.s 11')[(','o,l::r:cs 6GS Quadros dos {', ,",~.~"I.OS,..,~~,,,lJ.OJ"'~?: ~I'dlda ~IT~ :964, tr.:lc:o da r:::sp~ctiva carta de senten- pelo devolutivo que enseja a CX:.~l "1 
S:'r ,',- u; :,!~' C? lIlinisldrio Público tia .. 0 c~rn-"a·t ?" C.1.:I, o !p~OJ~lO e <:a 'É. que o recurso extraordinário,' provisórja. da selitença que <,0'\" A---1. 
C,; :0, a '[.,.1 'tir da rtlJ':llcia d-;::sta I:!!, ~: ,':J lJllJS van :.IjOW rD.~'a o un;;lona-" . .. I (A t 882 II CP C.B) " 
I) (L':J~8:a n:) (!r~,';iJ 1.Q da. Lei 71"mc" lü;nw f'h'fj Inüo tendo efeito suspensIVo, p~tmlte r. , , :..' . fi metlldJ. 

, aquela execução provisória, Q que O I Por estas razoes, ·~nte,nd€mbs (' 'J? '\ 
-J :;'}, de :::;:; de Jec<!re:ro ce 19~~3. Proj2to nega, usdruxulamente. para o nossa emenda substltutm). se' (ü.Lll·~ 

Pc. .... r~Qrm~nt:?, ctl3.vê" do D::{;f~~ EMnt::,\ N.CI 194 I mund<.ldo de segurança, cujo rito, sob ma mais com a bistemâtica d~ C(, l ) 

to n. J 53.bí::iJ, d:> 5 de- março de lf.)54, Acrç"'':.'::nte-~e ao 'àrti<:Q 3(, ! pena de inteira ínefic,áda do writ, , e atende ao espírito dI) di1}p",~!I' 1. 
fol rcul:'lu:.:ut3uo o dispost-o no l'e- cu,'n'" - o St~, há de ser especial e" mais r.'ipido, t cUjo escôpo é "l'€sguo.rdr:r os C{)~rr5 ".~'" 
L.~do artis:o 3.0 da. L~i n.o 4.2li1. b l~. I I b "i ..• _ Far"', concess".'o do "bo- Ütnto que se nega efeito suspensivo, l.le.os de .pa.g.an1ento$ que a.decisJ.o .~I~ 

Por fssc DecrJtf' (53.668), art. 2.0, "". d I d f t " d , no 10nl1'll'ar f,'C"11 dl'spellSadas' ao próprio agra."o da sentença de I.Cla e lnl lva venva conSl era. r.nl~,;" 
Oí-> .cndmentos dos cargos dos com- - - I p::mJnt~s dos quadros das S~cretarias, qu<.isquer restríções quanto à S1-; primeira inst~nci~, como .e~tá consa-) \'l,dOS,,, ao denegar a seguranç~ llnr)~" 
do Ministerlo público da União, re- \ tu[!çflo ilUlcioual do cônju:;e." !grado na leglslaçao especIfICa. . ttada . ~-
presentados pelos símbolos M.?, Sala das sessões, 5 de junho de, Sala das Sessões, 5 ~e junho de Sala das .:::.cssoes, ~r;t 3 de ju..'1.lJ J.! 
conesponàem, p:trltàriamente, núme- 1964. _ Deputado TeófHo PiTes. \ H~S·:L - I?eputado Theodulo de Al- 1964. CelestinO Fl!,~o~ 

i bl!querque. 
ro por número, aos símbolos PL, ou, I EMENDA N.o 202 
80S sjmbolos PJ adobdcs p~la, Sc-' EMENDA H,0 195 
cretAda do Supremo Tribunal Fc- I eM~NOA. \-4.

0 
'\9'3 Suprima-se o art. 31 e seu' llV.~'J .. 

der:tl, Rf'dija-se assim o art. 31: I • 
"Art. 31 _ Não se concederá a! Supnmam-se o art. 31 e seu res- grafo único. 

T:11 pquiparação, feita depois de medida liminar 110S mandados- de I pectivo pexagrafo único. 
CUIdadoso CXutiVZ pelo DASP, foi fi-, segurança impetrados visarido à _ JUSTIFICAÇÃ.O 
nalmente execulada e os 58 ftlncio- I reclasl5ificação ou equipara.ção de JVSTIF'lCAÇAO I e' d d . I - ti 
nf:,l"ioS das. Secretarias do Ministêl"Ío 1 serv1clores públicos, otl à concessão ma equa. a ,a .. ll:;c UsaQ .c t10W'.'\ 
puolico da União, a partir de jane-iro, de aumento ou exte':u:,ã de . n-: Ora, co!uo o mandado de seguran- \ de processo JUdLClurto em lel d~ all-
de HHH, vem p~rcebel1do os novos t<>o'e 'l8" ~ {) 'ia çtt- é o r ?cvrso sumário. para a pro- mento de vencimentos. 
"encimentos. "o I . teção de dirzito líqUido c certo, não Além diSSO, está em final de trami .. 

Surpl'cend~ntE:l11ente, o DASP en-, JUSTlFICAÇ.1-0 vejo como FJ po-:,sa, apenas em rela~ tação no Congresso o projeto de lei 
vb ao Congresso 3. nova Lei de vel1-, çáo aos 5en'i(~n:'<:s públicos cÍvis, se TI,O 56, de 1964, (n/' 35-C, 1963) já. 
cimentos e vantagens do funcionn-' A em.-enda ao artigo 31 do pro'eta é: estabelecer C5S;'3 mtdidas de caráteJ: apro~ado conc~uslVan1ente pejo $~nH'" 
lü·mo ci,'il, c, ~lO seu artigo 29, parú- de técnica processual. J restritivo, do, d,lspondo sobre normas processufl.ls 
~ral~ único, in verbis: "N? p:azo de' O ffi8.ndaclo de segurança é o ill5U-! Em 5 de junho de 1 '364 _ Depu- relatwa'<l a? m~~~ado de seguranJs e 
.. (l dl~S, cont?lldO da publlcaçao de3- tuto legal de proteção ao direito líqui~ tado Humberto Lucena. ! u~ dos dl~PO~lt,l\OS -, o art. 5. €n .. , 
tf~, leI, devera proc~ss~r~se o enqua~ I do e certo, não amparado por "ha- cerra ? prlUClpI? Co~sl.g~ado no ,art. 
Odln1ento dos fun~lOnarlOs d?s. q~a-, beas COl'pUS" (art. 141, § 24, C.F.). EMENOA N0 í99 31, cUJa supre5~ao ola e 1lr~Dos~:.,. 
dl'os das S~cretarltls do MJllIstcrio No" h'rmos da legisl ~ã " t . I Sala dns Sessoes, em 5 de Junno de 
P~ibHC~ dadunj~o'p'no S!st:~~a:e CIJ.r I pode o JUiz conceder a l~m~ar'~:~ce~ SU9rima-se o parágrafo único do 1964,·- Senado1' Josaphat Marinho • .... 
s. ,'C~ç, o e ç.lr~os lllS~l UI o pe a dassillcac!io ou de equiparação de ser~ art. 31. 
L~: ~:ll,:·.:80, ?e. 1~ de jUl.hO de 1960." vidorcs PlÍblicos, de aumento ou de ex-

F dr",.,lal0 luUCO - ap10vaà-o o ei!~ tensão de vantagens em mandados de 
Q~Q{11 ame~ta d~corrente da execu~ao seo-urança impetrados por servidores 

EMENDA N.o 203 

JUSTIFICAÇiíO 

(1P:fl.,'> at1190, l.ca ret'ogado o artigo .". • . 
~ 'd Le' o 4291 d 12~l'l-63" publlcos, QUatmo consIderar relevante 

. Dal n. '."' e "'. o seu 1u:ud.1.m~nto e entender que do 
(',de 20.3"0 ven!lca ... se a flagrante a'o impUc1'llado Dossa result . f" 

lDJ·;] "C O P"'p' . - tDIlSPJ ~ -". ar IDe IC",-
~d,a. .0 no,. orgaa Cla da medido, caso concedida. 

~ue m,·llf'S Cln~es h~vJ&t c:'{pressamt'n~ Na sistemática processual o manda-
r'? aprovado, a ~q.Ulparaçao, a1e:rt !1do do de se~urança corresponde ao pro~ 
rl~le os func:on~nos das Procurado~ cedhnl'llto que 'assegura a defesa do 
ri-t.s da Republl.ca exercem as tn€:s~ d' ·t r '. 1 
ltUl.<; hmco.;os dos seus coleO"Qs dos Tri~ freIO rqUlco e CE':.to. Da porq~e .en~ 
b'.1'-'~'·" 'o '8: e1 "'. tendemos quI" se nao conc~de lzmmar 

•• 1", f!.!; 1 , P a nova lel de au~ de mandados de segurança . t 
~)C:,nto, no sc~t arti:;o~ 29, p!lrágr<-lIO e~m, co1t('!'de-~e limino.r em' ::;da~o~ 
uhJt'o, ,a'-'ab~: lIquida. con: aquele prln~ de seguraJl('a, 
~iplo (11:'. cqurdade e Justiça longamen- No caso, a Imlinar seria de reclassi-
la almeJado, f' ~ d . -

'lt bom s<tlientm· por outro lado que Icaçao, ~ eqUl~a::a~uo oU,d~ .aumen-
11 l'etir' da com d' d t· to, com a sua eflCaçw. pro'J}soTla, como 

d., o se eseJa, o ar l~ nos mterchtos :l lImmar é d _ 
~à 29, pill'~gr3fo unira não aument ~ < _ e manu . a trni'fO ou de remtegtaçao de posse 
11 desp:?~a pda slmples razáo de que Sala das S õ . ' 
00:;. fUnt'lOnancs henefiCIados pelo ar- 1964 < C l e-;s esp ~~ 3 de Junho de 
tIc40 3') da Lei nY 4.291, Já 'Dmhmn I . - e es mo I o 
r1?t;ebendo desde Janel10 do corrente EMENDA H.o 196 
tWV 

ASSIm. 0]1':-] unos p<lra o alto espí
xilc},de justif,'::t de V. Excias" no sen-! SuprimDIU-se as palavras 
tjdO de 1"azerttn r"Urar do bojo da Lei' "transltaua em julgado" 
~e ,aumen~o o. artigo 29, parágrafo li no parágrafo )mlco do art. 8I. 
UTUCO. Deputados Floriceno Paixão e Ziro 

Sala das- St's&õrs, em 6 de junho de Braun. 
196'!- - Dep~tadà Eurípedes Cardoso, 

EMENDA N." 193 

No p.rUgo 30, ab initio: 

A<u-escente-se: 

., A partir de LO de janeiro de 
1965," 

No arOgo 38: 
Substitua-se a data de início df vi

génc~ da Lei para 

I EMENDA N." 197 

Suprimam-se o art. 31 e seu pará
grafo único. 

JUSTIFICAÇÃO 

o art. 31 e seu parágrafo único 
do Projeto são manifestamente in
constitucionais. De fato! estatuindo O 
parágrafo unico dêsse artigo que os 

I 
SuprHnam-se os parágrafos 6,°" do 

:E 't j d t' ~ arL L°, e 4.", do art. '1.°, e o 3rt. ~~ C 
VI a-se, por v a ~s o. sU9ressae> ( seu pani,orafo único do Projeo 

que eventuaIS demoras po;sarn burlar I .., ,. ~ . 
ou tornar irreparáveis os danos a di- JUSTIFICAÇÃO 
reito líquido e certo. 

Em 6 de junho de 1964. Depu- , 
tado Geraldo Mesquita. Aquêles dois pal·:;i.~rafos fif'Ie~v.m ~ ... ,o 

Executivo podêres de qUe o Con~rl!"~ o 

EMENDA I't" 20D 

Ao art. 31 e pará~l'afo único: 
Suprimam~se. 

JUSTIF1CAÇiíO 

não pode constitucionalmcllt<:! '<IbLr 
mão . 

Também lnconstitudonal é o flTl. 31 
que mutila o instituto do Dla)ldado I!!e 
segur::tnça, nos casos .\ quf' 50 rdere 

De acôrdo com a Consdtui('JO, '0 
Mandado de Segul'anca se d::-Si ína a. 

A Câmara acaba de aprovar prQPo-! garant,ir direit?, líqUIdo e ce:·,to 11M 
sição em que se regula, em tênnos! protegldo por habeas corpus . 
apropriados, a matéria defínida no I Ora, a exclusão. da liminar (lescft_ 
art. 31 e parágrafo único. I racteriza o remédio jtlridlco. atingin .. 

O Projeto mais uma vez; incide no do-o !la sua finnliducle essencial, qual 
êrro de incluir, em seu texto, ~naté- seja, a urgência: o de,;pf1.eho "in li. 
ria estmnhá f! qUe deve ser regulac'--.' mini litis". 
em diploma próprio. Por isso. pro- Sala da Comissão rvfi.':ota, em 5,6 G4 •. ~ 
pomos fi. supressão dôs dispositivos, - DeputadCl Ereno da SiZ1:eha. 
éit:ldos. 

Sala das Sessões, em 5 de ju:'J-lo de EMENDA N.' 204 

1964. - Deputados Marlms i~odrl- . 
gueIJ últtmo d~ Carva2ho e Aderbat Supnmam-se, no al'tlgo 32, as pa ... 
J (t'''n I lavras: 

li a.. "tranSItada em julo;:1clo" 

EMENDA N.o 201 FlOllceRO Pmxão - Lmo B'aun. 
\ 

Redija -se assim o parágrafc único', 
do Art. 31: 

":Parágrafo único - Não haverâ 
execução provisória das sentenças 
proferidas em mandados de se
gurança a que se relere êste ~r

tigo." 

EMENDA N.' 2<JS 

Ao pan'i.grafo único do Art. 33: 
Depois 'a expressão: 

"nível 19 a 22", -
inclua-se a seguinte: 

• "e para o constante (o n .... 1 do 
Art. 4.°." 



'i0q,~ Ql/ana-felra ,', OIÁR:O DO CO:l!c!"j:::ssa NACIONAL (Seç~o lI. 
r_ -~ 1-~-.-~-"_"O.'_~~~ .. ---~._...._......~-. 

,1 JUS'tIF'lr-~.çlíO rM'~\'~:}A M,u 209 I graWir.açã.o adici~nal por tempo de I S~rviÇD pela gratiflcaç5.o de qüinqüênio 
Tc.!t"~",.8~ de corrt::,ir fla'Jrume frrc.. Ao arL 113, acr.';5Ct:n\'~·t>:!, no seu fi- e lhanda suprimir as vanta~ens trie-

f.rUUr;Qll:b que S~ consumnrá em [na .. ; rtuJ, o $~'}UjlltC. 'nai'i da prD~re3São horizontal. Em su-
JUL:3 40s pro!'::5r::Ures catedráticos. ca- "UL' moôo qUl' o pa:;Jnl..:ntoJ a s~r ma, dá uma vantagem em troca de 
Co seje,m fJes exc!uluo~ do sistema prJ.. LHu a Cj,u:tlqucr t>>!Hhlor -n5.o po~ duas. que manda suprimir. Como se 
\'J..5to no ~ único do Al't. 33 do projeto, dCll'á ser menor de 100% sôbre o não bastasse, determino. que a uruti-
lloiJ, Qão estl nJo os sêus cargos eU" valor do;;. v~lIcLtt\lmtoj fi}f ...... ús na fiGQção de qüinqüênio só entrará em 
Q..1t.,t'1t'4doG em nl)'eÍS, mas emno Uma, Lt:i n,o 4_24'~, d~ 1963." vigor R partir de }.O de janeiro de 

• 
já vinham Nrceb:mdo por dispo .. 
8ição ler,a.l oU <l::cisão jUdicial 
transitada ~m julg:!.do. terão direi
to a um cotnpicm">uto igual ao va .. 
lor da. diferença entre os dois to
tais." 

JUSTIFICAÇiiO 

l'c rilJ')lç~.Q expr~&;àl11ente íh:.adn (n.'1 1965 com os novos niveis de vencirncn-' Visa a emenda p,quiparar situaçã\) de 
1 c;,) .trt. 4.°) os seus vencimentos, por JUS11[PICAÇAO tos da. tabela que a~ornpa.nhà o pro- funcionários pú;;Ucos fed~tf!.is ci'.-is e 
sJ,r.:tl!m redução sup~rtor a 10%. fi- jeto, e que até àquela dat3 estabelece autárquiCOS, dando à proposiçr.o me ... 
tar,J.m abaIxo dos fixados para. Cí\tl:'!.. A redação do art. 33, quer 't~'\~curar o parágrafo único do artigo 34. objeto lhor redação, 
gorü ,que lhe é lufêrlor ou sejâ, a de que nehhum funtlonàtio cujtn. venci- I da presente emenda -' continue a ser Sala das Sessões. em 5 de junho de 
?tofl!$sor do ensino super1or. ntentoo enclintrllh1-ae fiXados 11a IJeí I paga a adicional do artigO 146 da Lei 1964, - Vasco Filho. 

. ~ Leite Neto n.ll 4,242, de 196::3, sejam $unerior 011
1
1.711. calcUlada, porém, sÔbre os ven

fMüN!)A N.o 215 
EMENl>A N.· 206 

inferior de 100%, até 31 de dezembro I cimentos da Lei n.\) 4.242. Aqui trata
de 1964. na tf\belà daqUéla Lei, porém'l se de uma redução de vencimentos por 
não està muJto explicito o llensatnênto meio do congelamento das valOres de 

No,:' artigo 33. acrescente-se, após as do legislador, de 8Qrte que a Emendar' uma gratificação que sempre existiu 
r l\J.laVl'as! ora. a.pteBeutaG'a tém Pôr fim eselare- no serviço público! a lfiai6 lCij:itirna das 

cer QUe todOB 05 ser\'lclotes àtnpafl1dos IJra,tUicações, pOrtanto, uma. redução 
d nnr esta Lei''. J.~'-' pela Lei n.o 4.242 de 1963. terfi.o 100% intolerável e que o DABP nem sequer 

a ~eguil1te expressão. de aumento Sóbre 08 valôres fi1r:0.Clos tenta. justificar. A emenda supra des-

Suprímam ... s{!, no artigo 35, as pala .. 
vras 

"transitada em julgadO." 
Floriceno Peixão -- Lino Braun 

EMENDA 1'1." 216 

, , 

j'ekclus}1,e aquêles devidos aos tun
cionáríos enquadrados nos níveis 
1, 2, 3, 4, 5. $ e 7." 

JUSTIFICAÇÃO 

Em virtude do disDositivo legal que 
vecta a. percepção de "ertcimentos iu
!el'iores ao S'J lârio minimo, os !unciu
nãtio~ humildes, entl.undrados nos nf
veU! rtn\ls baiXOS, já percebem remu
neração qUMe 1.gual à d.o aumento. 

J!>éS1te morlo, a rettriç~ do artigo 
tlãp lheS deve "tingir. 

sala d:lS Sessfus, em 5 de Junho de 
19&!. - Senador AlttOnfo CarlOs 
D{putado Albino Zeni. 

I 

j'No art. 33. suprhl1à-se a. segUinte 
tfprel!<lilo: • 

~ ;, "com reduções percentuais." 
JUSTIFICAÇÃO 

A emenda visa a evitar que essas 
tedüçôe~ percentual.S sejam. amanhã. 
fixadas ao puro arbítr10 do ltx-ecuti'vo. 
através de s-:tn1Jles tlecreto. 

i Sala. das 8e8sôes, em 6 de junho de 
~96f. - Humberto l.ucena. 

eMENDA k. 20S 

Reillja-se ""s1m o artig<t 33:· 
~. Até 31 de dezembro de 1964. os 
aumel1tos de venclmentos e de gra .. 
tifleação de tUl'lçâ()f bem corno os 
~ajustl1mentos concedidos no1' esta 
lei, vigararií:a com reduçdes, de 
tl:1odo que a ll1âjorãçâo salatlal 
seja de 100% (cem por cento) doa 
valóres corresPondentes. fbtad03 
na Lei 12,° 4,242, de 17 de julho de 
1963, ou decol'l~ntcs de sua. exe
cução." 

JUSTIFICAÇAO 

A redação inicia.! apresenta-se duvi. 
dosa. já que não determina exatamen
te o aumento a ser concedido. A eX
pressão não possa exceder de 100% 
tanto podel'(\ ser ele 100% como de 
50%.20% ou 10%. E não devetn.os 1)er
mitír Que sala daq1.li uma le1 que dê 
lnRrfiem a intorpretMões diversas, no
tadamente, em se tratando de vanta
gens que já. foram concedidas a ou
tras classes de servidores públicos. 

Ademais, I tt·,.l. ent cnda n~ i1npUca 
em aumenta de despesa e visa. Unica
mente, a deixar clarO O desejo do 00" 
vêrno e do COngreSsO. 

n'llDut .... M .At"u Plto:m.bo 

nrutuela Leí. I tina-se a impedir que se consume essa 
Por IlIto, espero e contlo na sua. apto-, iniqilidade. Não aumenta dea.pMa: l{o art. 35, SÚPl'ima"se a seguint.P" 

expressão: vação. ! simplesmente procura evitar QUe se 
Sala. das Sessões, 5 de junho. de I fac;a. - uma. mesqUinha economia por "transita.da. em julgado". 

acresoentando-se, a.inda, ao mesmo 1964. -;- Lauro Leitão. meio de um golpe baixo contra os sel'
vidores maiS antigos. uma l"el! qUe s6 artigo, a segu.inte: 

EMENDA N,· 210 

I 
fae.em jus à gratificação adiCiOnal Os 
funcionários com 20 anos de serviÇõ 

Suprima.-se o parágrafo único, do ou mais. 

"Parágrafo única - Na. hipótese 
de não vir a Ser ma.ntida, em úl. 
tima. lnstància, a decisão judicial.. 
o serVidor àntertorrnente beneti
ciado ficarão obrigádo a testltulr () 
total do pagamento a mais: tece .. 
bido. mediante o desconto m~nsa1 
de dez por cento (10%) SÔbre oS 
seUS vehcitnentos -ou proventos," 

art. 34. Sala das Sessões, 4 de jUnho de 1964. 

1UST1FlCAOÃO 

Não se compreende que a gratifica
ção ad,lciDflI.\l. vantagem qUe YéiO <lomO 
prêllllo à antlguldade do serVidor, c.n
tinue à ser calcUlada com base na. ta .. 
bela de vencimentos de 1963. aliás re
vogada por esta lei. Ao oon~rár1o, ela 
deve acompanhar QS novos salários que 
são reajustados. de acOrdo COlll os ín
dices de desvaloriza.ção monetária ou 
de aumento do custo de vida. 

Humberto Lucena. 

EMENDA N,.o 211 

Suprima-se. no parágrafo único do 
artigo 34 do projeto, a exPressão: 

"calculados sôbre ós valOres de 
vencimentos fixados na Lei n.O •• 
4.242, <le 17 de JUlhO ~e 1963." 

JUSTIFlCAÇ.!lO 

A inovação constante do Projeto, 
quanto àó estabelecimento de Qüin
qüênios em substituição ao regime de. 
Lei n.' 1. 711, de 2S-10-1952, só produ
zirá seus ~feitos a partir de jáDeito 
de 1965. 

Entretanto, deverá a incidência do 
regime atu.al prevalecer sôbre os no
vas vaiôres dê vehcimentus a fim de 
que nâo QC01'rath dois critérIOS de cAl
culo. um Data O vencÜJlento e outro 
para o adicional por temp.o de serviço. 
em detrllllento daqueles que jã se en
contrà1U, por fôrc;a de SêU longo tern
]lO de serViço prestado à Admlhlstra
ção. no gôzo efetivo daS justas Vél'lta
gens fixadaS, desde 1952, em leI vI-
gente aJnda. . 

Bra.ma, 6 de junllo de 1064. 
Floriceno paixão. 

EMENDA N.· 212 

Suprima .. se a parte final do pará-
grafo único do artigo 34, a qual diz: 

"calculados sôbre oa valOres de 
vencilnentos fixados na Lei 4,242, 
de 17 de jUlho de 1963." 

JUS'fIFICAr;;1!O 

o projeto enviado ao Congresso pelo 
Executivo determina a sll.bstitUiclo dt\ 

Chagai Freitas. 

EMENDA 1'1 .• 113 

o art. 32 }:>Msa a ter a se:guinte re~ 
dação: 

~. A partir da vigência desta Lei. e 
sob pena. de responsabUídaue da. 
autorida.de q\le o detennínar, ne
nhum pagamento poderá ser efe
tuado a funcionário efetivo na. ba .. 
se de vencimento de cargo em co .. 
missão, ressalvado o que dispõe o 
parágrafo 3.° do art. 141 da Cons
titUição Federal." 

JTJSTIFlCAÇAO 

A p~ente emenda tem o o'bjetivo 
de corrigir a ressalva. já existente no 
projeto do Exe<:utivo, onde se faz re ... 
!erêncie. apenas ao pagamento "deter
minado. de forma. expressa. em lei. oU 

JUSTIF1CAÇÃO 

A emenda visa a evitar que müitos 
servidores qUe, nO tnomento, já per .. 
eebem deternlinadas diferenças de 
vencimentos, por fôrça de decisões JU" 
dil!iais de primeira blStâ.ntla. não ve
nham a sofrer diminuição de seus ven .. 
cimentos ou proventos. sobr~tutlo 
qU8,ndo se legiSlar SObre autn~nto .,dO 
vencimentos. 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 
1964. - Humbérto Lucen,a. 

EMEND4 1'1 •• 21' 

qUando decorrente de cumprimento de '&0 § 1.0 do art. ,~5, .suprimam-sé as 
decooo judicial transitada etn jul-

j 
seguintes expressães: 

ga.do." _, "readaptaç6es" - "promoções" _ 
É bem de se ver qUe a ressalva não "acesso~" e "e 34 desta Lei," 

se concilia. tom a garantia constitu
cional etn Vigor, inserta no § 3.° do! 
art. 141 da Carta Magna: 

"Alei não prejudicará o direito ad~ 
quirido, o ato iuridico perjeito e a 
coisa julgada:' 
Sendo claro e preciso o mandamen ... 

to constitucional, desnecessário espe ... 
cificá. ... lo através de expressões diver
sas, que só podem gerar confusão e 
demandas inúteis. 

Nem se diga que é rebarbativa a reg ... 
salva. de preceito constitucional, pois 
mais não fêz o projeto do Executivo 
que ressruvàr. em. têrmos diferentes, os 
mesmos principios, deixando margem, 
entretanto, a que se não reconheça o 
direito., adqUirido, oU Se negue vallda .. 
de aos atos juridicamente perfeitos. 

Sala. das Sessões, em 5 de junho de 
1964. - AlexUrnlre Costa. 

2MENbA N.· 214 

Dê~$e ao art. 35 a seguinte redação: 

JUSTIFlCAÇAO 
~ão vejo cotuo Se possa deCre$cer. 

futUTalnente, no total do cornple~en .. 
to a que farão jus determInados .servi
dores, as importâncias relativas a .rea
da:pte.Ção. promoções. acessos e adiclo ... 
nals, pois tOdas essas figuras dó dil'eito 
administrativo brasileiro não passam 
de va.ntagens 11 que têrn direito 015 ftlIl
danArias civis, por fôrça das leis vi_ 
gentes, em. função sobretudo dos cri .. 
térios de antigÜidade e merecimento. 
~ 5 de junho de 1964. - Hum,berto 

Lucena. 

EMENDA N.· 218 
No art. 35: 

onde se lê: I 

, uD1sposUJVo de lei". 
leia-se: 

"Disposição lega!.;" 

JUSTIFICAÇÃO 

"Art. 35 - Os funcionários civis do _ 
Poder Executivo e da. Autarquias JIá dISposItivos que ""O leg.U e não 
que, em virtude de aplicl:\ção do \ são de lei, como os baixados por de
dlspoato nesta Lei, veuham a fa- creto. 
zer jus. mensalmente a utn total I }3ra~ma. 
·do YOJlcllUenlos o yantage)Jll QUe Deputado VIIMo ae Cat'Va!llo 
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EMENDA No· 21! 
N1.) art. 35: 

Depois (le 
"PC~Ct ~~~\ltivo··· 

in:lu~~se: 

"int~-:'Tant':!S 
ministração 
tcrqul~s". 

dos ór2i~ d':.\. ad
centr~Uzada e au-

JUSTIFICAÇoW 

, 
I 

OIARIO DO CONGRESSO "NACIONAL (Seção 11) Junho de 19J;4 169, 
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diciário en5~j$rinm os beneficios queçosamente. prejUdiCar situações de l JUSTIFICAÇÃO 
se Quer assegurar. ! fato e de Iljure" que tem sido ac3.-

lt nece<'...sêrio 3SLlno.lar, a êste propô· tadas pelo Poder EJ..ec;;.ttivo, e até SÔ com a publicação ti. le) se t-or_ 
sito, Que tal enbucwnento feriria I mesmo pelas l!r-SI;S da Cfunara e do na obrigatória. , 
frontahnente out:r~ ~j~uE',;,ões. judicial- SCnzdo. A vt~rar o cancelamento I e justo que, como se e!etl)'o'.l rem 
mente proU'zid::.s, q ll":!, e",identement2,. d.as msdidas linin:.r;!;S, estrremos re~ t os milítarec, os tun~ionárlos ei'li') da. 
nê.o c~J:3~~m. como n,::o cllbem, nos tIra.ndo (lO:;' m':'3.:.;trcec~ (.~ nosso Pds un1ão tenh~m Ms!:!:;urados qs '.;: .l:! .. 
eJtrcitos. limite;} da prcrro~tlva e.qUi 11 sua etribuifto m~;..s tt't~-'"2m~""1tn], que: ff.bs da lei,. em i.:;u~l data. P,):'qU3 
as~:::;i1raàa. B~sLa d.:z::r tanto equ1va~ é. em Sumê, a d~ J uI,:;::: J' s~do o 5ubml:!tldos à mesnm corjtm~n'a C'·S 
-l.:!ti~ a dzsconhc.:::~r to~-:r_lment'3 o re- arbitl'io quo a lei lIl;S concede. - II o projeto pl'eten';'~ atender. . 
m5d.:o C:>l1!itituclollnl do mande,à.o ~e I Oséas Caruo:o. ", 6 d2 jur:ho de. 19M. - ~~:1 ... lvr 

, E:mbjra co:npreenda-r.e por Pojer s:.guumça. que. como se Babe, pO&:;.l- Jefferson ae J.y1!!ar. 
Exz..:uti~:o t:da a adntin;~L!"c.:..:io fe.' bilita f,ni:;s mC:Jmo de uma decisvo r:.~~ '::::.\ r!.o ?:~ I 

de~.l, o t:)Y.~o, como está, POd~ se.:vir iri'::o...-.. :i7d. o justo T~:';Ju:lrdo do Di~ I C" ~ • 

a intnp1'el.o:tçê:.s difer.::ntcs dtlquelas feito vlo1utio. " No erd:;Q .3,!, suprunam~se. apus (.>. 

em qU2 tlevtm .ser tidas. Por estx. r220(5 dí:;.:o pOI' p!)rt(l,s tra-: palavra jUdIcIal, e.s segumtes pala-

i!:.'.::::.J.\ N.o 2:!a 

DJ-~ ao art. ·38 n. seguinte r.~ll:"":>'): 
Brasilía vessa,s, o dís,O,::J:itivo do projeto em eu-I vras '. 

• me faz tábula raSa de um preceito "transitado em jUl:rado". 
Depurado (,rUimo de Carvalho constitucional de\idamcnte regulamen~ 

tado em l~i revigorante, antes que se~1 JUSTIFICAÇÃO 

"Art, ..38. Esta Lei cntm~.':. f m 
Vigor a partir- de 1.0 de jUn"J C:e 
IBM com as ressalvas co!'~-,:-. ','.:'3 

·dos arti:;os 33 e 34, revo$H.;o,> o 
aTtixo 13 e seu parágrafo ú.li::.o; -
os artigos 35 e parágrafo. ú.,:co; 

tM:!aDA M.O 220 ja modifica.âo em t...Armos de reforma 
da Carta Magna,. A matéria é por .. demais delicada 

l'':xcluam-se, no art. 35, as. palavras Sala. das Ses ... 3es ·em 5 de junho de e neste momento nao cabe grn,ndes 
"~o Poder Executivo." 1964. _ Deputado Celso Murta, d~vulgações. Por isso peço apenas aos 

e 66 da Lei n.\') 4.242. de 11 às 
julho de 1963, bem como ~s de~ 
mais disposições em cont1",.irio:' 

JUSTIFlCAÇAO 

A permanecer como está. somente os 
funcionários do Poder E:&ecutivo, serão 
beneficiados com as vantagens do re~ 
ferido artigo. Entretanto. de 9,côrdo 
com o 'art. 22, são também atingidos 
pela lei os funcionários autárquicas, da 
Prefeitura do Distrito Federal, da 

'NOVACAP, da Funàação Brasil, Cen
tral e outros. liouve, por certo. um 
lapso aos que elaboraram o antepro:Je
~~U:>, Que deve ser por nós corrigida. 

Deputado Ary Pitombo 

ÉMENDA "I,. 121 

dIgnoS membros da. Com1ssão Mista 

EMENDA No· 222 que 'Verifiquem que se trata de as· 
sunto que envolve a Constituição ~m JUSTIf'ICAÇ_4.0 

Acrescente~se Q ~eguinte parâgrafo seus fun?amentos de ordem jurfdico-! 
tu} artigo 35: constitucIOnal do Mandado de Segu~ A eJ!lcnda visa a suprimir do art. 

_'§ 3.0 _ A aplicação da artigo ran~, grande conqUlSta d~ povo bra~ I 38 as expressões relativas à revob'8cilo 
19 nos filllciollários que fazem I sllelro, bem como das açaes ordinà- dos arts, 87 e 51, respectivamente rl-::.s 
jus à participação em multas, não rIas ,que são sempre revistas pela. ~n:s~ Le~s n.o 3.180, de 1960 e 4.2:42. de 1U3'3. 
inclui a que decorra oU venha tâncla supex:o_r do ~ Poder Judlcm .. rlo, P?lS, a prevalecer a referida re'\'(l" 3,. .. 

a decorrer de processos instaura ... cu!a~ atrlbulçoes naa pC-8em ser -:su~ çao, o Quadro Geral d~ Funcionfl. ~ .. 
dos o.té 31 de maio do corrente pnrUldas ou . usurpadas por uma Slm~ lhO', com a descrição da classifiCJ~·-.o 
ano, na conformidade da legisla... p~e~ lei ~~nária. de ef~ltos transi-I dos cargas pÚblicos, não mais 5:J:'á. 
ção vigente." tórlos, propnos de uma 1e1.de aumen- remet:ido ao. congress.? Nacional. p8i'a 

" to de vencimentos. o indlspensavel controle jurídico e te ... 
JUSTIFICAÇÃO Sala das S~s~ões, de junho de 64. ga~ização da medida, à vista do pr~. 

LaUTO Leztao. celtUado em nossa legislação estê,l ~1;:' .. 

EMENDA No· 225 
Considerando que a presente Lelj 

deverá vigorar a partir de 1.0. de 
'/lo ar!:. 35: junho, quando então será aplicaao o 

a) onde se lê: disposto no artigo 19. é de intelra Ao art: 36: 

ri~, tendo em conta qUe as car ús 
públicos têm que ser criadas em .r1 Ú .. 
mero certo, com nomenclatura pró
pria e pagamento pejos cofres pú
hUcl)s. "Os ,~cionários Civ!:> ao Poder justiça que se eJtclua do referido teto Supl'1ma-se. 

ExecutlVO que", a participação de multM decorrentes _ Além do mais. impõe·se a aprdf'a ... 
çao de emenda, em conseqüência de 
SlilJ correlação com outra que atlre.. ." 

teia-se: de proces.!;:os instaurados antes da sua 
"Os Funcionários CiVis do Poder vigência, 

JUSTIFICAÇÃO 

Executivo, inclusive das Autar~ I Tal medida se impõe de vez que o 
qUias. que". fUnelonário adqUiriu tal direito desde 

b) Onde se lê: a lavratura do auto de infração. muito 

A re!!Ulamentação de qualquer lei :wntamos. prorrogando, !lO! mais 11:.n 
é atrib~~ão privativa do Presidente ano. o pr~zo a que alude o art.' 51 
da República (Constituição, art. 87, I) •. _da Lei n. 4.242! de 1963. 

"Vinham percebendo por fôrça embora possa durar anos a tramita-
de lei ou", ção do processo impositit.'o de multa 

que ns.o pode sofrer restrições. Cla.ro Bala das em de jU1\110 
Aurélio Vtan~a. Iela~se: ao contribuinte infrator. 

"1,rin~am' percebendo ~or fôrça tiala das sessões, em 6 .... de junho 

que o Chefe do Poder Executivo tem, de 1964. 
para tfll fim, os seus órgãos de asses-

de dlSposlt1\'o legal." de 19M. - Lourival Baptista -- Tu/lu 
soramento - entre êles, no que se 
refere \lOS servidores públicos. o DASP. 
Não é licito, porém, ao legislador, a 

EMENDA No· 229 
~) Suprima-se a expressão .. trfl.nsi~ Nassif. . 

\ tada em julgado," 

JUSTIFICAÇÃO 

q) Como esta lei. em muitos dos seus 
disPositivos, faz referência expressa a 
pe,s.soal CivU da União e de entidades 
autãrquicM. entendemos que eSsa re~ 
ferência expressa, deve ser aqUi re
produzida, sob pena de ficar o texto 
do art. 35 succptivel de interpretação 
restritiva,. ,excluindo de sUas lanta~ 
geus o peSsoal autárquico. 

bl A le~islação autárqUica nem sem_ 
rre se CQri)Orifica em texto de l<>j 
prinCipalmente no que se :relaclo~~ 
cum assuIl:tos pertinentes (\ pessoal 
Que, ,por torça do dispositivo constitu_ 
clon$,l. é da, competência espeçífJca do 
.?resldente da República, ' 

Em conseqüência, a lei orgânica das 
enlidpdes autárquicas diSCiPlina gene,~ 
ricantente nas mntérias que pos~~iof_ 
m~nt~ sáo reguladas por decreto pre .. 
6ic1entlal. 

Ass!rn, entendemos que a presente lei 
deve ·preferir a expressão "previstas 
em d*positlvos lc::;o.is" que, 901' abr!ln_ 
gente.: evitará critérios disr-riminató_ 
rbs e injustos. 

c) Releva obserrar antes de mais 
r~.(ijI. que a 'expressão "transitada em 
julgadQ" imt>orta em concluir '1ue sô. 
lJlente as situaçõer:; definltlvamente 
apreci~ das peJos órgãos do Poder Ju .. 

EMENDA N.o 22~ 

:::;uprjhla~se, no art. 35, in 
el!'ilrcssáo: 

"transitada em julgado". 

JUSTIFICAÇÃO 

não ser por inépcia, dizer em texto 
de lei como no caso, que e. regula .. 
mentação será elaborada pelo DASP. 

fine. a O preceito é, aSSim, inconstituc1onal e 
inepto. 

Sala das Sessões, em 5 de junho 
de 1964 - Gltimo de Carvalho -
Aderbal Jurema" 

1\ presente emenda encontra funda
mento no próprio dispositivo consti-
tucitn.ul qua estipulou a harmpnía. e No § 2.0 do Art. 37, onde se lê: 
indep';!ld~n:::ia entre os Podêres, A "do pessoal temporário e de obra", 
Consdtuição não diferencia a eficácia leia-se: 
daS julgadOS de 1.3 ou 2.11 instância. "do atual pessoal temporário e do 

Redija.-se assim o art, 32: 
"Sob ?Bna de I'C15ponsabilidade clt\, 
autoIldade que o determinar, ne .. 
nhwn pagamento poderá sêr era .. 
ttlado a funcionário efetivo na 

, bare de vencimento de cargo em 
comlli;,âo, ressalvados oS dir~b)Jj 
adquiridos, os detenninados Cl~ lei 
ou quando deColtente o.e currLp' .. 'i. 
mento de decisão judicial tr.::.l1si. 
taüa em juIzado e proferida a Par
tir da vjgência desta lei." 

JUSTIFICAÇÃO 
Nem cabe ao Podel' Legisla.tivo deter- pessoal de obras". 
minar esta difel'enciação através de Visa essa emenda respçitar o direito 
lei ordinária, qu.ando o instituto do JUSTIFICA.ÇÃO adqUirido, o que em Dinito constihl1' 
mandado de segurança é materia :=egra, fundamenta.l, Como l1i~u~m 
constitucjonal. Se as decisões jUdiciais Trata ... se. no caso, de IIl3.nter n idéia l~Ol'a, a lei lÜO POd3 prejudk:l.r a 
não transitaram em ju~doJ cabe ao de que. a partir desta lei, não UlB.is! COIsa )~3ada, 1) ato juridica p2ri~nO 
próprio Poder JudiCiário. atrat"és· de: se ·~dm.itirá pessoal temporário. e o direIto adquirido. As.sim. ep 'O:':l.n. 
decisocs de suas instâncias superiores, ·Em 5 de junho de 19$4. _ Humber... do essa ementb, nada n:;r.'a ia"Z o C·_~ .. 
decidir ou não tle SUa eficácin. to Lucena. gréJ.JO dj, qUe atender a êss~ pr:n::-íplo. 

sôbre êstes argumentos, 'porém, 
pest\. ainda o que nos pa.rece deftruti .. 
vo: aprovar o dispOSitivo incriminado, 
com a amplituda que lhe confere o 
texto origina.l, signifIca invalidar sen .. 
tenças que for~m prolatados legiti
mamente, e que de maneira legítill1a. 
e até agora não contestadas, conti~ 
nuam em vigor. 

Não nos esquecemos de ressaltar 
aLuda que .. atual redaçã.e vlIá, for-

I!Mi:Nf)A N.o Z~1 

No art. 38: 
Substituam~se as p.:.tlavras 

ua partir de 1.° de junho de 1064." 
por 

"na data -de sua publica.ção", 
com o aCl'ésc1n1o seguinte: 

"Art. - As vantagens coneedid:>s 
nesta lei serão pagas a partir de 
1.0 de abril de 1964," 

Deputado Ary Pitombo 

:::l'.U:~:>A M.o 2.30 

Inclua-se, onde convier: 
Art. - O pagamento dos venci .. 
mentos ~ van~a2:ens decOtrcnt~3 
dest.'\ lel será feito inuep<:!lld"'n_ 
temente de prévic apostila n03 
re~pectlvos títulos tios SCTVidore.o 
atIVOS ou em inatividade." 
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I por cotas correspondentes aos anos 1 la instituição. pedindo-lhe que não O govêrno objetiva recuperar, em 
de efetivo desempenho dq atividade. contjnu?sse no exercicio da pl'ofis-' todos os setores, a sua eficiência, o 

i"» llrDYDCando aumento de despe~ na raZéo de l/lO (um décimo) por são. Seus s~rvlços er'1.m de gr.:tllde; s~u c.:Jllceito e o sc.u crédito .• Ins'.!re .... 
.)r.:-~:'nle emenda viaa. apenas. cada ano de função ou e::~rcicio. nor- 'utilida~e à me~;cin.a c não eXp'0r-se I Ve-s[! a rn~did~ proPosta entre aqU.e-

JtJSTIFlCAÇiíO 

S ') p'J!L.:!rJ;;Clr o p:lgamellto dos be- ma qUe adotamos nos s~ 1.0 e 2.0 ao per.go. O CltntlSb. prossagUlu. las que há mUlto exi3'em adoçã.Q. De 
u. ~1 desta lei nos inativos que, desta ~menda. I Fa.7ef:jmrmto - No dia 28 de maio bto, n.1o se compreende que dh;das 
y .. i"~,::;r.1tivo constitucional, e pela; 'l\ilta-se de medida justa e eQuâ- de 1928, às 16 hOl".1.s morria Alvaro' HC{uh.h.'~ e f..~rtas t~lnm o seu Da
L:, n '12.022, de 18 de outu'1ro de 1955, níme . .As especialldades d~ pil'a-que- Alvim. Stntado numa pOltrona, €>m Gamento retarclndo, até por Vário..q 
j. t :) I autGm~li.camcnte beneficiados dlsmo, serviço aêreo, escafandria e SUa rt'!>id~ncfa, chr::.mou a sua filha, ahos. culocando o Poder Público na 
C:~· 1 t -J cumentos concedidos aos ser-li e submarino, já tiveram incorporadas Laura. - A morte cheGOU. Senti os posição de maU pa~ador irnpenite";Le~ 
v.íC:'Jr..:~ em atividade. a?s vencimentos da ativa e da inati- ,primeiros sintolIt.as: Chame a todos. \ Ponto fundamental na questão é a 

o ,vld~de. Tal como ftcontQce àqueles - Foram :1S ultimas palavras do disponibilidade de recursos. Como 

11 
C::o:l'e [liPcnas que, PG

t
' djcsapare- pl'of1<;sionais, os especialistas em raio cientista, que levou nobre exemplo: elucidação destas ponderações. cum..l' 

I 'In rlco rumano e ma 3n9. o pU-' X b tá· d· t' f b fi' A 'ê!.' ,I \ .,,' '~ d bo f'. ~ f ( ou su s nCUlS ra lOa lVas 50 rem. etn ene elO Il3- clt.nCla. numa ex.1S- . pte assinala.r que nl:) presente excr-
g m:nfo, os "ne ICIOS aos ma lV~s os rneE;mos perigos de viCia. em vil'· i tênciu abreviada pela SUa coragem cicio fi verba "exerci<:lo findo" era da 
5'1 e __ c~to. com gr~~de at~as~, ap~~: tude das radIações dos respectivos na. manipulaç§,o 'de material radioa- lordem de um bilhão de cruzeiros. En-
as, r ~"'')~dC:l~D.S ~pos .~~a;' tcr an o. a : I nparelhos, I U\·o, perigo que êle con~ecia e en-I t:retanto. como tem acontecido nos 
Ik ..,mil, s .... hCD.lXeS llo.en os e acumu i frent:.wa com rH'CO de vIda" d f' t··d 1 1 
]~ "(.5 haTa, o Tesouro- Nactona1. Os perigos que representam as r3,- i ' . .:1 • anos passa os .. 01 a mgl a pe o p a-

O ~ "'''mento indep~l1dente da diaçnes secundárias dos que traba-I no dc contençao de despesas. Con-
p", ,::.Úlu J;;ltaria. como é de tôda jus~ lham ~m raio X estão bem caracte- Depub'ldo Aurco Melo I soan~e elementos que logra~nos oh ... 
tl;f', <1U~ os valôres fixados nos rea- nzados nos inÜIUeros casos de doen. I ter. Ja azora, antc~ de a~m~lrmos u() 
jU:'/J!(J.entos lega1s vieSSeJ1 deteriora- ças mortais Que vêm causando aos, t.MENOA N.o 232 f melO do ano, a d15:p~n1bIUdade 'p~ra. 
OP-; p,Ha jnflação. I que eJi;:ercem essas nobr~s funções; 1 ) pa~amento pela ~ef:r.da verba ~ m ... 

l' J.r~ce-nos, portanto, qUe é medida centenas de casos de cincer têm sido J Acrcscente-sp, onde couber: de l fenor . a ~i~c? . mllho~s de. cruzelTOS .. 
8. ..,-'1' com,:derada por nossos eminen- I constatados. I "Art .•.. - ~s ~t;v~~ades . P?- I Quantia n'rmoTl:l, sem dÚVida. qua,n ... 
t"'3 epIes:" s, "tomo de interêsse cOle-I N,:'.-J podemos esquecer Ct morte do licia, fi ;~c e e e ~ LeI nu .. ! do constatam?s que apenas no peno .. 
ti\ o pos b·'nei'iciá"ios e da própria erande incentivador do raio x.. o' mero 4.3 .. ",. de 7 de abrtl de 1964. elo de -fevereIro a maio do cor::cnte 
l:nl' t> W " ilustre médico Dl'. Alvaro Alvim o 1 continuam sendo cxer~,das pelos: ano. o Ministério da Fazenda enca-

~,' D:!putado Oséas Cardoso ~ Mártir da Ciência, como todos o cha- I ocupantes da c.laf;',se
M 
s~?gular de I Iuinl10u ao Trlbunal de Contas, pura 

ruam. ! Inspetor de Inugr.lÇU-o, i rC3lstro, qua..sc dez. mil ptoce.ssos. 
fA~ENDA N,0 231 I Amda em 1&63, festejamos o cen· I JUSTIFICAÇÃO A ~o~te~ç?-o de a~spesa~, rl!c~,~~an-

tenáriO dêste grande CIentista. divul- I I d;; sls~~m",:~lcamcn.te ,a verba ""'Ae-: ... 

t" D.'" d ... I {:'ando a sua grande obra em fa\'or ' . . . ~lcfo flOdo , contnbu' de modo ?~Cl .. 
·_resc€nL Se, ou e con\ler. , . I As atlvIdades de poliCia no sz.tor SlVO para o retal'daUle:1to e o acumu .. 

• Ar! ... , - A gratIficação previs- do: hmnamdadc .... cuja notiCIa do "Cor- de Imi"ração v.f.m de l~ncra data lo' do proc""so" s"'t1d~ de salien~~'" 
f L · o 1 2~4 rl 4 d reIO dn 1V!anha" de 16 de abnl de I t>. I.., - ...., '-', ... l>'1 ... 

;) na 01 n. ,;}, ~C e ou-I.' , . Mndo exerCjdas pelos Ittso2tOl'es de tlue tais núnwros indi<"am o volum~ 
1ubro GC H~::iO,. ê ~n.corporê1da aos ;!6~~~~f~~~t~~-se na parte fmal des- 'Imigração, pna fsse fim· esp~cial-; e o ~ontante das Questões ql4! se en-
prt;;."enios da lllatIv:dade dos ser- I' ) . ç, mente seIzcíonad03, . €Job~1l1 sob essa d"nominação 
)l!icorcs público~, civis e miHta- ALe! n.o 1.234, de 4 d~ outubro de! • A Le' nO 432~> de 7 d" ab ·1 d ~ E \ boj' . - d· 1" 
-', . ..,,, . X ~ 1950 em pleno viC'or, determina as 1. . :.... .. " n e. s.u" -.cc-nao-se a regra a exc U'"' 
fl .... qlL op"rs.m com ralO ou I '.. ~ , , ,196,1 ao deúml' as atIvIdades de po- 5io drssa verba dos cort"s dos pla.-
pl:ósJ!inci!1s radioativas, na forma condlçoes ~e trabalho ~os esp~cI~hs- 'lida' referiu-se. de lllodo va"o Do "au- ~ nos de ~ont"n(;-"'o de de;pesas quo 
k's~3bd('cida 110& p:lrt..]rafos 1.0 e tas em raIo X ~ substancias radloa- I toridades de polícia" o qu; ~ode lc- I s/' p'netem ;no .... após auo eUn:l111a~-
,,' o d\s'<> artigo ,tlVdS e fi cxtcnsao do pa"'amento, na " " . . ~ -. , 
I"', - l_. /. rvt. d . tT ..; 1 t d ) vaI' a conclusJ.o de s;:)r necesSarla a -b~~á urn!l fvC'eta hêg:ativa e drD1Q-
,~ l.tl ~ A incorporação szrá. feIta. ma 1 aa e, JUS 1 lca-~e P'~ o a o e I criação de UO\'03 {'ar""os pilra f'qu"'- i r\,'cl da máqUina ndministratJva 

I,P~l' cot:;s da 1:10 (um décimo> I forne~er elgmentos jma~e;ro~ ~ara 1"'s Dtivid~dÇ3 p:J1iêi"':1; np2cificM 1~0 p:lmitimlO qU-c <1 'tJnjno ntenda m~~ 
ri .... ~rJ.tHicação, c')rrespodente a: o tratamento dos qU~ su.o atm!{ulos \:ue con~Çrne à L.'1l1~ril"5..o com ~ .. a- j'~O; " m~j'" "'~ont"~ente ._ ou •• 
,b' -_ ' t d 'J)(!1(!,S ào"nças 'PrOV&lz.;.~tltes do rai.O X -; '" .. , ' ''',,'' ,...... ~ .... '" 
(.'. 'f.UaIClha por C;D o) o J d ~b tâ· 'd~ C ;, zi:1mcnto injt'ttílícjvcl da cl.:!.sse sin- ob:r-jJc.ç y.<; decorrçnt':-s de dívic!as li-
:5 :~'J 0.1 voncim.:nto, nuo poden- e _ as s: s nelas _ra ,oa tUas, p ... o~. t c;uhr dJ !ru,p~tOl' de lml}ração. cUld:!s e c,:;,rtns. 
dn '3"'1· nl.1an::oDPda a. um mesmo I ap.;.saJ: d.5o prceauço2s tO/hadas p~l:u; I A emenda liea a d'>iinir a posj,..~o I . 
se_'otoÚ-1' m~ls do 10 (dez) cotas. c.uton~[!dcs s:,nl~~~:us, contillU:-~ as dos atU:llS ocup-;ntes da referida Cl:S- A dcsc~ntr~lizaçâo e a simpUf:cr.-

i ~ :!.'l _ O s:::l"vidor que contar I r?ã;(!:~cs se~undar.a,s n ~azer \l.llm~'l, .t:3 Smi'll:2l', ev!i'3!lCO ::>:u;nenLo des-' erro. do ~ Pl'o!'oc':ia.n?nto é medida CJ.rllC 
. m~~s cl~ 10 (dez) c.na::; de e;:,erci~ I r.:a.l.a:l~o r~:.smo. mllhar-.. s",.~e profLS- 'nrcc:3s::>rio de d:sp~'sD. com a criação S~. ~I?pv2. oUtrodll11. p:1ra .. a. malü-r 

clJ. l'1.int:nrupto!i ou l1ã:l, fara jus Slon~~s d __ ,"'~ rJ.mo d:t Ul: l~ciml, pn- de noros Ct'T.':OS. i eflC-Hudll e. prc3t;:!t'J. ~. a~a-se de 
à i;},'or:)Dú1~to inte~ral da grati~ d-ena?~s~ ~It8-r ~a.sos, de lhcdlcos.e at6: S~la d:::.s Comj~~õ~s. 5 de junho dó} p:ss"·;~m. j~ te": suscitado tentati
t!~~ (dO de r"io X ou substâncias, de 51lnPl~S .aWUhares q-u,c. funCIonaI? lü6!. _ D<,putJ.au 'l'itcódulo Albu- \":::s dE> !>oluç'l.o. n:lO tev.:tdns a têra.:). 
T.'(~ :;x·,~JvJ.S, que sofrerá os reajus- i nos hO:lpltÜ.lS e od{)nto:::~tmcas, proYI" f (j1.u:rque. inidi'ltü('nte. 
tam~ntos d::.corrcntes das mudan- dO.~ de aparelhos de ralO X. .! Ctlln BS duas mô!dicl.lS prcconizaq'ls 
ças d::,s tabelas de sóldo ou de I • Centenár,l,o do. Sr. Alv. aro ~,A, lVl~, "'\"'-lDA }-IO "'33 I d'.r-,"-" 1'- ".',rend" posso p"ra fO.'.r vellc1m"nLos" s ..... s:undo o CorTeza da. 1I1anhc:. , edl- ..... _. .. '. '" "'., U~ ".... "" ~ : . ~. . ! çf.o de 16 de abril de lQ63. I jl.'--S~~r',u e r.::c.::mhecrr djra.itos dos str-

I Nn~ Ido em Vassour s 16 de b'} Inclu'l-sc. onde co.uber: 1 rJdorl;s, ín:::.th·os ou aUros, cujas V:;'''J.-
,JUSTI['[C/...ÇAO ':]. a • a a rI "Art ... ' _ Ê vedada a reducão .. 1.'-'"- f,·n"n"",·ras, r'"OI1bo",·das '0-de 1853, Alvaro Freire de Vilnlba AI- ~ U., '- '-- ,... _.... • 
A ~mcnda encorpora a gratificação I vim, descendia, de fnmilia mineira. 'I por motivo de con~cnçã~ de des~ ; m~ tiirejto líqUido e certo, OdO so!riJ-

di!. rJ.:o X oU substâncias radioativas Em suas veias corria o sangue de um pesas ou a qualquer tItulo, da ri'o n. dcp'oráv~l e penosa delol!'l!\ 
aPs proventos da inatividade dos ser- exilatlo político do Uruguai. verba "exercicio' findo". 1(1:.> p,l"'nme..l1to, como tem ocorrtd~. 
\1dol'es pú.blicos, civis e militares, se- Luta. _ Em 1895, Alval:'o Alvim fun- "1 ... - O Poder -E:xecutivo, no 81:m ó.~ perntitir que doravantr- 8e 
guin<lo o mesmo critórÍo estabelecido dou o seu gabinete de trabalho. ins- prazo de 120 <:lias, disporá SÔbre e\'it:~1ll as situaçõel; \'~xatórias a 'qU~ 
~ara as gratificações de submarIno, talando Os aparelhos eletrotérmicos. a s..implificação e a descentrali- \ ficn e~:post~ a União. por atrnsu na 
~:lra-quedismo, serviço aéreo e e,Sea- A inovação provocou debates aealo- zaçao do processamento e paga~. pa'r~m .. 'nto de eluguéis ou OUlras 
~nd:ria, isto é. 1/10 (um décimo) da 1 radofl, por parte de algum; lnédicas~ mento a~~ c.~edores p:Jf divi~3S, obl"i:~9('5t'5- decorrentes dos seus sqni .. 
$"ratificação por cada ano de e?Cercí- que não acreditavam naqueles pro~ cert~s e Q.U1 as, a que se re e- 'çcs e elo funcionamento das suas' rc-
çio (arts. 20 e 25 e seus §§, da Lei cessas. Nesta êpoca estavam sendo re este artlgo, propondo, se ne· parti"ólS, 
n..r' 4.328, de 30 de abril de 1954, que I feitas as primeiras eXDeriências sõ- cessário, modificações â Ie3'isla-, . , , j C;ô:o vígente sôbre a n1_1tl-ria." I S:l.la dDS Sessõ~R. 5 de junha d.:: 
instit~i 0. n.ôvo Codigo de Venc:tmen- bre raio X, originadas pela desco- lQC~, _ D2putndos Carlos Wm!cc1.: 
tos de Mllttares. berta do pl'of. Roentgen, admitindo a JUSTIFICAÇÁO ! e Jf:;re'rnfas Fontes. 

O acréscimo de despesa não exis-, existência de nova radiação. Os I 
!tirá, de pl'onto, pois a incorporação II trabalhos do cientista WutzbOUl'g i 
Isomente ocorrerá- quando Os atuais taml:lém eram acompanhados com "Caiu em exercicio findo" - é unln ' 
.servidores forem tl'ansferído~ para a grande interêsse pelo introdutor do expressão de desalento que se apo- i 
'inatividade. A :vantagem consubs- mébdo radiológico do 'Brasil. dera de quantos, E;nI s~ral por lnoU- \ 
'tanciada na emenda não atinge os Vítima - Alvaro Alvim foi surpre- vos alheios à sua vontade, não eon
'que já Se encontram na. reserva ou endido, em 1922, em plena atividade. seguem receber, os seus créditos du~ 
aposentados. por doeu~a conseqüente do contato I rante o exercido, porque tal circuns-

As gratificações de s\lbD.,1aríno, 'Pá- com os raios X. Em 1924, submcteu- ,tància si]nííica. qu,c a. Fazenda Na
ra-quedisll1o. servíço aéreo e escafan- se a intervenção cirúrcica. sendo II ciona.! túo cedo não pD.,3ará. não sal
tiria. são concedidas na b~se de 40% obrigado a. amputar o têrça inferior àrrâ a dívida liqUida e certa. 

! do SÔl(jD do militar no eJeti'Vo exer .. do antebraço. A molé.stia não dava Na sua qUase totalidade, tais di-

EMZNOA H,o 234 

&T~s('cnte-sf'. onde couher: 
"An. ..' - O disposto no a1'ti~o 
50 dd Lei n,o 4.242, de .17 de ju
lho de.... H1.33, anlic-::.-se aos ltlL'ti
nos ncmeados até a data da ri
e':-ueb da roferiun lei." 

JUSTIFIC~_ÇÃO 
oício de funções ou no desempenho trégua. mas o cientista niio esmore- (vidas líquidas e certas referem-se a 
de atividades nos sen,igos especiai$ em na luta de sempre. Iniciou no~ lalU:!UéiS de írnóveu, ocupados pelas re_~ O arligo n.O ~o da Lei Rei 4.2·J. n...::; 
.(vôo, salto, submarino ou mergulho)" vas investigações cientificas. Jâ no partições públicas, atrasados resultan- 1~53, manda enquadrar. nas tondi
na forma do art. 20r citado; o arU- lelw. recebeu o mártir da ciência bra~ tes de promoçôês, gratifica('ões, apo- cões d.') efett~_'o, s:l'Yidores inkrinos 
eo 25 assegura em militar que tenha sileira a comissão 2'el)resentando a sentndoria. pensõel:5 etc,.. E'nnm. obri- cté a data da Lei n.o 4.069, de 11~6-
Jeito jus àque!a.s gratificações, opa.. ACQdemia Brasileira de Medicina, que \ gaçõcs indiscutíveis que reclamam 11~i}2. e Ntend .. ~ és.se beneficio ti. ser-
gamento ãefiniti'Vo ,(inatividade), lhe toi IXuulltestar a eratidão daoue .. melhor tratamento. vldores da LeI fi.o 4.242-63. 
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justo seria que o referido art. 50 Por êstes fatos. fica-nos a convic-I nando um acréscimo de 50% nas' procura por todos os meios aumenw.r 
tivesse mandado efetivaT todos os in~ ção de que esta emenda suprimirá. de pensões rmhtares. I a arrecadação do lmpôsto. 
terinos nomeados até a data de sua uma vez, a odiosa e mjustiflcável si~ I A medIda VIrá ameruzar a situa- As medIdas propostas no paragm(a 
vig.ência, . cOlIlQ ~etermim~.'am diplo... tuação dos a~osentados e pensloUlS- ção ditfcll em que se encontram ,os ÚnICO desta e~:nda VIsam a eVltpr 
mEts legaIS anterIores. tas da PrevidencIa Social, a maioria herdeiros dos servldores, face o as- I que certas reglOes do Pais flqutlIn 
" .6.. e.menda ,ora apresentada visa a I d?S quaiS percebe importlncias lnfe-: sustador aumento do custo de vida, l çiesprovidas d: agentes f~cais, ~ 
COlirlf{U' aquela deSIgualdade de tra~ 'I nOl"(!S a Cr$ 3.000,00. : Náo acarretará aumento de despesa, I face dl1 impccIlho legnl do mterst1<110 
tamento, ajusta..·ldo a medida ora Sala das Sessões, em 6 de junho de, pois as pensões ou montepios são de classe e da restrição de nomeat,'fo 
prQPostn. l\O principio de isonomia 1961. - Deputado Oséas Cardoso. I custeados pelas contribuições dos ser- I apenas para a classe inicial da Cf..\·-
inscrito na Constituição Federal. I vidores militares e civis. I reira. . 

Sala da:> Sessões. 5 de junho de I EMENDA N." 236 I A emenda., além de seu cnraler mb-
196-1. - Deputado Theódulo Albu- I LEGISLAÇOES CITADAS I ralizador, atende aos interésses ~do 
quttrquc. I Onde romier: fisco e de centenas de brasileiros que. 

I "Art ... , ~ A contrii::uição para Lei n.o 4.328, de 30 de abril de confiantes no sistema do mérito, Cf'
o montepio Civil será igual a um 1964 \Institui o nôvo Código de Ven- tão se preparando para êssc conQur
dia ê meio do vencimento do' cimentos dos Militar:es). ! 50 (estima-se em 30,000 o número de 

EMENDA N.' 235 

Inclua-se, onde oouV'ier: contribuinte, arredondada em cru- \ Art. 187 - As contribuições para candidat.os em todo o Brasil). , 
"Art .... _. Os valôres das apo- zeiros para a importância ime- a. Pens..'\o Militar, de que trata O ar.! Sala das Sessões, em 6 d~ Junho ~e 
sentudorias e pensões em vigor diatamente superior. qualquer tigo 3.° e seu § 2.°. da Lei n_o 3.765,! 1964. _ Deputado Expedzto Rodn-
serão reajustados sempre que .se que seja a fração de centavos. de 4 de maio de 1960, serão iguais a (lues. 
verificar. na forma do ~ 1.0 do § 1.0 - O contribuinte deixará, 1 (um) dia e meio do sôldo arredou· 
3.rt. 67 da Lei D_o. 3.807. de 26 por morte, a seus herdeiros, habi~ I dadas em cruzeiros, para as 1mpor-
de agôsto de 1960, Que os índices litados na forma da legisLaçúo vi- \ tâncias ilnediatamente superiores, ~ 
dos salários de contribuição dos gente, o montepio correspondente, quaiSquer que sejam as frí\ções de 
segurados ativos ultrapassam, em. a vinte vêzes a contribuição. ) centavos, 

. mais de 15% (quinze por cento), P 2.° - Quando o falecimento do \ Lei D.o. 3.765, de 4 de maio de 1960 
os d.o ano em que tenha sido rea- contribuinte se tenha ,"'erificado. (Pensões Militares). 
lizado o último reajustamento em conseqüência de ô.cidente em ~ Art. 3.° - A contribuição para a 
dêsses beneficios, não podendo, serviço ou de moléstia nêle ad·· pensão militar será igual a 1 (um) 
em nenhum caso, ser inferior ao quinda. o montepio. será igual a I dia dos vencimentos (sôldo e graU-
valor do salário-mínimo vigente vinte e cinco vêzes a contribui· ficaçãol do contribuinte. arredonda~ 
nu região, para as aposenta'darias, ção. A prom das circunstâncias da em cruzeirOS para a importância 

,nem menos de ,50~(J' (cinqüenta do falecimento do contribuintel imediatamente superIor, qualquer que 
por cento I do valor destas, para será feita em inqUérito ou por seja a fração de centavos. 
fUi pensões. fttes~ado de oriccm, conforme o § 1.'-' •.. r 
Parágrafo único - Os valôres caso." § 2.° ~ Se o militnr COl':~tribu1. para~ 
das aposentadoritls seni.o reu-J fi pensão de pôsto ou graduação su-
jUSto.d05 independentemente de JUSTfFICAÇ .. iO periar, a contribuição será igual a 1 
iqualquer formalidade - sempre I \ (um) dia dos vencimentos dêsse pós-
!que seu '\'alor mensal seja infe- A emendo estende ;lO scrvidor civil to ou graduaçno. 
'rior ao salário-mínimo regional." ns disposic:ó:::s da Legislaçuo da Pcn- Deputado Aureo Mello 

l são militar (forma de pa,Jmnento, 
EIAENDA N.' 237 JUSTIFlCAÇ.4.0 I síst~mt'l. de cálculos e direitos dos hcr

! deiroS) . 
r~ta c'uenda objetivD, apenD::!. s:t- Atualmente, 0'5 s~r'ddor('s civis des- I Incluo.-se, onde COUber: 

Ilur um,). ju::;tificárcl omissão da pro- contam 5'·,. dos l'21I.Chnc?ttos, não al-) "ArL - O Departamento Ad-
jeto, QU:lnto aos aposentados das aU- terando o s::,t ..... ll<1. pre\'Isto, pois a: ministrativo do Serviço Público 
tal'O,.ui!J.s previdcnciárhs, uma vez quanü:\ CQ,1tl'i\mída é a mesma. Os l'ealizr:rá, no prazo de 60 (sússen-
qU;;! o tC1{t.O do E;rccutivo inclui, en~ m1Jitarv~. :',l5 a Lf'i n.') 4.328, de 30 ta~ di.$.s. contados da publi~ação 
tr~ os. SN1S bcne:í1cios, os servidores de abril d~ 1!::l-1, Que instituiu o nô"o df'sta lei, o concurso para provi~ 
de;,sr.s en(ídndcs. Trota-se de ass~- Códi:a de Vendm~n~os, contribuiam - menla C!',;1 cargos da série de clas~ 
gur:,r, aos P:::llsionist;s e aposcnta- com 1 dia do v:::n.c:menlO; alualmen-! ses de a'1cnte fiscal do Impõsto 

EMENDA N.' 238 

Acrcscente~se, onde convier: 
"Ficam transfQI'lrtados em Cl'U:

gOS isolados de provimento efq
Uva, símbolo a-c os atuais cat
gOS de· Inspetore~ de Correios e 
Telégrafos Código CT-216, a. q\:.e 
se refere o anexo 1.0 da Lei nú
mero 3.180, de 12 de julhO de 
1960," 
"Fira extinta n série de carg'o;') 
de Inspetor~.s dos Correios e Te' .. 
légrafos . mencionados no o.rtigo 
anterior." 

"Set50 obrigatoriament.e apl'o
'veitados no art. 1.0 desta lei (l 

atnal Inspetor·Geral, todos OI 
Inspetores de Carrelos e Telégl·r.<> 
fos, e os servidores que em de· 
corrência do que preceitua o ar· 
ti30 25 da Lei n. o 1. 229 de H 
de novem!)ro de 1950, vêm ten" 
do ~x~rcic1o na funç5.o dt: Inspe
tor de Correios e Telé:;rafos." 
"11.: fixp,do em 200 o núm:;!fo dli 
CE'.r30S isolados de pl'O \'mlento 
efdh'o de quc trata a prcsÇnoo 
Lei." 

JUSTIFICAÇÁO 

d(os da Pr~vid~ncia Sodal, o benefi- te, d:SCOlJ' ~m 1 dia. c 1/l,eio do soldo d,} Renda do Ministério da Fa~ I 
ctu do r .. 'ajustamcnto automitico de {que suJsLituiu o vímcimentoJ. c d~i- \ z.end?. A Inspetoria Geral do Depnl't1:ln:.~n .. 
SU::!Sl pensó::s e proventos de aposen- xnm 20. 23 c 30 vJzeH e'::3a contribui- 1\ P,wá2rafo único - No primeiro to de Correios e Tel~~TJ-fus> criada 
t'lddrin. do:; rcsto j1. concedido em di- (Co. w1:i;:mtio o maU'lo do scu fule· provimento dos cargos v9.g'os e~js- em 8 de julhO de 19,10, pela portaria 
v~r"'!ts le~ 2.03 s31'viôMCS da União, cirn:::nto: 20 V2ZC'5 se a morte fóI' na-I tentes na data da homoLogação do I n.o. 647 do 51', Di1'ctor-G~rlll com a 
DlilS p.'ndcntes. em cada caso, de de- tur~l; 25 v(:z,::s Si:' fôI' em s,=rviço ou concurso referido n:ste artigo, ob .. l finalidade de inspecionar. fiscali7ar e 
crd~ C'xer'udvo (' d: outras providên- dclu. n'sult~nto:! e ao vêzC3 S~ ocorrer s~rvu.r-se~á o Sê3,Uinte critério: lorientar os serviços fiscai$ e tele ... 
Ct.L3 comfJlcmcnLucs. quando se tra- em s:.rvÍ!;o de guerra ou em convul- a) as vag-as existentes nas classes gráflcos em todo o Territórto Nac1o-
t:l dos: inaU';os. são intestina. intermediárias e superior serão' nal, assim como prevenir, apurar 

Atualmente, os servidores civis. des- providas por promoção SUces- Quaisquer irregUlaridades e zelar pe-' 
t'.:rmltimo-nos chamar a atenção contando 6(';., igtlal no dia e meio sh'u. dispensado O interstício lIa boa marcha dos serviços, jamais 

d ~ uossos en1inelltes colegas para dos militares, d.eixam, por morte, de classe; teve oportunidade de alcanç~r pleLn-
um l'tSpecto importante da propost·a, bl d I t ê bj t· d o ·t d apenas. 15 vêz('s, o que constituí wna para as vagas ecorren es, se· \ meu e sses. O e lVOS, a e.,pel. o 1)' 

fl0 que se refere à perfeita ultegra· disparidade finn.nceira para os seus J'ão nomeados 05 candidatos esfôrço e da dedicação de Seus dirl-
(';lo pc nossa emenda, com as dispo- herdeiros; a medida se justifica, pois habilitados. observadas rigo- \ gentes e dos Inspetores de Correios· 
siçõq;. co Ato Institucional, que não r t d dI' T I' C d' 1 d p 1 di há casos õe funcionários que, perce- osamen ,e a ar em e c r..sSl- e e egrn os, lssem na os e as 4 

permitem aumento de despesa. Ne~ bendo vultosos vencimentos (cotas da ficação no concurso e a. hie~ versas regiões do Pais. Para melho.. 
nhur1l ônus orçamentário decorrerá fazenda nacional ou outras '\'anta- rarquia das classes." rar a situação e a.s condições técnicM 
do. medida proposta, que é. em últi- gens legais). deixam, ao falecer, pen- e funcionais da Inspetoria Ger;:tl O 
Jl1a ::tu{ lis~, a simples extensão de di- são civil intima. que mal. ou melhor. JUSTIFfCAÇÁO Diretor-Geral do DCT de acórdo com 
l't-Ho. j.\ assegurado a todos os ser- que não chegam nem para pagar o o que ')receitua o art. 25 da Lei nú ... , 
vidor'es, aos aposentados e pensiouis- aluguel do apartamen'to ou casa que Esta emenda cOllsubstancia medida mero 1.229 de 14 de novembro de 
t!JS da Previdência Social. ocupa~. de iniciativa e interêsse já. demons- 1950 resolveu credenciar servidores 

l' . C· t - trado pelo Poder Executivo. I de conhecjmento postal e telegráfico. olrece-nos, por un, que es a pro~ A pens'a-o C1Vl'l, tal c.n'o aconlece . , d • b' d U • Com efeito, o decreto n.o 53.403, em condições normais momÍB e inte-pOS1Ç(\O enqua ra~se no ",fi lto as com a militar, foi ;..,,,tituida para 38-d· li - b ·d 1 M ..... ..,. de 10-1~64, determinou ao Departa- ,lectuais à altura de desincurnbir~se 
l$:r,lQ ·lçoes ~ rangI as pe a ensa- sezurar tranqüilidade aos }leneficiá~ menta Administrativo do Serviço PÚ- de tal tarefa. Fato que por incrível 

g.em. urra vez que s? refere a _ benefi~ rios doS servidores civis falecidos, vi~ blico a realização, no prazo de 60 que pareça, os colocou em vexatória 
c~os ~c apos::ntadorul, c pens~es que I da condi3'na. compntivel com a situa~ dias, do concurso para provimento J sItuação de inferioridade quanto a 
S~~, mega~elmente, os venCimentos: ção que desfrutavam em companhi.a em cargos da. série de classes. de reIDuneráção pois ficariam equipara .. 
(um que \'lv~m os 'Cx~empregados das de seu:;; cllefes depois do seu faleci- agente fiscal do Impôsto de Renda dos a quase tôda.G as carreiras bul'O-
cW1!Jrtsas pnvadas. I mcnto'.' do Ministério da Fazenda. cráticas e percebendo vencimentos 

Ou~ro. aliás, não é o propósito do Com êsse objetivo. a nova Lei de Infelizmente as inscrições para inferiores a muitos daqúeles a quem 
Poder E:::~cutivo, ao assinalar que. \ Pensões Militares (Lei !l.0 3.765, de êsse concurso foram suspensas pro- cumpre fiscalizar inclusive aos F.'is~ 
cxs~nto3 os privilégioS, uma das me- 4 de maio de 1960. art. 15 e seus pa- visoriamente 4 dias após a abertura, cais de Distribuição Domiciliári:J. qõ16 
tns db Govérno é asse3Urar a todos rágrafos), e o art. 187, da L.§i núme- sem que até hoje fósse tomada. .qual- lhes são hieràrquicamente Bubordl ... 
i~u\!.14ade de condiç.~s e tratnmen~ ro 4.328, de 30 de abril de 1964 (ins- 'quer providência para reaberturá. nados. Conta o citado órgão com wn 
to, e\hdenClando Com uma ampla re~ titui O nôvo Código de Vencimentos A fiscalização do lmpôsto de Ren. pequeno grupo de servidores, os Il1s", 
form<:\ do sistema de remuneração do [e Vantagens dos MIlitareS). elevou a I da se ressente da falta de pessoal ha- petores de Correio e Telégrafo, cu;o 
sen·j((.o PúblIco, como a Que propõe I contnbuição, de um dia para. um dia. [ bilitado para o exercido da difícil nÚlllero compõe-se de 100 f'Jltrc- Q'.J 
li Mehs:.uwm. e meio· do sôldo) do militar, ooas10.. função. principalmente agora qUe se quais apenas 63 são Inspetore.õ de 
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; Carreira e os demais com atribuições I .o::"?tro~. com. a v13ência do. Ato I nico-Auxilbr de Proc~ssamento A m...nciida já. foi olJj~to de pto!Jo, 
,propriamente daquele carBo notõr1a .. j InBtituclOn~l que .lD1pede aos legIsla- de Dados - Níveis 16 - E:,e- si~úo do nobre deputado Paiva J\li,:Unl: 
:mcnte insUficient.:!. dores e aprescntar..fto de emendas que cução. (Projcto"z.116-A, de 19(1), que Oi:Jt:::Vf 
" ~ necc3Cãrio ress~ltar que, pela na. .. ! importem em ... umento de despesl:..S Al:t. 2.° - E~~o f.prordt!!.dos os parecer faxúrá,,;-\..Í das Comb:ôcs· :'~~c· 
,turcza dos tr~balho5 que lhes com-I' du proje-to, e, sendo a intexprctf!ção atu:!is Técl1t::.r.n c 'i'é~]'lico-Auxi- nicas d'1. C-","'ll!:.Xa. 
'pete e pl:!la alta r~spoIW~bi1ide.de do corrcnt:} de que a emenda. que pro- liJ.r de :;:\:<:'~3."1L.:i' :-::.,) Co SJniço OU~!!d3 &:br2 a mr,t'5:"ia, ll!:!. ~ r"Jr~ 
cerCo di) Inspetorts, estão sujeitos cure rcst~urar sitUflÇ;,(J an"brior, mo- ptilr:-o CLil rIJo ü,11~, dé's Au- tun':!,,:h., o OK;P cc:!m re:'}!lO't!' -.1: 

: aoS ôn'l.':;' d2 ·r~pr~senb~tl.o e quase I Ji....n:::ci~ p~10 projeto. constitui au- tt.IC'<Ui~'1, d~ '2CO,~{)':ni,: ?lis(,,~. Pa- ".-:.;ts D~1l:rt;:'ID:::n'.;3 ufo y,l I!:,_ 

I notm2.1m::mte trabalham em ,hotmo 1 mento de d~:;D.?:3, é no~z::$rio es:e- raes~~.t:'}s e cs s:;[.~dor~ da niWL"'1 t1cO'_"\";:"'lu,:.nte em qu::> c;. 
J into,,?,.;:!,J, s:ndo port~.n~:), jlJ~to que,! gur~r-sc aos s3rdC;ores a irreclutibi- Com:'~::>..h::!. Ur')_-u:' .~c.ora da N'o- COIY:~:.~a cnl 12i m:::!nc;onf'd::. 1- ~"o-
~em r:i.ri')l11r~o aos p~~~tlcs encar!;os, ·lidD~;~ elC'::. ~':U3 Vc.ll .. jtn~nt:l.::l. A m~dt.. va C.l.pit;ll do ;':.resH.í , p::,~:~."'!) 1JC;"::l'l.'_'nto r'J ID:'Em:,t, ~':--
; t=n..h:-m v:nc:m::ltos ad2:!llaLCS in-' (lV ainda- m:,is se impõa quando ve- ~ó:s f::,~:o,,:::c-eL.{)rJ.s dos ocu~í' _ • .:~ 
lc1l!:,;i--:c à éU:ll;1-d~ do C~:O o quo ri":ic mc:s ÇU'3, 1'\S últLtn:l.S leis de au- JUCTJ.t."'iC.~_C'ÂO dcs car,~l.lS em c.::;m2!7sãa, b,:;'1~,i-
:orc n:o oc:o'·"C. I'!':o $1 com'Jrc~nd['. 1"p1'l"1!:) (10-:' .::r~lõo"::s continhaM elc.s,. ct~rkJ':I dt:!. L:Ji n.o 1.7~1, de -j:':-1. 
'pob, QUe r::C3 .::::.:r:ic.or,;s incumbidos de, d:sp,:rjçõ..:s Que' Jll.:.rav~m, di30. que I A c9.rr.;ll":>. (h ·i~~->l!.:'O de ! :~c~,ni- mHitnll1 CM f~"'m.' dos ocup:'~. oS 

tcr.~Ic.s d3 tanta i:n:;~)1·ttiTlçia e com- moti,;.:ka·'cm a fanna de l'etribul\;ão I Zl:.ç~O é ro'":mlli Ln:nt· c·:)1lh:c~rl.J. com de funroõ.::r :-ratEic..:;,d:;.s." 
:. p1cXld~d~ para cUja c:tecuç5.o &9 exi- J d('s s~rv:.dorcs, redur:indo-n inl.'imeras I ~p1ÍCt:.ÇÕ':3 nos (11'. cr;:;~1 r~rnC1 u,". V'~da. Por 0'.l1 r~ laGO, na illtcrpret -:ão 
Ige IOD:O tirocínio e amplos -conheci- vê?'::s. Consl.:lcrf'ndo o ap;-i:nor~'mwt..o ve- / di). bi ass~c:urr,tór1a d::;se dirCi1)J ac 
,mentos t:'cnicos e profissionais, não r . S~la dns S~ó:s. em 6 de junho de r1fic~do nl), técnk~ cpeCializada'jl ~('u!J.lnte d3 CUfb'O em cJ.fáter pe:rm!l-
:"ose retribua condignamente o seu tra-, 1984. n~putado Tufy Nassij concGrnent~ ao üproveiéo.wento das nent2 e de proyjmcnto em comI5":'_;o# 
f-balho, qu~ndo em contrapartida ao Lei' mó.quinn.s e m:todo$ de trebalho, que/ a juriaprudf.ncia- admitiu, expressa .. 
I'n.° 3.71;:0-60 aquinhoara liberaImen-: Et.t;:~,)A N.o' !!.t10 se destinam 1\ apmaç-:io mtcâ-ntca de mente, que o tempo de servlçc,t em 
tte outras sjrics de cer:os - a dos; dados volumO::;;ls e comple~tos. jus- função eratificada é computado pa:ra 
,:<FDA) Fiscais de A3êncía incluidosl Acrescente-se. ~onde couber: tifica-se o rce.."l:O,me d~ classificação efeito da conta3cm do praZo de àcz 
'como ajudante de Te30Urejro. nos ui-i "Art.. '. - Os beneficjados pe- dos servidores utilizadc.3 em tais en- anos, requisito do benefício. recành~ .. 
('yeia 17 e 18 a despeito de sempre te-! lo disposto nas Leis ll.°l:! 3.967, de cargos. cendo, pois. a analogia das situaçõ2!s. 
i rem e aInda pertencerem a grupo I 5 de outubro de 1961, e 4.069, de Referido aperfejçO:lIDento, em ex- Assim. registra a "Súmula da Jurig .. 
(ocupacional de serviços auxiliares.,' 11 de junho .de 1962 (art. 23, pa-/ tensão e proflllldidade, se verifica, prudência Predominante do SU);lrrmo 
i A Classificaçã.o dos InslJetores de rágrufo único), que se encontra- também, atravjs de traballios onde Tribunal .Fed~ral", aprovada na ses-
I Correios- e Telégrafos no simbolo 3-C; varo na situação de credenciados a.ntes não pen~travem seus executo- são de 13-12-63: 
i se impõe em razão da sistemática da I poderão op~ar, no prazo de 90 res. Jt o que ocorre~ por exemplo, em <'32. Para aplicação da. Lei 1.741. 
,Lei n.o 3.780-60 que objetiva a res- j (noventa,) dias da publicação setotes de: Aplicações financeiras de 22-11-52, soma-se o tempo 
tauração da hierarquia nos quadros J -desta lei, pelo enquadramento aU (contrôles de coutas correntes. de co- de serviço ininterrupto em cargo 
tuncionais do serviço pÚblico uma vez determinado ou pela ll?anutenção branças de títulos, do tabelas finan- em comissão e -em função traU .. 

i' que àqueles funcionários compete ins- , do contrato anterior." ceiras, de carteiras de seguro. juros e fícada," -
I pecionar, também, diretorias regia- ,I etc.) Aplicações Governamentais (es- Afigura~se~nos, portanto. de inteira 
i' nais. cujos titUlares foram classifi-: JUSTIFICAÇÃO I tatística censitá.ri~, cobranças de justiça. e cabimento a emenda. Qfcre. 
i:'cados nos símbolos 3, 5 e 6-C b:m ~ '. iZ?postos e taxas, pagamento 3? fun ... cida, dispensando tratamento cQuâni ... 
cerno as tesourarlas dessas DR cUJos A situaçao dos cred.enclados, cUJo Clonalismo, elaboração e controle or- me para a disciplina dêsse dir~Ho. 

I notáveis re5pons:\ve1s ocupam cargos, víncUlo empregaticío com a Admínis-l çamentárioJ, Aplicaçães científicas Sala das Sessões • .; de junl:to de 
~ Isolados daqueles mesmos simbolos e; tral;~o era de natureza precária. além (cálculos de tabe.las matemâ.ticas. 1964. - Deputado Carlos We~neck 
I maiores. I da lllconveniência do Seu enquadra- cálculos de m~día e desvio, solução Jeremias Fo~tes. ; 
, Por um prlncfpl0 de eqUidade não 1 menta, tiveram prejuízos evidentes, nmnérica de problemas de valor ini-
I será justo permitir que tão-somente I com a tmpossibílidade de coritinua- j cial, ajustamento de triangulação, in ... ' 
I. M Inspetores de CorreiOS e Telégra-; rem prestando serviços espec. ializados tegração automática de equações dt-
, tas p:mnaneçam em situação de in-I aos órgãos respectivos, se não lhes ferenciau. liD.earcs de sezunda ordem, 
, terioridílde frente aos demn.is Inspeto- caminhe. êsse enquadramento. Jus- etc.) e Aplicações diver3a8, de ine-
I, res do Serviço público, Federal que. j ta. a, portanto. a opção a. que se refe-! Bável substância supertécnica.. co-
i em sua maioria ettão enquadrados j r~ fi emenda., coro o que se atenderá I mo as que se verificam na elabora .. 
;. ~m símbolos como ocorre Com auti-

j 
àqueles ~redenciados ~ .aos superio- ção de projet,os ~e enuenh4rw. (C06 

1

- gos fiscais do Ministério do Traba- res inter,-:sses da AdnunlStração. l~nas de destllaçao, projetos de bar-
, lho que passaram para o símbolo 3-C Deputado Tourinho Dantas Tagem. de rêdes elétricas, de estru-
carc:o i.Golado de' provimento efetivo' . .-.' tura de aviões, entre outros). -

EM,NDA N.o 244 

Acrescente:se, onde convie.r: 
"Aos claros eXistentes de FisCal de 
Correspondência terão pre~erên .. 
ela absoluta os que, à data des_ 
ta Lei, já exerçam os seus mIs_ 
teres há mais; de um (1) aito," 

JUSTIFICAÇAO 
_b::m como Inspetores do IAPt. Dessa I EMENDA N.o 241 Ssses recursos só podem ser conve-

r forma apenR'l o~rá mn ato de iUSti-1 nlentemente nproveitados, à medida I Trata-se - data venia. - de um 
ça Q atendimento da pretensão de Inclua-se: que o material humano tenha condi- imperativo de justiçn para os ~e vi 
uma clozse d~ servidores que p~es- "Art.,., - í: pronogado. por çOes de capacid~de intelectual e. es .. dores em caUsa, e d~ tOda a co:ve: 
t?,m se~ servIços em todo DA terntó- ruais ! ano •. Q prazo a que se re· tlIDulo, Os TécDlCO~ de processame~-In1ênCia para os Sef\'lços de tis ali .. 

I; 1'10 naCRona! e que muito tem Coh- fere o art. 51 da Lei u,o 4.242, to de Dados, freqüentam em l'azao zação de.corres ondJl. ia irc 
( tribuido para <:' aumento da Renda de 17-7-1963." dessas premências. cursos especiali- continuariam :as c~~~ d do ~c ~ue 

Postal Tcle~ráflca. O aumento para zados de aperfeiçoamento, e aprofun- tem condições pa t a toaS e qu ... m 
200 (duzentos) do número de Inspe- JUSTIFICAÇlíG- dum seus conhecimentos nos estudos Sala de Ses ~ r~ dano . h d- 9&.\ 
torcs, ainda é Insufidente., em vista dos Dados com que lidam, simultà .. Deputado Ad~~i~'ll[ ,~. lunv~ e 1 

. <te termos em todo o território na,- Esta emenda tem llertinência com neamente com a observação dos re.. a1 ms ~anna 
cionnJ nada menos da seis mil a3ên- s que anteriormente apresentamos, a sUltados das apurações que realizam. 
c-ias e trinta e uma diretorias re3io- propósito, ao art. 38 do Projeto, va- Assim, esperamos contar com o 
nais a s~rem fiscalizadas com cêrca lenno, portanto, como uma comple- apojo de todos para 2 aprovação da 
de oit~nta mil funcionários. ~e mentação da emenda anterior. pl'eSf'nte pl·oposjção. 

E,,;\~NDA N. ° 245 

Acrescente-se, onde convier: 

acréscimo de vag:lS se considerarmos SaJa das Sessões, em de junho Sala das Sessões. em 4 de Junho 
que a. melhal'ia de fiscalização refle- de 1964 . ..:.... Senador Aurélio Vfanna. de 1964. - Deputado Chagas Freitas. 

"Aos claros exlstentes de Inspe
tor de Linhas do D.C.T., CIr. 
preferência. os Guarda-Fios: I:.:,.r ... 
t~dores de diploma de Inspc:.~' LC 
LUl.llas, expedid.o pela Escc_, (~C 
Aperfeiçoamento do Oepart~Ln..:~lo 
to dos Correios e' reIêgrafos~" 

tuá no aum:mto da. Renda, Postal Te .. 
lf:Cr['fic!l., em nada 'virá. fi, onerar O 
erário pliblleo. I 

Sala das s(:scões, 1- do junho de 
1961. Deputado Adylto M. Vianna. 

Inr.1I1~-s~. onde couber: 
t· Art. ... _ A )Jartir da ~n .. 
c!~ drsta lf'i é hrçdutivel O vett
clttl:'nto, rrmunpração ou qual .. 
<l'!"'r outl"a forma de retribuição 
dpo:; srrvirlores civ1s do Poder 
E::u:.utivó." 

JUSl'lF[C~.r;I-IO 

o d!<;!li)'1.WVO ~címa re:prodtiz com 
li::"'lra 91trr. açilo o disIlO:;to no parã-r 
p,t':lfO único do art. 4." da Lei ml~ 
ID':'to 4.328, re-centemente promulga .. 
da. de aumento dos mUi~ares. 

EI,t..NDA N.o 242 

t'~tescente-se, onde couber: Inclua-se. onde couber: 
Art. 1.';1 - A clasee d.e Mecani;a.. "Art .•.. - AI ocupante de fun-
ção de Escritórios constante no ção IJratificc.da ficam estendidos 
Anexo I Grupo Ocupacional AF'- os beneficios. da Lei n.a 1.7U, de JUSTIFICAÇÁO 
~OO - Técn.1co d8 Mecanização de 22 de novembro de 1952." 
-:- Códi.'!os AF-401 e <!.O2 d~ L'81 Inúmeras têm sido as notn.eaç~;:>s de 
n.o 3.780, 10 12 Cle jUlho de 1960, JUST1FICAÇrl0 u;spetor de Linhas ravorecendo c:rJ.,,:-
lpast;.Q a 1nte:lrar o Serviço Téc.. daos sem qualquer qual1Jicaçãe, iJ-:": i':!. 
nlco Cientifico do m~Q Anexo, A Lei n.O 1:7'.11, de 22~1l-5Z, asse- O 82U exercício, e 'tm pl'ej~ 4;, ,0-
cOm a Ile:ruinte estrutura: gurou ao ocupante de cargo de ca- l~ que, além de já serCl'n OUL!;da .. 

. Gnlpa Ocupacional Te AtUária. ré.ter pamle.ncnte e de provimento PUJS, são porta.do~s de diplon~a de 
e CDnta~ilidaàe - SÓl'ie de clM.sa I Cln comissão, o direito de continuar' Inspetor de Linhes pelo próprio P C.T. 
- Técmco de Processamento de a perceber O vcncimento do mesmo Sala. das Sessões,. <!. de junJ,o de 
t'!atloa - CÓdigo Te 303 Proara-... ca1'8O, Quando afastado dêle. depois 1964. - Adylio Martins Viannfl.. 
mador e Técnico de Proc,es'Ja.. d\' me.ts de dez anos de exerciCio inin .. 
menta dE' .1c.do:l "'- Ntvcis 18 B - terrupto. !,U~!!N:>A" N.o 2í;6 
Superv-is!ô,Q, Assfssoramento e As razões que levaram o le .... islador 
Coordenação - Níveis 17-A Có... à aprovação da Lei 1.741 apIlcam
digas Te 303 - Orientação e Re.. se aos que exerCem funçÕ2S gratifi
visão - Código Te 30~ - Tée... cadas. 

IncIua-se, onde couber: 
"Art. - .Fica assegurado aos.a tuais 
servidores do De:partamentq .N~ 

\ 
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cional de En:lcmius. RUfilÍ8, o 
têmp:.Ito p:'.t'a ns ef'Zito3 de apo
sentadoria. de Jisponibilidade, de 
pfctivação de percepç~tO da giati
ficação adicional por tempo de 

do nível 12, da tabela de venci
mentos dos cargos efetivos e lo
tados na respectiva repartição 
onde ocorrer a 1laga." 

l5erviço e de licença especial, do JUSTIFICAÇÃO 

tEnham prestado ao antigo Ser- . 
tempo de sel'viço que porventUra I 
viço de Malária do Nordeste, à. 7", ~menda. pr?cura estabelecer .um 
Fundação Serviço Especial de cnteno de Justlça. no que tange ao· 
Saúde Pública ')u qualquer outro pree.r:Chimento doS cargos isolados de 
de.-partamentro da administração provimento efetivo, pois o .seu pro
federal."· pó~lto é o de caracterizar o provi-

mento corno uma verdadeira. promo

JUS'tIFICAÇAO 

InUmeros dos atuais servictóres do 
Departamento Nacional de Endemias 
Rurais, lotados nas circunscrições do 
Estad.o do Pará ou de unidades fe
deradas do Nordeste, toram admitidos 
no serviço público federa.l em 1939, 
no antigo Serviço de Malária do Nor
deste, onde permaneceram até 1942. 
quando foram removidos para o an
tigo Serviço Especial de Saúde PÚ~ 
blica, atual Fundação Serviço Espe-
cial de Saúde Pública. \ 

Com a encampação da Divisão de 
Malária do antigo '~ESP, pelo antigo 
Servi~ Nacional de Malária, atUai 
D. N ,E. Ru. , passam.m os aludidos 
:funcionátios a integrar .êste último 
órgão. 

Ocorre que a Oivisâo dQ Pessoal do 
MiniStério da Saúde, finnada em dis
pOSitivo da Lei n. o 1.573. de 13 de 
março de 1952, sÓ vem admitindo o 
cômputo do tempo de serviço pres
tado à F.S.E.S.l? e do antigo Ser
viÇo de Malária do Nordeste, para. 
efeito de aposentadoria e ele disponi
bilidade. negando tal efeito para a 
percepção do. adicional por tempo de 
serviço ou de licença especial. 
~ evidente a injustiça dessa' restri

ção que os alUdidos servidores vêm 
sofrendo em seus Jireitos, através+de 
uma discriminaçãó que destoa das 
ndrfilas aplicadas aos demais funcio-
n:1riús públicos. . 

Opõttúna. e necessária é, por con~ 
segUinte, a presente prop')sição, pata 
ti. qual solicitamos a lúcida compre
enSão de nossos ilustres· pares. 

:era~llia, em 5 de junho de 1964. _ 
DepUtado Stélio Maroja. 

-EMENa ... N,. 247 

Acr~cente-se, Qnde couber: 
"Art, - As alterações nos qua
drbs de pessoal ::las institUições da 
pr~vidência social e das autarquias 
em geral sômente poderão ser fei
ta$ através de lai, salvo OS enqua .. 
dramentos previstos pela Lei nú .. 
mitra 3.780, de 12 de julho de 
1960, -
Plll'ágrnfo único - Fica revogadO 
o ~rt. 125, da Lei n.O 3.807, de 26 
de .gôsto de 1960," 

JUSTIFICAÇAO 

A eluenda destina-se a evitar que 
continuem as abusivas ampliações dos 
quadros das auta.rquias. mediante sim
ples d~creto do Poder Executivo. 

Bala das Sessões, em de junho 
de 1964. -- Humberto Lucena. 

EMENOA N,· 14B 

Inclua-se, -onde couber: 
"Att. - No caso d~ nomeaçã.o 
para cnrg.os ISOlados de provimen~ 
to ,efetiVo ainda SUbsistentes na 
administração centralizada ou au
tárquica, será assegurado o dIrei
to de preferência, segundo os ín
diCés apurados, alternativamente, 
de merecimento e antigüidade, aos 
servidores classificados, a part1t 

Çá!), para os antigos e melhores ser
vidores públiCOs. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 
1964. - Humberto Lucena. 

EMENDA N,· 249 

lhclua-se. onde couber: 
"Art. - Os servidores ampantdo8 
pela Lei n.o-.4i.054, de 2 de Ilbril 
de 1962. pelo art. S7 da Lei nú 
mero 4.069, de 11 de \ Junho de 
1962 ou pelo e.rt. 50 6 seus pa.rá- I 

grafos. da Lei n,O 4.242, de l' de 
jUlho de 1963, 'Serão sempre con~ 
siderados excedentes dos seus res
pectivos quadros de pessoal, quan
do ocorrer que as vagas, a serem 
preenchidas pelos e.pro-vo.dos em 
concurso, estejam por êles ocupa~ 
das," 

JUSTIFICAÇAO 

A presente emenda visa Q reafirmar 
ou 1hter}ll'etar os têrmos da. legislação 
em vigor que dispõe sObre a efetiva .. 
ção de servidores Interinos, CUJo d.1 ... 
teito àdqUlrido, em face da legislação 
vigente, deve Ber réspeitado, pOis cona. 
. titul, já agora, a tranqülUdade de 
centenas de lares brasileiros, O refe
ridO dispositivo visOu, justamente, den
tro de um acõrdo realizado entre as 
lldêranças da Ctunara, na época de 
sua votaç~o. a evitar que 05 aprova~ 
dos em cOlicurso viessem a tér os seUS 
direitos préjudicados péla medida que 
amparava os então servidores interi-
nos. . 

Humberto Lucena 

EMENDA N,· 250 

Acrescente-se, onde convier, o se-
guinte artigo: 

"O salâtio-!arrtíIia é pago sómen
te ao fllho legItimo ou legitima
do. na forma da lei." 

JUSTIFlCAÇAC 

A presente emenda visa ·acaoar com 
a indústria de certidões falsas e ial .. 
sas justificações judiciais, que estão 
onerando o Tesouro .Nacional. Por 
êsse motivo. esptn'o a SUa aprovação, 

Sala das SessõeS, 5 de junho de 
1964. - Luiz Bronzeado. 

EMENDA N,· 251 

Acrescente-se, onde couber, o se .. 
gUinte artigo: 

"Os servidores pertencentes aos 
quadros da Fiscalização e da Arre~ 
cadação da Receita PúbliCa, inclu~ 
sive Tesoureiros, Tespurelroa-Auxi~ 
Uares e Conferentes de Val/')res, 
Dão automã,t1camente desl1gados, 
na data da presente 1e17 de onde 
estiverem, e apresentados naS re
partições de origem, onde real~ 
mente são lotados por lei ou por 
decreto do Presidente da Repú
blica.. nos seguintes prazos: 
a) em 24 horas, C!uando o órgão 

de lotação funcionar na mes~ 
ma igualdade Que estiver o 
.;ervJdor; 

li) em 3Q dia~, r.~s demais ('.asas: JUSTIFIc-AÇAO 
c) estas medi::>;.s de deSligam~n.1 

tos aplicam-se de igual modo Com o aproveitamento dos mil \e 
ao pessoal de Tesouraria. das poucos candidatos nabilite.dos lU ::on
autarquias federais ) dos de- curso de Agente-Fiscal do I~.·p}sto 
mais Minist'ários. Aduaneiro, o Govêrno fic:uÃ. ClT con-

Parágrafo úniC(' -- Ficam exclui
dos desta providência os servido
res que estiverem exercendo ou 
passarem a exercer cargos em co
misBão. no Ministério da Fazen~ 
da, de nomeação do Presidente da 
República, bem como os que es
tiverem oU VCIJham a estar na 
chefia geral do (labin€.te ou de 
SecretáriO do Ministro da Fazen
da. do Diretor~Gel'n1 da Fazenda 
Nacional e das demais autarlda .. 
des fazendárias, observando rigo
rosamente o carfro ou a funçáo 
criada em lei. Esta forma é eJIC
tensivR à economia interna dos 
demais Ministérios e de cada Au
tarquia FederaL" 

JUS'tIFICAÇAO 

us quadros das Repartições P'lS
cals e Arrecadadoras e demais órgãos 
que lidam com o ptlbl1co éStão gran
demente desf:alcados, porque há um 
grande número de funcionários afas
tados dêlés co.n exercício irregular em 
outros lugares. 

Enquanto isto -ocorre, o público fica 
em grandes filas. horas e mais horas, 
sem poder paga.r os seus. impostos, as 
suas taxas. as suas obrigações etc., 
justamente porque êstes servidores es
pecializadOS encontram-se afastados 
de suas funções especificas. 

Assim, a presente emenda que não 
Marreta despesa, mas, ao contrário, 
visa a colaborar para o awnento da 
arrecadação e da receita pública. está 
~m condições de ser aprovada visto 
como determina que todos' devem car~ 
regar a sua pedra para ajudar o gran
de alicerce do soerguimento nacional, 
como insistentemente vem declarando 
em seus discursos o Senhor Ma.recha.1 
Humberto d.e Alt!l1car Castelto Branco, 
Digno PreSJdeute: da. RepúbliCa. 

Além do maiS, é preciso que fique 
claro, sem o menor subterfúgio, que 
o lugar de Fiscal, é na Fiscalização, 
que o lugar do Tesoureiro é no "gui
chet", que o lugar d(tserV'ICiot da ne
ceita é em sua repttrtição arrecada
dora. 

A época dos privilégioll aca.bou~se. 
:fi: o que dizem os que respondem pe
los' ideais da Revolução vitoriosa. 

Cada brasileiro deve ter em conta 
a grandeza. da Pátria. Pensando exa ... 
tamente nfato f que Uve fi, ~mbrança 
de apresentar esta emenda, esperan .. 
do que a Douta Comissão MIsta a 
aprove, por que assim fazendo. pro
moverá, acima de tudo, grande eco .. 
nomia em favor do Tesouro Nacional. 
visto que êste pessoal sendo devolvldo 
a suas repart1\oQes de origeM nos Es
tados deixará de receber a chnmada 
"dobradinha" . 

Sala das Sess6es. em 5 de junho de 
1964. - Lulz Bronzeado. 

EMEI;DA N,' 252 

Acrescente~5e, onde couber, o se~ 
guinte artigo: . 

dições de combater o r;'ntrabando e 
a sonegação dos d!reitõ.s do Tesouro 
Nacjon~l, porque pode lotar os cita,
dos concursados nQS ,Jontos mais dis'~ 
tantes da nossa fronteira, podendo 
ainda destacá-los para as competen .. 
tes diligências fiscais em todo o ter
ritório nacional para dar combate a 
todo tipo de desvio de pagamento dos 
impostos. 

A emenda está, pois, em condições 
de ser aprovada, visto como ela Visa. 
o bem. púbHco, procurando carrear 
para o Tesouro o produto legal de 
seus direitos, auXil1ado pelo trabalho 
da gente nova e idealista dos con .. 
cursados. . 

Precisamos de sangue nôvo nas re. 
partições fiscais e arrecadadoras para 
eUminar com o marasmo que é um 
mal prejUdicial ao lnterêsse nacional. 

Sala das Sessões, em 5 de .junho de 
1964. - Luiz Bron:rea.ao. . 

EMENDA N,· 251 

Acrescente-se, onde couber, -o se-
guinte: 

"Art. - São revogadas a. alínea 
R), do item lI, do art. 23 e, bem 

"assim, o art. 24 e seus respectivos 
parágrafos no que se relacionem 
com o pessoal temporário e os ar ... 
tigos 26 e seu parágrafo único. e 
28, da Lei n.o 3.780, de 12 de ju ... 
lho de 1960, 
§ L° - Sem prejuízo da perma_ 
nência no serviço público do pes ... 
soaI temporário ou contratado, in
clusive especiallsta, admitido até 
a data da presente leI, não será 
mais permitida na administrnção 

. centralizada ou autárquica a ad .. 
missão de servidores, a título de 
contrato, prestação de serviço, me .. 
diante recibo, fi, não ser pessoal 
de obras, assim mesmo na forma. 
estabelecida pela Lei n.O 3.780, de 
12 de Julho de 1960, sob pena. de 
responsabilidade da autoridade 
que infringir êste dispositivo e da 
nUlidade do respectivo ato. 
§ 2.~ - O pessoal temporário, in
clus1ve especialista, admitido até 
a data desta lei, desde que conte 
ou venha a contar cinco (5) anos 
de serviço público, será enquadra
do, nas mesmas condições previs
tas para os servidores a que alu .. 
de o art. 19, da Lei n.Q 3.780, de 
12 de Julho de 1960," 

JUSTIFICAÇAO 

A emenda visa. a estabelecer que, 
afora o pessoal de obras, os demais 
servidores da administração centrali_ 
zada e autárquica sômente possam vir 
a ser nomeados, para os quadros per
manentes. mediante habilitação em 
concurso. 

Humberto Lucena 

EMENDA N,· 254 

Acrescente-se, onde conVi€.r: 
"Art. - Ao funcionário que tra
ba.1ha em raío X é assegurado. ao 
ap~entar~se, provento correspon_ 
dente também à gratificação es
pecial por êste risco de vida." 

JUSTIFICAÇAO 

"Fic.a o Poder Executivo autori
zado a nomear, independentemen~ 
te de vagr-s, todC'f {)~ candidatos 
habilitados no CQ;J.t.:arso de Agen
te-Fiscal do lmpôsto Aduaneiro, 
compensando t. ~ despesa com a. 
economia prevista com a extin- O funcionárIO que, em decorrência 
çáo dos .50.000 (cinqüenta mil\ do exercício de suas atribUIções, lIda 
cargos de que trata o artigo 23 l com o aparelho de raio X. arriscan_ 
ãesta. le1." do diàriamente fi, sua vida, duran,~ 
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c p_,í.,c'o en1 que .)resta l:iel'viço'S à JUSTIFICAÇA.O , 
~ .\_.l, c. ~J! I~SO, oercebe gratit.ca- \ 
C:~, I' f i l:a de dispositivo lejaJ. A presente emend,l visa a evitar 0\ 

EMENDA N.· 258 ltabelcceu o direito ele Jpção p~:-a 
ca.sos de r('adaptaçuo, ':.Ç.m(':h:11'~.C's 

Acr::!&c~l1te-se, on,la couber: pleIU~a~·o. 
'I' )r ...'rrHln~·ii'a pl'ejudicaü0 .-1.:" .• U": _ nlo, em carátp.r ínterir;o, do~ I "Art. - S:!o cl.!:-~iticados nos nf~ Tal d1spositlro cO:1!; ... 11:'2 pm j,l; .. ( 

r. ",.' .1' t m he fõsse rctira.- car,""'as pÚIJJiCOS, cUja primeira inw's- vcis 13 e 15 os 'lCllpaI1t~s da sé- dente que jut:,,;f.rH "i Jr;-r~pt:::. 
c. .i ~ I' .:."'.m~'t1~e. D.ll a nc- ,I,d'..:r2, segundo dispõe a Constit~ç~o I rie de c1.:tS~~s ,:i.e 4.:lxilir.r de Ell~ Sala G'S S .~..< -'-", 4- rl::- it'j~'!O 
c 'o' e <;e he ?t.7;!ma pro- \l!;::-nle, deve ef€'t'Hlr~se mJdlf\.n~e 

J.~.d 'tlt,{!' ti. brJ~Í1ic~<,'aQ concur~,o público, de ~roY!1s ou tHU"'1 
fC!lIl.1Ct'1:l." lS'::~. - Ar.'i/',o .:1'1-','') V·:;rl_l. 

..... " _ " ~f' rl,~~'D lc~. oU de provas e jtulos, ~imult5.~ JUSTIFIC~lÇÃ.O 

I J ci~ junno le ... S(}4, - lL!J ü;:.",f)1l1üe. 
A r .. ;,u~.~c-jo def:'ics dispositivos do A U:1:;;.o XJ.c:onal .J.e At...xi}i .... r:o>s d" 

E.>t ... :u o (;OS S.:::rv.idJres públicos: Ci- E. .... 1..:~n,,,"~c;;t p2!.t ::r"~senLe emeTlu.l 
11,~s d:: Uni.lo. da L::;i de Classificação "P :-it:l":: J. d."-L::.l',.O noS ~1n-c.is 11 , 
I de eareos e da Lei Orgânica da Pre- ,c 15 \ i ,tLl E.,:' I l rr.:Jra ::lJrl!>ti~uir um:t I 

C: '. ~oalJ.:r: : vidlnc..a Eocial, instituiria. evidente- UU;.1..i .. d· ll" Lo! E'lf{>r'r~iru que e~ti..· 
'. ,':. - A ag:l'e~a<.-jo prevista no m2nlC, o sistema do .m~rito. pJ.l·a cja~.::it.{';.f;.l .Jus wt'::is 17 e 18. , 
1: tjQ d". Lei '1." J,780, de 12 de cI~lt~ do preenchimento dos C9l'LOS ~ O AUXI.:. r rJ~ E~lt·'rma~em faz cur:'lO 
. ; I ':0 C!e 1f:'~:J, ~cri ao qu,'1m a púb:ieos, medida proclamada como das de 2 aIlOS S01e10 O;j.~·I,'UI:10 a 44 horH;; ) 

tl· rL:1H,:.:l o !al'!!O em culnis~ (' mH!S_Ut. f.~n-tcs e nec"!ssárias à. rigoro.:;a' s:-m.tl.".:S 0e atiYi.:iad~ ptol1Ssional, De I. 

r ~'-;il.\ado ao fun('lonát~o a scieç.':o mtelcctual e moral daqueles acon.:o com a '>!stema"wa 00 Plano de, 
"J ll~ optar tl?la sua n;;;t{'::a~ I Que ~.>.pirass:;m ser funcionários pú~ CbSS1~,(,l:lÇ.jO de Car3:os {Lei 3.780,' 
::0 q;..l:.ldm a =lHe p:lrVentl!l'3. 'iJlkos. de 10CP. a c.Jrr('im b .lxjJjar fica si-

t: 'n~'a como 1uncionario efc- Por Dutro lado, cOl1forme'prcc~ituam tU<,da, no md.~':rr.o, '~, llveis .abai.xc da 
L 'Q.' os p.Ji.l"Tafos do artirro proposto dar- C~lTelr,1. [JrmclV'ul. f'.nt·'>rmcu'o f' cru:~ 

JUSTIFICAC -O ~ <:I , ' •• i .,?t fi AUXI ~ A se~ia aos atuais int~rinos a oportuni- relI'a pnnCips em '_el_çc-o • o ~ I 
dade- de mediante a habilita"ão em l!.J.r de En. ... ermaStlll e. no enÜUlto, 

.. A rxprcu':l?, "agre'"{ados J'>"<; respec- concurso' público oermanece~:;lU ou eda ú1li~a ~st.á atuJ.ln:en~e ~')ealo~a- , 
til '-:~ {n.![~~~:os , do 'l;t 60,. da Lei nú~ I não no exerclclo' de suas respectivas da no~ ~lvels BelO, D lllvelS abaixo I 

n J J; ..... C}. de 191.;0, tcm suscitado {unções e, bem. assim O"aranUl'~se~ia a da pnnclpaL . '. , 
CU.l l"()',r'rs~as._ .' , [imediata nomeação :Íe 'todos os upro~ f A y!'€Sellte ~n:en~a ",e lus.tlflca pala, 
• I~..l 1,'lflC1Cl1:.lnos ~tle se Julgam pre- vados, na 1'i'Yorosa ordem da classifi- COl'l'lgU' ess~. ll1JUSd,'S pr<-ttlcada con- , 
JU~iL~~:CO~ ~~ "agregados" ao quadro a' cação apurada. 1 tra os ~uxlbares- de Iillfermagem que! 
q'Jf pertença o c.lt'~o em comissão. ' constItUI unta classe numerOsa no ser-
Outros há. que vêem prejuízo se agre-! Sala das Sessões ~m de junho vjço publico. I 
co '"'dos ao ..... uadro Ae S"U cargo f ' íi~-o '1 q~. e e~ de 1964. - Humberto Lucena. S:Jla dos Sessões, ... m ;) de junho de 

. 1954. -- Deput~do Er:pedlto~ RodrtguCS.! 
COI!!O a lei tem dado nlargem a dú- EMENDA N.o 257 ~ 

1:iüas e lLiturais reclamações pum e I EMENDA N:.<1 259 I 
nou~ro s~nLido, a ;Jresente emenda,; lnc;ua-se, onde couber: i 
sem acarretar novos ónus para U Te-\' Acrescente-se, onde c!')Ilvier: 
SOUro, tem pOI' obj..!tivo conciliar as "Art, - Para 15 cargos da admi~ 1 "Aos funcionarias do D.e.T., 
dii'er~!,ência!5, removendo as obscurida- nístração centralizada e das au~ rlassHicados COlUiJJI3oríamente na ~ 
d.es, tomando claro o texto do refe~ tarquias para ~ujo ingresso ou classe de Inspetor ~e Correios e I 
ndo art. 60, sem lfetar-lhe o con~ exerCÍcio e exigida díploma de Telé31'tlfos. criada pela Lei 3.780; 
teúdo, curso superior ,,)u iefesa de tese, de 12 d3 jUlho 'le 960, é optada, 

. 
Êste o texto do art. 60: "Os .fU,,-1 ficam claSSificado'), automatica- d i30. faculruda .i Jpçáo de- pel'-

mente, todos os iel'vidores que te- manência na ~11...;se 3U carco de 
ClOd.J.llU.s que par fOrça da Lei nti.~ I nham sido IevadJs f.O exercício das origtm, usufruiu:ia de tõdas as 
1110ro 1.741. de 22 rle novembro de respeftivas fun~õ~s. por necessi~ 1 vama3t'ns propor 'iúü~da;:: à ante-
1952, tívercm asseS'Jrados vcncimcn~ uade de serviço.' I rior situação pt:>:o m '5ma Lei 3.780 
tos ue cargo$- em l~omissão. ficarão e POslf?t"iOt'('S. 
enquadrados 11')5 novos súnboIos cor- JUSTIFICAÇÃO I P,H'.:~ndo IUlico ()~ 0ieito<; dês- ; 
l€'spondentes à deoo>nina<:ão dêsses . te 1tl'ti~~O terj,Q va '1·.tld~1 ? ('anta r I' 

qc~ra~~so's Cc ag:ctegauoJs aos respectivos lIa senidores, dos mais compt'ten-[ da d,iÜ,t de puoll 'H,-lo desta lei." 
, OUSl eran o-se va~os auto- t "b ' • . I 

JUâticamente pa'a.f·t d~ . ' es, qu<.:, em ora te carreu.s Ol1e- JUS1'IFI"AC_~-,-O , 
• < 1 y el o e provl~ \. te t" . d d v • mtn\ o. os car'os ~!ctivos de - Ien s. _m SI ~ ::Ollvoca os, llorque 

titula rez ., oj que sao 'port~ dores de dIplotna de Curso unJ.~, I 
Sa' d - ' vers~ .ãrio, por absolu~a ueCJ.>sidadc de! A jlrrsr:He emend 1 'fi por fína1i-

1964·a ~s srs~oesf 5 de. junho de .sel'vÍ.,:o, para exercerem lunGõcs ]""u.11s, d.ldc _corri~U' uma !!,Il;:,tiça contida 
. - epu a o 'ranc:elr"o pereira'l soo todos os l\.Epectos. L'OltlO se tl'tu:a- , n.a L.n. 3, ,ij(] 60 QU;? H Ul,?e alguns l-Un- ~ - I re~ f&sem doS mí::SffiJS ,lata cujo in- C10n H10S do O, C. T, qt\e, por terem 

EMENDA N.o 256 greE:iO ou exercído ~ ~~f exi~e diplo- sicio cU:""ifiudos .'omo IntipC'tot dO: 

A ma de curso superior tod<lvia pCl'ce~ U1csn:o l)epartamcllto. solrt>ram re-
erescen(e~se, onJe couber' , . .., t h',-, - f . 1 ' "A t :f" • ..' bem c.s proventos das funções em que ba~x ... men o na ler .. squm unClOna e, 
IV r . 1--:- lc~m .c",-:,ogados ~ o l~em festão CllCtucdrados, I COIna decorrt'ncia, reliução r"Jos SeUS 

o' a lneas e c, e os ~ § L) e ven-:imentos, A lei em referencia (Çlas .. 
2. do art. 12. e os ~§ 3,°, 4.0, 5.0 2. Ora, é patente lue o serviço pu- sifh:.ação- de CMOOS) ao crIar a classe 
e 6.°, do art. 18, da Lei n.o 1. 711, bl~('? necessita do~ ~"'rv..iços ~o fUnd?- I de !nsp~[or do e D. C. r.. t:stabeleceu 
de .28 de outl}-bro de 1952 e, bem nano. caso contruno ale 111:10 estana' um critêrio de enq'lJldramenLO sem 0\ 
aSSIm, o paragr!J.fo único do art. exercendo. mesmo Jorque o servidor I natural direito de Jpdo, Tal des
~.o, da Lei n.,) 3.780, de 12 de ~stá pres~ocndo ,serviços a~ém do que \ cuido acarretou para :,·..;'J.n~ luncioná
JU!hQ de 1960 e o art. 126,. da Lei ele estarIa obl'Igado; ~Ietlntmente. a ~ l'ios prejuízos de vuito, pôsto que· à ' 
n. 1 ! .~7, de 26 ;te .lgôsto te }-960, prestar. I cla~ se a ~ue êles per~tI!,'i lm anterior
§.' Os atuaIS J?uJ?AAtes lllte- 3. :É: natural que O servido"r prestan~ mente fOI doido, pela mesma lei, en~ 
n~~ dos_ cargos p,ublICOs da ad~ do serviços de interesse da ádmínis- quadr:.tmento superior. Veja-se, por 
m~nrs!raçao.:en.trab~ade. e das ,at:- traç2,o, e aos quais se atribuem me- exemplo, em Santa Maria (RS) = exis
ta qUl?S ~elao mscntos ex ojjzelo. lhores remunerações. deva também te um Inspetor enqJaàl'ado no uiveI 
~o pumelro concul'7'0 que se rea- percebê-las pôsto que sua cap:J-cida- 15 (a classe do r, P. Te. tem enqua
~zar, para. o provu~~n.to efetivo de está co~provada pelo exenicío, e dramento nos níveis 15 e 16). o qual 
~s ~us cargos, ~teI:C..: .as as exi- só pela neceSSidade de servico foi na c1<:1sse de origem "iuha sido eu

genClas estabeleCidas pela autori~ guindad.o às funções. ' quadrado na classe de nível 17. O 
dade competente. 4. ('om esta medida ,;!1>tariamos es- nl€'smd funcionário esmria ago!'a 
g 2.° _ Pentro do prazo ôe 60 tabe!eccndo no serviço público o sa- ocup!ndo tn;n cargo ISOlado 2~C, 1:10r 
(se~senta) dias, ~ontados da ho~ lutar princípio de ,justiça de que para ser .... .:::$ouretro, e c~mo tal, ter SIdo 
mo'Iogação do ~oncurso, deverão tro.balho igual. salário igual. ben.efIciado pela Lei 4.061. de 8 de 
ser exonerados .lS i.nte~';nos, quall~ Nto implicaria em aument() de des- maiO de 1962. Entretanto, embora ti
do houver, e nomeados obri3atà~ pesa, pois, na realidade, o qUI? iriam v:&se pleiteado a opção, como a lei 
riamente. segundo a ordem da perceber é o qUe :J ;>oder público está nB:0 reSB"Uard.ou, par~ o. caso, tal di
classificação apurada. os candlda~ deixando de p~gar. !\lém do mais, os relto. o .r~fendo funclOna:io vem. sen~ 
tos aprovados em número não in~ ca:tGcs anteriormente ocupados por d~ .saCrIflcado. . Como este. eXlS~en1 
ferior PO de exoneração, fico.ndo' ':SStS !Ocniidores ~ícarão f'xti~tos. V~r1OS, casos malS, ~em;se a c~nslde
T('vO:1aOa a Lei 11.? 4.326, de abru[ Sala das S.es<;ocs, 4 de Junho de rar aInda que a Lel n. 3. 7~O~60, em 
de 1964:' lSC4. - Jo~d Menck, seu al'ti~o 43 e parágrafo UIllCO, es-

Or,J~ CO'.1· ~ ," 
.) : : .. 1·~) :,. 

p_ j'.J u p. !) 1 • .;.5 L) .r' 

u.; .\;~_~blri1·ll., n, .•. il; l~ ,"J .' 

olu 3 e I ~;s ;'.)' ·~l.,.s tl~ v 
e~L LU. I", <:.'" t: In.l~l"r ' • 

10lfl1:l (; .. 1 '\:,~- 1.;.1 l1;~',a ) ': 

; 1." - A I Jl~" li ·~O r'~'l ,.0:: 
a qlW .)C r,-'IU': o pr:;,2nl~ r~.: 
ser)! ~l1p.CL\-J. l,~' .' .. U: .. l;:_ 
dc!:)emJ!lf':;J'llIO;,:-' ",,:-:: Tl!)l':l:'.tS 

JUSllea e :aos PI" ·:.:,aOT:J-~.(':-; 

d.a Justir;.!1, a.H '1.' n;,ro:;: des T 
bUl1uis de em, . ..; , '.t(' '.'1.~. e r 
Procul';:d,Jri:s " "\ lt:it,~r:,<"' d;"" 
ór".tos, ::I ml-' ~\d {\.Ill'Ur,,-tJ, 
9tr.i;JUld!.l a C~d1 l1n du~ m~fll'L), 
do Tnbunul R.:· . ..:l:.Jlt:ll do T:·,:b 
lho da resp:::cU\.t "e~ü,o, ("lmç 
tando-se. pJ.ra )1lL1:.;ir·se es~-! 
mhe, a p;lrte a )ue está o;ri6o 
o r;sta(!o a paq;,1.l'. 
S Z,o _ A cO;1'rflJ.nd1o I elati 
.nos jUizes e metU'H'OS do l\lmis1 
rio Público das -,'\''eYS:\~ l!l1tr:l 
cias obedecerá às regr:ls de esc 
lonamento PSt::l. .. K'!,·elc.aS fllI U1C. 
VI, do artigo 1~4. ja CoU'>tit,uç 
Federal. 
S 3.0 - A imp~r:á.lda t'll'ce.3'3';'l 
à execuçilo do di:-:PQsLo n ... ste r 
tigo, parâgratos )recedf'n\::,s, se 
paga em duoct:'c:mos, :x)r illli' 
mêdio das Delega":'.ls F ... <'C::1S 

Tesouro N"<',cioual. que lk .. r 
proibídas de reCOlher 0S "Ia'~os 
numeriuio em ..-eu ;:)Lider, (:nr:uD 
to não s:atisteito J '-Ia~ml1"nto E 
tela. 
§ 4:' - Pata. r.\'l~ "lOssant, .~\·r 

cebldas as qua:l<ias de;) hL~f~B<; 
suplem~n~[!G;'o, ,IS Pn&ld~~:~ .. 's (l' 
Tn1:>umi::> ue .Ju.,~t;:.l- < fi~, T;;u 
nais de CoutfJs ".ll >Lf'''.J~1 .~o l,. 
nistério da F?Z;':1dn i'J' JO 
a~~ôsto tie CI}dlJ . r:.u ,,'.pOI ':>0 c: 
cumentada, rUll'2.1do :" lJ.',.:-l 
de Yenl:im~<l'n<; ~:::'3 n2tr·) .. o_ ( 
Mngislr8tt-r::, il) .linr.·'l :'lJ I' 
blíro e de" !Y; ma i .. (11' "'1J!1t 

estJduvis c flS ,.;ivn.-cõ:" t:71V 
nieni.es 1. n::'I:'_':tJ .,.'~ l'U:i",' .. !!'·"! 
cessária<; às G-J'i ç5 '<; ')I'~ ,r.C',H 

rias próprias. 

ArL ~ Os F.st.).'~o..;·m'-"'l'1 'rc"'. n 
suas leis de :l'J.U~"ltO ~. yt'llC 
mentos oU de> ,.00'10 :1~ rum'i, 
nali"mo uo Qu.'dro (C' _~- ("11' ~~, 
não p'Jder;)o :nx-.tr ;,... r.c::; 
aq:l"'l(.s cujos -; :l>:-';;'L ,~, <' ;çja 
suplem€'ntados .1a mn<l ""3\..1;1 
e na mpsma pr();J,),·p,:,Q ,o rn.:i, 
aumento \o·trifiudo.· 

JUSTIFICAÇ40 

Às l\loti\'a~õe<;; ~'.le lnsV'. n' r,nu 
Decreto- n.O 53.343. {Ie :.,I'j d: Clt __ 'n 
bro de 1963, deve Sf'r ~rJJt-:'.' !..S 
Casa Legisli'_tlva, O -1ue ~' c.;:::"cc 
presidencial citado ('on~'lbst.l:I('L1 t": c 
palpitante justif:a, lJOis .i1ãu e poss 
vel permanecerem JS iU 'Z.~s 3 '7"1~ln',Jrl 
do Ministério Público :":.tadl~ .. ,is pc' 
cebendo, do respectivo E~U (:0, (!on 
até agora, uma equiv'l1êncía t ... nlunl 
ratória não condizente C0111 r. ahul 
das responsabilidades üas f'\,nções ( 
da dignidade a que ;,s n:e;:;r.V:; corre 
pondem. 

Todavia, não há !Je!;~r. :- <:111or f 
cará preservado êssc I"Econhecimellt 
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estabelecido e procla.n\.ado através EMENDA H.0 262 perceba salálio-famUia, na formal 
lei l!manadu do Congresso Nacio- do art. 21 da Lei 11.0 4.069. de 

JL13TIFICAÇAO 

. Dal. a emenda ora apresentada. Inclua-se: 1962 - ú o d I 
b 

. • nao per era: qU:lH
o 

0
0 

em, ser- O Estatuto dos Funcionários Pübll ... 
almente. os Tri unais de Contas' "Art. - Os servidores do Quadro e tr ti Estádos, a cujos :.ll~mbros as res- d < V1ÇO no N

S ange~ro, Helto a re- \ cos previu a obrigatOliedacte d"J.s lê-
:tlvas:. Constituições Estaduais as- e P~ssoul -:- Parte Permaílente. presentaçao destInada à espõsa:', rias para o servidor anualmente aDÓS 

Esp~Clal (LeI n.o 3.967, de 5 '<l~. ,o primeiro ano de' exercício, go~das 
urmn os mesmos direitos, garantias, outubro de lS61). e Especial (LeI JUSTIFlCAÇ.1.0 em trm~q diaS consecutl E t ., 
rro~ativas e vencimentos dos de- n.o 4.069, de 11 de junho de 1962), \ I to por aUsoluta necessl°ctV°ctSO ctn r:w'1~ .. 
l'oargadores do Tr.ibunal de Justi- <1 1 t rr Q d ~ , a e e .,eI VI .. 
respectivo, não podem ser excluí- pa~sam.. n corar um ua ro O text.o nao aumen~:l qualqu('r de~- 1;0, podem as férIas serem acumula-

I, paI' não caber n. União o direito Úll1c.o. .. '. pesa e VIsa a unIforml7,~U a oncnt::lçao das até o prazo máxuno de OOIS ,lUaS 
Pa:.agrafo ~mlco - O~ servIdores do Itamarati. A comp:lll11erra do di- e, passado êsse plazo, pode o servidor' 

distorcer ou desfigurar êsse prin- serao locahzados no novo quadro, plomata, quando êste serve no Br'lsil, I ter direito ao período ou periudos cn 
ia, nlM, antes, pl'eservá-lo no res- segundo a ordem le~al de amparo, tem direito a salario-família. No exte- 1 que na 'o gozoU suas f ° o '[ I'': 
to à própri~ linha constitucional. ob d 'd 1- h" . .' . . erras, ~~ us ~a 
t11 cf€:to, a União ('ontl'ilJuindo pa- Ie eCI o~ esca oe~ lerarqulcos. rlOr, o saIana-família do dip10mata; casos, o que não é raro, em que ser_ 
r. m~lhoria de VeUCloIT'entos dos - os mtegrallt da Parte Per- casado é um adicional para a espõsa., vidorrs zelosos não as n 

" ,< manente' O I ' I goznll1 pw.Tl\o 
IT_bro:í da Magistf'1tura. nâo pode- • r3, a eI brasileira ucompan l1.a o' não interromperem cerAos misA"e 
deix~ de ter igual procedimento Il - os am?ar~doS pêlo ar~. 10 ~ervidor no estrange~ro, onde -luer que I que lhes são' afetos, e, q~ancfo u~;;a~ 

l'a yuem a êles ..';e equip::uam por da LeI n, 3.9~7, de ~ de ele, se en:ontre, N~O. deveria haver" passalU o prazo máximo legal, pcrdnll 
.t;'<'\ do mandamento constitucional. outubro de 1961, . aSSIm, razao para dundas, exatamen- '. assim, o direito à.' acum.ulação (12; 
em:-.t", muito embora não seja Co- III - os ~m'parados ~elo ..;naragra~ I te quando o diplomata responde, no' férias. -
!tLnenlo especificado em lei federal, I to UnICO do artIgo ",,3 da Lel exterior, por despesas de l'eprcsenta- 1 , 
Tribt

1
J;lris de Contas estaduais pres- :11.0 4.06~, de 11 de junho \ ção com a tomp~nl1f;'iTa, por tôda a, 2: Em ~ssun serldo é justo q'Je o pe-

11 relQvantes sel'vi:-os pertinentes de 1962. I SOCIedade local ~ tIda como espôsa. \ r.lOdo nao gozado" não seJa aprnns 
s interêsses da União; seja fisca- Sala das S;>soes, em 5 de 3unho de computado como tunta dms lomuns 
ando 3; aplicacão da ~ei do sêlo nos JUST1F1CAÇ~10 1964, - Nelson Carncl'o, li de serVIços pl'est!'.dos, e Sim, qu~ seja 
:npl.'ov~ntcs originais das despesas I cumpub.do em dôbro, em vlsta que O 
blicas, seja no ey.a~ne do en1prêgo A present: emenda está fundamen~ I EMfNDA N.o Z6S serVIdor tr.abalhou tnntu. dIas a lli:11S. 

s importâncias entregues p~lo Co- tada no prmCIplQ de que, tendo sldo no exerclClO, do que ;l leI lhe ex1'Jia. 
rno Federal uos Er.tados, decorren-' o antigo Território Federal do Acre lnclUí',-se. onde couber: ' 3. Com esta medida seria atenulldo 
; de subvenções, .::onvêl1ios etc" seja 1\ elevado à categ~l'i.a ~e ~stado-~em- ·'Art. - Os funcionários heneli- o prejuízo do servidor, pois, me:'Jlno 
anào e:'!:ige, do em,:JT';'tteil'O ou con ... bro da Federaçao. nao e posslvel o ciados pela LeI 1.741, de 22 de no- ,hayendo pc.rdido as suas ferias, as 
ltal1te, c~rtidão n~~l1th'a do impôs- \ Govêrno daquela UllJdade propor ao vembro de 1952, e pelo artigo 7.0 ! t~ria contadas como somatório em 

de. renda, no registro dos contra- C0l1gresso Na~io?al, atrayés. do. :resi~ da Lei n.O 2,188, de 8 de março i diaS no seu t.empo de servIço púbJlco. 
:; para execução de vbras públicas, dente da Republlta, a Constltmçao de de 1954, ao passarem à inativida-I 4, ~~r:!._1to, o dispositivo, além de 
ia na '1if:l'ilância. p1l:ercida .para pre~ um nôvo Qu..'ldt'o de l?essop-l com () de, e bem assim aquêlcs 'lue 'e-I COrrIglr uma injustiça, não impllca_ 
['V:1'.: as: nOrmas da contahilidade e disposto nos artigos 16 e 17 da Lei nham .a ser apos~ntados ou qUf' ria em qualquer fIl~lUento de desp('sa 
d~relto financeiro Assim, expedi~ n,o 3,780, de 12-7~60. jã tenhan\ sido aposentados dE'; por parte da União, bOll como não 

I o Decreto 53.342, ftl1tes lUpnciona- De resto" cumpre ressaltar que a acôrdo com os artigos i89 e lS0, do: flcanatn,ria quaisquer outros (,11US 
I, o então Presidente oa Republica. fragmentaçt.o de quadros é sempre in- Estatuto dos Ftmc1onál'los PÚ!J1i- ~ 5. lt de se,l't'conlar que a lei pnviU 
endendo a Exposição de Motivos do I convenienie, em razão de complexi- cos Civis da União, tel'fio direito' para.p servldol' que haja prestado um 
illislério da Justiça, est~nd~u aos I dade. a provenlos &creseidoR das vanta- df'c{;nJo em. serviços uma lic('nç:1.. f-S'" 
emoros ,dos Tribumlis de Contas os Depuü,do Jose RuY Lino gens de que trata o item IIl, do p2cial de seis m.eses (licença prêmio" 
eitQ'5 do aludido d~creto, consoante arti:xo 184, d3 Lei 1.711, de 28 de' e, CG.':::> o sel'v!dor não haja gozadn dos 
~sp8.chO pUblicado 1,0 Diário Oficial EMEIIDA N.o 263 outubro de 1952, desdp qlle te-' ben:;ficios da lei, é-111e prrrnitid:l a 
l União, de 4 de Ll1arço corrent.e, pá- I nhum e}':el'~ido os re-~pe('Uv05 C::U--I' ;:o!.:tagem em dôuro d~sse tempo pJ.ra 
n8. 2.144, à'oviamenfe recunhecendo Inclua-se, onde couber: gos por mais de lrês anos," p.felto de aposentaooda. 
i SUas fv.n<;ões fisca\Í.l.adol'a& e jUdi- "Art. - Dentro de noventa dias, I I 
entes, tão salutares'? vitaift ao orga- o Poder ExecutIVO encamInhara flO JUSl'lFICAÇ:IO 6. Cabe aJnda lembrar ou'! n[lS rl'ln ... 
smo nncional. Não se veJ·o..m na pro- L i 1 t . t d ri ~ e ções de legislação trílbRlhlSta as fe-eg s ?- l\? pl'oJe o e c açao I. nas não gozadas pelos ~mp C<T' 1 
dênda suscitada ll~sta proposição Ol'gaulZaçao do quadro de pessoal i A Jurisnrudencia admir.istrativa tem são pagos" "h r o<l[ os 
o Il0caç-cs O n s'o <lO t n OllOti O d MO o tO o ó - u o o d ~ . ~ l ....... m ... lIn euo e mIlita \ez .• p o' a O' ~ s e la p.c e fim el'lo. l'gao o s~rVlço' '\'t'l.cl1a· o na ap1lCaçuo ôos dlSPOSltlvOS I em dõbro C : " • 
~derativo, vez que Jl...-;te pressupõe in- criado por lei ou decreto, qUe ain- le~ais acima invocados, Assim é que l 2presentado °im~ se ~e, o .l1,spoSltl1iO 
:rdep:mdêucia na- cnmubicação dos da não o possua." vários fUl1donarios ümparn.dos pelas' Qurllltc "0' ,"cu

Il 
a ,se!t

lO nd1.Ult~ bl'~,I1~() 
.ttliésses comuns l.1OS E'Stado~-mem- . 1'" 2 1 . "...... - s c eI 05 {' ,-,['nef/clO 
ros entre si e dêstes para com a LeI,sBO o'ct41 e

E 
tO t88, e t~~lOS ·do'l'tlgO

S 
1 j9 comparaào com as dísno:::i\õ~s da Le~ 

JUSTIPlCAC,lO e, o s tl uta, em SI o aposen~ U1s1ação do Trabalho, . 
,niôo, dE!1ll'O do \Jl';nCjpio de a~ts- . tados com as Va!1Wg'cns do item LII 
mc!a mutua e _x~mJm. compatlvel \ Verificamos QUt', não raro, órgãos, do artigo 184, da L~j n,o 1.711 cle S:.lu df,S Scssócs, eJll ti ele junl:o de 
)m ~ _,:!?Idade:, nil.~I~::1al. " í serviços e (I.té !I~Iinlstél'iOS são criados e 11952, enquant.o outros, menos afortu- 1954, 

EMENDA N." 2Ct7 A €l: ... úda .. n~o ~el~ n,-r~? aumenta, postos em funclOn~mento, sem que },e- nados, n5.o tem alL'anç30o () acrésci-I 
. d~c:v.:~a punhca, ;:l0l~ dClxa ao u:-- I jam dotados, concomItantemente ou mo previSto no último dispositivo le~( 
ltt:O 1;._0 Fod~r EX{'.CllUVO a, conve.m ... 1 sem mais delongas, de quadro próprio gal acima citado_ Por outro lado, vá-' Onde convie.r: 
tlCI~ d:J] m~~lda_ Cl'1e 5con::;u~stanela, de pessoal. Funcionam, em conseqüên- rios funcionârios do Egrégio Trihunal 
~~~la Cri ... ;:)~ss~es'M ? ?~e /~n~o dc, da, em condições precúrias, graças ao, de Contas da UnJão, ao serem apospn- "Ficam efetí\'i.do.~. n~ 3<>r:'!f'O pu-
'. ..pu fi o U'/l~·a cao. !exp'C:diente' da -reqUisição àe servidores tRdos. têm obtido o ao::téscimo refpri- blico e Ilas 'uutld'qui;.c;, todo ... os 
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de outras repartições, 'O que contribui I do, sôbre seus .proventos. E o ColendQ fun:jonál'ios int?rinn~, nOlI]., los 
para a desordem no serviço- público f' Supremo TribUnal Federal já teve 'atf' 31 de maio de 1!.'6~, dC'sdc flue 

!para as omisc.;ões e falhas no cumpri- ~oport\.'nldr.de de se 'lnniíestar a res-
I 

não h'lJam candid:ltos conct:1!';;J~ 
A~rf!SC2nte-Sf', onde convier, o sc-lmento pleno das suas finalidades, I peito, SWl di~cl'€pância, no Mandado dos para seus cargos." 

:ulnte urtigo: I f: o caso, para exemplificnr, do Ser-' dt' Srgurança n.o 4,551-57, conceden-
JU STlFIC .. 1.ÇiiO viço NaCional de Ajuda aos MUnicípios I do o !1créscimo de que trata. a 3111::mda 

"A:-t, ..- As Universidades Fc- lSENAM), que até hoje utiliza sel'\'i-l- Re..-jsta do Serviço Público - voI. 
d2nüs, ,dentro de seus o~~amentos, I dores l'equisitados de out.rns reparli- 33', abril de 59, pAgo 9::? O que se pre- Numa l~ora em que ~ V;'O:1 W~ tOrt:3, 
s:::m a\.uurnto global de despesa, I ções, embora tenha sido criado há mai~ t"nde é c:m solução eQufmime e defi- mais liií~ci' e tudo ~e tOlT,n mais c~po, 
po~!(,l'f.O manter o :::istenla de re- Ide três al10S (Decreto n.o 50.334, d'! E nHjv:l no car'J, que tem sido diferen- é desumano co:o~al' no des2mpl'~go 
rrmr.f'l'l1ção nelas vi;jorantcs para de março de 19311. 1 m.aw' r,'sol':idü E "'onJ.O todos s5.o um chefe de família, muitas vé:.;es, 
0$ cur.$os noturnos de desdobra~ Impõe-se, dcst9.rte, regularizar t8i~ i",u~is p.·rQ!lte a Lei, é justo que cs- carr(;'~ado d~ filho,". Sem aumentar a. 
rtL'n~o de turma;> e para o tempo situações anômahs, medida c::üm 21. t:ucb. a medida a tO':"1S o" fUllcioná- do:sp::sa, a emenda tern, exdusha
in', ·-'_·1',\1 de s€'us térnicos e p-::SqUi- . s.m.j. 110 presente projeto, cujo o· .;e-· rios, s:m dj;~ill\':':O de ~'eparticão 01.< ment'.."!, sC!ltido so;,;bl e humano. 
~J.df"'reS;' 'ti;:o, ~lém do -reaju:1tamento d~ v:'~ i~' i:lj·'h.: "~·:o. > l DcpuW(,O Souto MaIOr 

mentas, é o de di5dplinâl' QUêS.f:.::-;:; '~'i- F~,\a c'as SfS::ÜtS. 5'lq:.> m-:::.io d.:: lD3'!.· 
!USTIFICAC/íà nentes a p::sso1:\.l do s'2l'viço J),~':H-:'D f'~ 111:/ ~:? Va:oos. 

deral, Cemo u e'.'iclPncia f:. "'>:yr3"~ , 
O tn·~i."'o b:m por objct.i\·o assegurar" de motivos do D.:"'SP e ;t .l\::'l"::3-:'j:n· 

nas Unive~'sic1adcs Federais, de acôrdo Presidencial. 
wm ::; . .}I\ autonomia administrativa, e I Sala' dos ti ,~3)?B, 5-G-r,~. 
S!2m ar;';'ll~nb de des'Pesô- global, o rit- Werneck ~ J:!r;:m:;:.,s Fori;';,. 
mo (1.:> SUJ.3 aU.,-idadf's doc·~nt~s e d~ \ 
p~.squis~( e investigação científica que.' 
sem o diSPO . ."'itiVO proposto, fic3.n'i. su- II 

jeito a irremediável colapso. 
Brasília, em 5 de junho de 19G4. -

Senador Me»!. de Sá 

{)nae convier: 
'·Art. _ O funCÍon;',rio do r-,Ii:1i':té J 

' 

rio das Relações Exteriol'l;:;;, que I 

, 

J Jn~~ur.-.3e, onde> co'<_~;': 
"_\"'. - O lU'l ·u:J·1") C:1C 

te- \ Il.lja ,;o::~(lO fpl'!~l.<;, CJu . n~o as 
ni.m tlTUnnü:::,U!>):., 'PiO lUl.~:') de dois 
[tn-G~, cOr\tar.'l o ~. l,,~')q~, ou p'Grio-
elos n:io G,o:w'c:-; ,"'.l c'.übro, p:tl'B, 
p;cito cl-. (O',':' ,.:.m de tE"lUPO no 
s3rviço públitO," 
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lI!Uua-se: 

"Al'L ". - Cs tH.ulal't3 nf1.o E"fe
ti vos d€ cargos ocuoados há ll;.uis. 
de 'C;~ll ,no, ~8m qu~ o Poder Exe
cuti,'o tenlm ndotrldo a mediaa 
estipuJaclu no p~.t'úg!'afo único (lo 
Art. 2,~ da Lei n.o 3.780, de 
12-7-960, fícftl'ão (U~-pensados do 
cumprimento da e!:igência nli· 
pl'ev\sta," 

• 



JUSTiFICAÇÃO 

A c:~ ,:)"1. k;i~lu.ç[io ddçre ao Poder I 
J!j{.::: ..... e), t!::.nLiêl Co prazo con:ügnu-I 
do. a ~::: :.:[(1~12 d3 pl'J",'er, por i.mp.e
ri03:.t n:e"s;siJad2 do serviço, 05 rar
go:! lun os Quais fúio haja cbndid2 :." , 
lLbilH ·,u.J em concur$;.""\. Aten\li.1.. ns-' 
sim, o !2;isladar a poderosas raz.õ~s \ 
d,~ 111.~r':':lS~S adm:ni;;trn.tívcs condi-I 
zentes com a nece~Eidade regular de 
m.1l}t~r a própria c_'mtinujdade do ser-

~~J_IÁRIO O JCOjJC~EeSO rJ_A_C=IC",,;.J=A~L~..;,(~S..,;eç,-,ã_o~II;...)_ 
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Onde couber: 

"Art. - Os atuais SUOStJtlltos de' 
cargos jsolados de provimento 1 
efetivo, técnicos e .Jutidicos. ficam· 
t- .. !tivados, para todos os efeitos, 
no~ cargos em que se encontrenl 
íuve:itidos na data da presente 
leI. desde que cantem majs de cin
co MIas de serviço publico." 

põem os arti~os &."0 da Lei n.O 7Q5, 
de 1949, e 3.° ia Lei l.G39, de 
1952, os policw.is rio referido De
]y',rtamento que 1tUA1mente EütiS
ir! rm os requisItos .1reScritos na 
mrncionada Iegislaçno. 
PnrJ.grafo úl1ico - O aprovelta
menta dar-se-á m<:<;Hante a apos
.tila no título Ije nomeacão, ex 
officio." 

lusriC/CAçJO 
1nça público. I 'USTIFICAÇAO 

. " , ( O art. 2.° da Lei !l,o 7Q5, de 1949. 
_A f.!xaç~o ~~ praZ? p:tra mlmuten~;· A aamínistração pÚblica tem sido prescreveu: 

.çaa das s:~u!~t,:()e.s dai deCQrrentes. un- I d(;sfalc<lda constantemente de seu \ "Será aprovdtadQ em cargos não 
çOl'tava oDvJaro:n~ ~ a. conclusão ~e; efetivo po;. fôrça de Seg1ti~ reQ1llSi~ iniciais da C43'Telra rle Comissário 
Q~e, d~?tro de tal uher:regno ~ actn:u-j ç.ões de funcionário~ das mais varia.. -.Qe Policia, i!,:!ependentemente da 
mstrat;:lo mesma. de .... ena provIdenciar das t" d realização dD curso a que se re-
"'~ra o atendimento d~ ob)·etivos per.. ca egonas. convoca os para pres~.f' ~ 1" d 
t'c\ "~ .. • ~ tação de serviços noutros setores. dei- ~ere o ar~. .. o oc~pa~te e 
segUlOo na menCIOnada leI. xan:o.o atlás de si \Una lacuna que é ca.rbo de c~rreir:1 prIvatIVa do 

_ . ! preenchida a titulo precário por ser- D. l<~. S. P., t~~5de .. que t~nha 11:0 
Sab das S:ossoes, em 5 de JUnho dt! vldores qu~ll!jcadOS e em 'condições ~lnmlO d~ ~no(i de 'ServIço poh-

19G4, - D~putado _ Celso Murta. de. e;.tcrcerem aquelas substituições. ":lal e haja mg-:~S'~do por n:eio 
f! sabido que. normalmente, 05 fun~ ae cOI?curso, ut·JSfeIta a condlç~o 

EMENDA ",,"o 269 cionârios requisitados, mercê de seu es:'~~lal de ~r Bacllarel em Dl-

InclUa-se. onde CGutor: ~ra~aiho e esfôrço e como elementos A T~i ·n.o 1.639, de 1952, assim dis-
"Art. -- O vencimento de servi- t u;elS que normalme?-te são. pennan~- j põe: 
dor. acrescido do valor da fun-I c,:l!l por longos ~e~lodos nas repartI" I'as funcionáriG5 :ltle sati.s1.izerem 
- t"r· d . çoes Que OB reqUl.sltam. :_I~~ .. d t 2" d Le" 705 ~ao gtl1 1 lca a ou quaIsquer van-. A f" ti d" "I" "I - os requ.l.N\.1.H) o '~r. . aI, 

-, I i 1m e lSClp mar essas SI .uaçoes d 1949 " ) 'd à t~.~€nt;. nao pode-ru, em caso a - \ d f l é ! " ) d t "d e • serao U.IC u~ os autom ... 
d • d .,. e a o que 01 regu a n, a raves o ticamente IU\ "las.se "L" da. 

~tun, eXce er o va.or o venCl- art 48 da Lei nO 4 242 de 17 de J'ulh .. • cal-
meuto do cargo isolado!l provI. l' '.' , .. ~ o feira ora aUUada.," 
mento em C()mi~ão. da autoridade I de 1963, a que-~t~o de substltwçoe..s. Com o Plano de :J~sitiCacâo, Lei 
a. que estiver imediatamente su- Nessas condlçoes, a. presente emen~ n.O 3,780, de 1960. a carreira de Co ... 
bordin1Ldo. I' da decorre de neC~SSldade de regult:~- missários de Policia nCQU colocada na 

rtzar também a SItuação dos attl~:us hierarquia do fUru:ilJna1i.sm.o público 
f 1,° ..- O Poder Executivo, no: sUbstitutos, completando a regula- nos njveis 1'1 e 18, - • 
p~·az.() .de . 60 Isess~~ta) _ dia~, pro"j m~ntaç,úo aludida ?O tópico anterior, Teve a legisJa.~âo "efertds. pOr es-
\.'ldenClara ~ ClasSlflCayi.O .liOS car .. I Br:tslUa, fi ~e JUru:o de 1984. copo estimular O -astudQ ..superior, no 
go~ federaiS e. autarqulcOS, .cje: Deputado Mumz Folcao. seio do func1onallsmo público e, espe-
EI.?orrl? com o dISposto no ~rtlgo \ cific.!llllente, nos qllad~l)s ')oliciais, com 
abtcnor, esta.belecendo 9 hIeNlr- < EMENDA N.O 271 o que aquêles que preferissem os ban-
quja s~lari.n.l. i cos escolares lograriam a-CefSO a me-
~ 2.0 _ A Cla:ssffica-"ão dos caro«O"I' Qllue couber: Ihores caITeiras. 

.,. "Alt, -" OS atuais suost.l};utDS de !nfel,·zmenle torlAn' ~A •• isolados de provhnento .em comis- , 8 /lU ~oe u.uIDImS-
cc.rgos 1SQlados de provimento efe- tratíva do Pod E ut" "b são, nos órgãOs federais e autár- er xec IVO, apos re-
Uvo, técnicos e Jurídicos, ficam ve perlodo em qu . r rn t d'd 

quicos. na forma do parágrll!o efetivados, para todos os efej~')s, .. d. e TD a a en 1 Os 
Precedente, é extensiva aos serv1- 05 prml.euos pe idos de aproveita-

nos cargos em que se encontrem menta p<><" .. nu "'''' P r eM J 
dor." federal"' e .UtárqUI"ooo apo.. . • ............. 3- ~ .) o ........... ape os 

~ ....-vu mvestidos na data da presente lei, s •• uinrn• de a vto·" J 
sentados. ~nào em vIsta a ~i desde que contem _'l19.is de cinco "Co L~ c~o, ~. rzza."4O pe as 
nY 2.022. de 18 de outubro de Leis n/'· 70 e 1.039. menc.ionadis. 
1955." anos ch; serviço público." Dessa descabida rl~'3CDnstderação ao 

Direito. só com a interv~nção do Po
der Judiciário, vários servidores fo
ram efetivados nos S~1JS novos cargos. JUSTIFICAÇÃO 

IUSTIFICAÇAO 

!!o. ...... .udinistração pÚblica tem sido Persiste, po-rérn, a !lll!oridade adJni .. 
. hierarquia .salarial no servtço pú ... des!BJca.da, constantemente, de seu nistrativa do Executivo "'IXl negar pro

..,llCO centralIzado e 1escentralizado é efetivo por fÔrça, de EeguidM. reqUl.si- vimento aos pedidos :';}ue lhe sA.o fe!
med1da justa e que. por isso mesmo,! çóe8 t.Ie funcionários 1.as maltl var19.- tos e nova:; intervenções são requeri
se impõe Não é possível que diretores í dM categoriM, convocados para pres- das 0.0 Poder Judiciária, Que reitera .. 
de reparticóes e delegados de autar- 1 ta~ão de serviços noutros setores, danlente continuam Atendendo aos 
Quja.s iede·l·nis, que exerçam OU te-I deJxnndo ~trás de si uma ,lacuna qUe apelOS e, em decisões torrenciais e de 
nham exercido cargos isolados de pro~ é 'Preenchirla. •. 9: titulo preCário •. por forma mansa e pacifica, determinand.o 
'Vilncnto em comissão continuem n i servidores quabflcac100 e em condIções o cumprimento dOI! 'ieterminl\.U .... os le-

, . • . . de ex.ercerem aquelas Jubõtl+.utÇÔes. gais 
perceber venclmen.b mferlor aos &eus E sabido que nO ......... llIm-te a fun V'~· t 
• b din dos In m "ue A te ã ' ~ U' 'l'H. o .. -"-", paI' anto, a emenda pôr fim 
u o.r a • es . o '"I. ... 5~ S n o cionários requisitadas tnercê de' seu à s·tua ão ditícn d " estejam na exercicJQ de .Iunçoes gra- ' 1 ç rui e tais serVldores_ 

t"f" d O v ri . t d d· eto d tl'8t):llho e esfôrço c CODltl elem~ntos policiais, muitos dos quais vêm desem .. 
,I pIca t "Ç'ã" feaeel' CI)meUn aOeleOg dlfo der u e úteis Que normalmente são, perma-. penbando o.s funç.ães nus quais. espe .. 
.. e ar .. l o a o a li: - necem por longos ?eriodos e em. al- laIll ser aproveitados, ~uquanto a ua.r ... 
tar~ula. em caso uJgmn,. pOderá ser l.n- guns ~casos em caráter defínitivo junto dnrn a ratüicação dús direitosg e 
tenor ao do seu sUbordmado, A maJOI aQs orgãos que noS :'Anuisitllm lhe. tor'~ e... ad I <lU 

d ·"b· ~ . ·1·..1 \ "''1.. • ........ ~gUl' as,,ar ntermé ... 
soma e a~f1 Ulçaes e reSPO~~Ql ha~ A rim de disciplinar ~ssa& situações· dio do Poder Legisllltlvo 
de cabe ao chefe da l"i-'Partlçao, lOgo I da fato é que foj relTlJlada através do I No C''''O aerão oen f'""" d 
ti t ' . t O·n· ~., ~ , e !"lIa os apenas 
~~e cr ~a~or ~encllne~ o,,. prl ~ art, 48 da Lei n.o 4.242, de 17 de ju- os policiais qUe optaram nelo serviçO 

tlplO de hterarqma s~lartal Jtl encon- lhO de 1963, a questão de substitui- federal, na forma ,ia. Lei no 4 242 

j
tra

u 
bade'· 1n9~"QLep! I n.O" 3

de
" 78cO'1 cte

f
.12 ~ell çõcs. . de 1063, em numero, a/jás, bast~Jlt~ 

u 10 ... I ano assl Icaçao Ne.,~as condições, d t:nesente emen"j reduzido. 
de CCl'gQs do SE'rvir;o Civjl do Poder da d:x:orre da nec:~ssjàa.de de regula.-. Brasília 5 de junho de 1964. 
Executivo1, no tocante bf.M cargos Jh rinr tf~mbém i . . ütuaç["o .... dos ntuais Deputado' Muniz Falcão. 
cau{'jra, A IIlctUda é extensiva aos I substitutos, com5lemeni.undo a regu .. \ 
servidores inativos, atendendo ao lUr)'l( nt~l.!'ão aludida no tópico ante-
princlpio de dir~ito adquirido e acf ~Ul'! \ l"Íor, I' 
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entabc!ece B. Lei ,0 2,622, de 18 de ou-! Brasília, 5 de ,Junho de 1964, _ 
Acrescente-se: 

JUi1h~ de 1S 

rio.'i, r O'J do pl''"5p.oul "ivi! dC'!'i 
Ili~t{,rio.., :r-.·HlitM':S, um de aut 
Cluin vinculo.da 110 ô\1inistfno 
'rrfl.bnlho e Pre\'iíilltcIU So: 
Dolo f,eu Minit>tro df'signado 
de autarquia- vinculada ao Ml1 
terio da. Via.Cã..o, pe10 seu Mt1 
tro desiauado. !"oQb a cooTr.hmll 
do Departamento Admmistrt<1 
do serviço FÚl1UcQ, que repres 
taní por Rua, vc~ os dirige-ntes 
pôisoal das derrla,is reparti~ 
não ellIJecihcadas neste a.rtigo. 
§ 1.0 _ A Comissão funcion 
na sede do DAS?, nO RIo de 
neiro. 
§ 2.0 - A com~ ~verâ aI: 
sentar o seu tra.baülo ao OI\. 
delltro de 60 (s .... nta) dIas, p 
estudQ lin.)" 
i 3"' _ No caso de o DhSP di.sc 
dar do projeto oJa);>DrJUlo pela ' 
mitiSâo, apres.entará rubstituj 
paralelo devi.daml~nte lijstiflc 
pjlra apreçlação do Chefe do 
der Executivo. 
I 4." - Os tra.lJaib.? à_CDJllú 
à medida que fOTen). sendo c 
cedidos .será9 .Duo·jicaqos "V 
apreciação da Opinião públi.cl 
receber crítlca.s e c;uge.!jt6es. 
cada caso, dentro 1e 48 (qtl8re 
e oilo) luJras • partir 1lll aam 
puJ'Jlicação. bem ,cpUlO o pro; 
da Com:is8ãõ e do DASP j caso 
nha a se cont:r~tizar. 
~ 5.0 - O projer.o deverá rCSI 
var o direito l\ readaptação adí; 
rida pelo servidor e de: que t 
tam as Leis n. lO ;}. 7BO ~ 4,242, 
Art" """ - Até 60 j!.~ a p. 
da data de publicação desta 
os servidores ..:j,lle r..}lo estiveI 
enquadrados deflnitivamente 1= 
Comissilo de C)a&sjtieaciío de ç 
gos .serão enquadrilda.s .segund( 
propo;Jta dos respectivos Mini:i 
rios e mais órgãos, apresentai 
obrigatbríamente até 20 (vin 
dias após a sanção de~ta lel 
Art" """ - A CDnUssão de Cl 
siii.Caç.ão de CIll'gos p~sa a h 
donar no regime de tempo in 
gral. reali~ndo~ 'luas sessões d 
rias, de, na mínimo. três hOl 
cada, devendo a6 atas das mesn 
serem publicadas na Jntegra 
DiâriO Oficial. !\compa.p.hadas 
relação contendo cs números ( 
processos aprecía1013,'' 

Deputado :::hagas Frei 
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Acre.scente ... se, onde conv:.i.C'r. 
"Art. ... - O paragrafo único 
art. 23, da Lei n.O 4. ln69, de 
de junho de 1962. l:Hl$a a vf@ 
rar com a seg-1l1ate r~àaçáo; 
§ único - Os se-rVidores, inc] 
sive os advogados ('r~denciados 
.sujeitos a contrato çie qualqr 
naWreza, que prestem serviço.s 
repartições pti.bl!eas JU autârqt 
cas, que contem tlU v~!lharn a co 
tar 5 (cinco) anos ae efetivo eXE 
cicio em atividade de hi.ráter pe 
manente, admltid'IS <1.~é a do.ta I 

presente lei. qua!'Ju~r que seja 
forma de admissão otl pagam/;'. 
to, !linda em I'egime de com'h 
011 ~côrdo, serão enquadrados :n 
termos do art, H), '"'!a J.,ei n,c 3,71 
ri/> 1 ~ de julho je h)50." 

JUSTIFIC·1ÇAO tubro de 1~J5. porque não seria justo C.::putado Mu1fi~ Falcão. I' 
lle~ar#"'.r> o benefício [10!'; q1JP j{J pl"'PS_ 1 
t.llnm seus serViços 1t lJação e, CCllrto EM!:NOA tl.° 172 -
"pr~·mio, apo"lentaram-se em cnt'~os I \ 
i«nlados de provimento ém cam,<;::do, .-\cres'-'ento-se, onde ",'Jubel, 
d? acôrco com as normns (>')tatutárias. , .. \;t. - Fjcnm apl'"Jveitados, co- f 

Bl'asilia, 4 de junho de 19134. - 1110 Comissários de Policia do i 
Deputado Muniz Falcãf' D.F,3 Pq na !'Jrrna do r]ue dis-

"Art.· ... - n Poder Ex~cutivo 
e~viara dentro de 90 (noventa) I Considerando o. )ri~nc!l"5.o q-u(> in 
dl.as. um Plano rle Classificação. pirou o parágrafo llnl!o: do r..rt. 
Dlrettos e V{lnta~ens, dos Servi .. da· Lei n.ú 4.069,62. cl)l".;.;ubstunc.l,,:,c 
dores Pú':JUcos. 't '5er elaborado, naS razões do Relatório n '"' 11, de 19. 
por uma Comissão ~ompost..'l dos \ (Projeto n.to 21/62 e ·n o :l,002 62), ni 
Diretores de Pessoal jos Ministé.... se justWea. Que nDena8~ a categorl.a d 
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Acrcs:-:ril:.'~!:'c : 

,I 

t' 
)" 

J •• 
, .-.~. (; 

"Art. '., - A~5 f.I~~·,"':':;''1 r''\ 
lJ;u •. o, p. ~'Lnc '1~; ' .. :' J 1'? 
P~s:o~l t:'J C::-ll1:.) ~ .1', _. G 
d~ral do l';.t'r~\ tr::r • t .. : J" .~ . 1. 

o E~~2.d(J dil k'fC 1=)r f'r ; ~d .. 'i 
n." 4.{);'.'. de J5 (I:: í',n.J ,i".! ~ ~. 
que f'C:1L"'''!l fi lU1,!" ,! :~:.i .) , 
cicio n,) (~T'" [J r~;',' ,) " "', j~:'~'n 

nom~a(Qs, f: .. : ::::-;;- ~''J o ( . 
l'dto Ó~ r':f:.l":l •• tU [,.l. ro.! ~ ,-c 
s~rvlÇu U'l Ulll'~ o, 
§ 1." - O h'n,~·.Jt' .f;-} ';tU' O"J. ~r 
pe!a sU:t rer,.L ... D :', .. ; C' ,':::: .. ',$ (c 
p~~$OÜ ria U:1'-'O L"'.". j'y ';':' r 
no prt::LO d~ ::'~. (;--:" ;1 (J:i "1' " 
put:icc~ão (L:'.;t L::-i, ~J) .).1' . )r 
do D,,:~)~rC~.m:n o Jt· , 1" • l 1 
do Sel'viC:o PÚ):, \J 1..)--.;"" l.~ 

tando o ór~fo ,~e V.' l '," 1'-'~·.r: " 
* 2.° - A tr;;w. : p . \ ~l,) ~ 

\1Uor !':e ta1':'" C .. ::,) o L ·,.L: .. .J 
c~rco f' fl UGL",\_ ü 01 .'1 ., 

dcst:lco::n do 0.'.1'>.':0 1·1 1":.11 'J 
atrj~1ufcla :'_0 r.::: i '.() --.., / '--. i~ 
que s.::rll. d:S.rr,'!;,-·~, l_D ... ~'~_ü ,~ 

sua nO':l lo~::~: 3:' 

Acrescente-se: 

') , ., 

"Art. '" - Os benefícios e van
tagens desta lei São extensivos ao 
pe.ssoal do Poder Judiciârio," 



lNão hftvendo limitações, pelo Ato 
:llst:WÕ3.opal, à iniciativa do Poder 
~ecut~\ o, impõe-se a providência 
.:qntida 113. emenda, para que mill1a
NÍs de senídores não fiquem à mfl.r~ 
Tim de rC"~justam.enlO. 
1 Sala. d.::s Sessões, 4 de junho de 
tl/ô4. - C":a~as Freitas.-

A.~r _r ': -'l~ .'. cc: 
"C~ '~~n idores, em condições ex
C:~· v_'''''' por necessidade de 
S • --J, poj~r.:'o cumprir horas cx
tr . ,i" tr."'"::<>.l!10 até o máximo de 
lLj dLS por 9no." 

Gu~a"crmino de Olit:eira 

!,<!.O .232 

Onde c<)uLcr: 

seus servidores a condição de servidor 
federal. No dia em que o funcionalismo 
público civil da PrefeitW'R do Distrito 

D~-se ao art. 261 a seguint.e redação: Federal venha a ser considerado fe M 

"Art. 261 - São considerados es· dera!, a figura da. opção, Que o Direito 
táveis os serv.tdores da União que. Objetivo tem ampliado libc ralrnente 
integrando as Fôrças Armadas através de lejs especiais, ser::'\. substi .. 
durante o último conflito mun- tuida pela transferência. Nas atuais 
dial, participaram de operações circunstâncias. porém, só pode caber a. 
ativas de guerra oU de atividades! <lpCão, dinnte da necessidade de cons~ 
de combOio e patrulhamento." ,titwr o funcionalismo da Prefeitura 

Deputado Padre Nobre I com servidores já selecionados e trd~ 

.M:;NDA N.' 288 
nados, o que implicará ecol1omia dOJ 
gastos com PEssoal, não só pela possi
bilidnde da ~extinção e não preenchi-

Onde se diz: mento de car20S federais, no nível dü 
"profess01' de ensino süPerior", Uníi!.o, COlllO também, no nive1.da 'Pr~ .. 

diga-se: ! feitura, p~la. oportunidade <}ue se lhe 
"pro~essor de ensino e de curso oferecç ôe poder çonstituir os seus qua .. 
suç.erior"; I dras dcilnitivos com elementos recru .. 

e, onde se diz: . tado.s dentre os servidores federais C}.ue 
."professor de ensjno secundário",! já foram selecionados em concurso pú ... 

dlga-Si3': I bUco, na forma da Constituição e das 
"professor de ensino secundário I leis. e já treinados, pois o concurso 
QU lnédto", Q< não seleciona funcionários, mas sim 

para maior clareza do texto, sem pessoas que, só depois de selecionadas, 
f'Atribua-5C aos protessõres espe- aumento de nivel proposto. se tra.nsfonnam em funcionários pelo 
cializJ.dos do curso ginaslal do treinamento posterior, no exercido ou 
Instituto Benjamim Constant, do J!lSTIFICAÇAO na prática da administração. Ao legis .. 
Ministério da Educação, o mesmo .. lar sõbre essa emenda, o Congresso 
nivel de vCDrjmentos que cabe aos O professor de enSlDO supeflor e o Nacional procederá, também, em ma-
professôres de igual categoria do professor de curso superlor, ambos de \ téria da conveniência da Prefeitura do 
Colégio Pedro lI." nível universitário: ~ever~am ser en~ 1 Distrito Federal, pois esta, ainda. sem 

HItimo de Carvalho quadrados numa umea slgla. de prO-I Câmara Legsilativa tem as suas leis: 
fessor de ensino superi.or, ~as estão votadas pelo congr~sso, na conforml-

.EM~NDA 1'(.0 283 sepa:ados pel:a det:r;nmaçao acima, dade do disposto na Lei n.o 3.751, de 
exdrUXt;la. e ~e~plIcaVeI. ~elO !exto 13 de abril de 1960 (AI·t. 4{»). 

Inclua-se: do paragrafo umco, do artigo 4 .• ~o I Sala das Sessões, em 4 de junho de 
"Art. - Ao" servidores cl',.J.., t.jue pr.vJeto ~e aumento da~ sfU;'"vidores pu- 1964. _ Desiré Guarani. 
operem com Flrdo X e substâncias bll~os, 50 houve mençao pam os PrJ-

1

' 
radioativ:'Js sprão aplicadas as dis- ~elros citados, querendo parecer que EMENDA N.o 290 
POSjÇLES da Lei n.O 1.234 de 14- fmalmeJ?te fo:am englobados em uma 
11-1950" só termlllo]ogIa, 

. Entretanto, para maior clal'eza pe- \' 
Guilhennino de Oliveira \ de-se a sua menção. 

Acrescent-e·se: 
"Ficam equiparados ao nível 20 os 
Redat.ores do Serviço Público." 

Da mesma forma quanto aos pl'O-
EMENDA .:-.I.OJ 184 fessóre~ do ensino. secu~d~río e os 1 JUSTIFICATIVA 

. professores de enSInO medIa. Atual- I 

Junho do '1964 

data nenhum COIiCurSO, p., ... prç, 
vimento dos cargos que ocupam/~ 

Bala das Sessões, em 3 de junho ilê 
1964. - Bezerro LeU., ,-

EMENDA H.· Z93 

Acrescente .. se : 
"Fica assegurado aos funcionádoJ 
do Departamento de Imprensa. N~·, 
clona] o p9.gamento da taxa de bl
salubridade, em perfeita observftll" 
eia ao que preceitua a Consoliãc,. ... 
ção dr.s Leis do Trabalho," 

JUSTIFiCATIVA 

:é: um direito Já assegurado'pela Coü" 
solidc.ção das Leis do Traba.lho. o da 
pagar ê queles que trabalham em o~ t .. 
einas - linotipIstas etc. - a t:l.::t\ 6.e 
insa.lubridade. 

Não me parece justo, sob qual~uel' 
aspecto que se queira apreciar 11 exUn .. 
ção daquele direit-o aos funcionários 
públicos, quando tôdas as emp~sJ.S: 
l;larticulares - a êle sujeitas - pate.m 
e continuarão a pagar a citada. ta.xn ã6 
insalubridade. 

Será que a saúde do funcionário: pú .. 
blico não precisa ser resgnal'dada? 
Acredito num provãvel lapso do pro ... 
leta. eis porque apresento esta emenda, 
queima a. restabelecer direito já con .. 
sagrado àquela. categoria de traba.lha
dores, 

Sala das S('ssôes. 4 de junho de 
1964:. - Alair Ferreira. 
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Aos atuais ocupantes das carrerras 
de Médico-Puericult;or e Sflnit,arista 
dJ Quadro Permanente do Ministé .. 
rie da Saúde, que tenham curso do 
es: eciaHzação Que lhes assegurou a. 
cl<",;~lficaç'ão nas referidas carreiras. 
St fio classificados no nível 22. 

Acrescente-se, onde convier. ~~~t:~ °d Ch:~~do" er:~i.no se.c~n~áriol Os Redatot"es j«percebiam o ruvel 
".Art. - O 'ienidor, civH ou m~- dos seu: ;rofes~~~esm~ ~~~s~X~~~v:r~~: universitário, e·. não ffi.e parece justo 
lItar, ll:tuca~o . .de ttlberculose at!- târio das Fuculdadt!5 de Filosofia e que recebam ag?ra rebaIxame~to acen .. 
va,. al1enaçaa mental. neoplasla 1I outras 1 tuado de Vel1Clnlentos, exclUldas que As carreiras de Médico-Puericultor 
nmli~na, cardiopatia grav!!, lepl·a, • I foram as vantagens do citado nivel. e "unitarista requerem curso de es .. 
cegueira ou p:lraüsia. será aposen-! Assim sendQ, quer~nos parecer que I Ainda mais é de se considerar que p -:!:iaUzação de 1 (um) ano, tlepen
tado ou reformado, com tôdas as' estão englobados no "Pl"Ofessor de En- \ para o regist;o do Redator no Minis- d .... ldo o ingresso na carreira da apre ... 
van.tagens, gratiHcaçõcs ou pro-: sino Secundário" os "professôres do i tério do Trabalho, e:úge a legislação sent3ção de diploma. de concl~o do 
ve~~os, que esteja recebendo na 1

1

1 ensino m.édio:'. lUas 'pa.ra evitar dÚVi~! específica, qUe o m~smo tenha cu~so l'cj"eri~o. curs'J. or~, sendo o curso 
b.tlvldade. . das, ~ara malor cl.Q1·eza. pede-se a sua de jOl'naUsmo e cinco anos de prO!IS-j de mediCO de 6 (seIS) anos, os. Pue ... 
§ úniCo. - O ')ervidor referido mençao como esta na emenda. são. ricultores e S.tUitaristas, para ·ocupa .. 
neste art. l'ecebrrá dOCW1zento de! Deputado Raym.undo de Andrade Sala das Sessões, 4 de junho de 1964. ) rem as resp~ctivas carreiras. ';erão 
idel\tidade igual ao que fazja. jÚSI - _ .!l'lir Ferreira. lque cursar não apenas (6) seiS anos, 
em a.tividade. com a decl;.lração EMENDA N,o 289 . maS (7) sete anos, visto Como) os 
de tratar-se de funcionário apo-I EMENDA. N.o 19l )cursos citados são de duração d,! um 
sentado ou reformado." Inc1ua-:se, onde coubel': ano. Por outro lado,. a classifi.mção 

Deputado Cha.gas FreitaS ·'Art. -- Ê facultado ao fllncioná- "O funcionário que serve em Bra~ dos Puericultores e SanitariStas no 
rio federal concursado, estã.vel ou sUia há mais de três (3) anos, /111vel 22 será um estúnulo pa:'a os 
efetivo. requisitado pela Prefeitura fazendo jus ã. gratificação de que \' médicos que ingressaram no sl!rviç:o 
do Distrito Federal, optar por fun- trata a Lei n./) 4.Q19, de 20; de de- pÚblico no intuit-o de obterem uma 
ção ou ca.rgo, isohldo QU de cartel- zembro de 1961, apresentàndo-se justa remuneraçâo do seu traha1l1o • 
ra. na sua Administração, sem que com maIS de 35 anos de serviço quase sempre desempenhado 11J in ... 
essa forma de aproveitamento efetivo público. perceberá integral~ terior do Brasil, nO desempen)/O de 
constitua admissão nova." mente aquela. gratificação." funções que eXigem do Puericu!tor e 

EMENDjl. .~,' 185 

.l\Cl'escente-s~, onrIe couber: 
"Art. - Os beneficios e vànta
gens previstos 4Jesta lei são ex
tensivos aos marítimos, portUários 
e ferl'O'o'iários abrangidos }Jela lei' 
n.o 4.243 de 17-7-1963." I JUSTIFICAÇÃO ' JUSTIFICAÇÃO 

Sala das Sessões, 5. de junho de 1964. I À prese,:!e. emenda,. de lnCOn!Cstá-! Nada mais jUsto atribuír essa van-

Sanitarista tôda a dedicação. 
Será, pois. plena Justiça, a al1rov..:!· 

ção rip.sta emenda. 
Deputado Pedro B 'aga 

... -Deputado Chagas Freitas. vel pertlllenCU1, JustlfIca-se, tamb9ro, tagem como prêmío aos velhos ser~ 
pela sua indiscutível necessidade. comol vidores que, detlcando a família, vie~ 
c.orrelata à que foi apresentada pelo ram enfrentar tódas as dificuldades EMENDA N,' 286 

Onde couber: 
"Conlputar-se-á como tempo de 
serviço prestado à Pref~itura do 
Distrito Fede.ral, para t.odos os 
efeitos. o tempo de serviço pres
tado àS Fundnções, pelo:!. ... ervido# 
res abrangidos pelo artigo 43, da 
Lei D.o 4.,24'2, de 1'1 de jUlho de 
1963:' 
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nobre Deputado Peracq.i Barcellos. \ existentes, naquela época, nesta ca~ Transforme-se O parágrafo tir íco do 
2. O Distrito Federal, conforme dou- pital. ,Art. 24 em § 1.0. conservandfl-se a 
tamente a~rgumentou o ilustre parla-! Sala das Sessões. 4 de junho de mesm~. redação, e ac~.scenjem~se, 
menta!', nao é Estado nem Município 1964, _ Elias Carmo. sUbsequentemente, os segUlutes: 
n~m Território. mas entidade "sUi ge- "§ 2,° - Ao funcjonário COr:l mais 
neris", cUja administração possui ca- EMEN.DA H.o 192 de cincQ anos de efetivo exercicio, 
racterfstica federal. lt um êl'ro conside- que ingreslSou na admíniõtração 
rar o seu pessoal como municipal. Re- ··1''icam efetivados os servidores da União m~diante conQuIso pú~ 
gido pelO Estatuto dos Funcionários interinos nomeados até 1 de abril blico de provas, titulas óu defesa 
Públicos CiviS da União e pelas suas de 1964, desde que 05 atos de s.uas de tese. e .que,. optou ou v~nha ,a 
leis complementares, pago pelos cofres nomeações tenham-se processado optar por fUnça? ou carga. exclUi ... 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1964. da União e niio pelas rendas locais, na- regularmente, de acõrdo com a lei, dos o.s em. .c01mssã~. exerc' dos na. 
to Noronh.a Filho.. 4a impediria. ~ue fôsse l·econhecida. aos e não se ten11a verificado até esta Prefeltura do DistrIto Federal, as-



• .. -

se~uram-se no serviço público I de opção àqueles que já se súbmele- municipal, mas federal, natureza ou 
desta OS mesmos direitos e garan- ram ao proce?so d~m.ocrático . de i.n- pe.cUliarid,.aàe hcteral possui ~ ~u.a Ad
tias. quanto ao tempo de serviço. I gres.s..:l no servIço publIco, que e o 515- mmistraçao, como a do TerrltOrlO Fe-
estabilidade 'e efetividade. reco-! tema do mérito.. \" deral. Elemento integrante dessa admi-
nl,ecidos pela legislação fedemI." \ 3 A Le' Q 1 ""11 d's r 'b' nistração é o seu pej5soaI, que pre-
"~ 3.0 _ Fica o Poder Executivo I ,In, ./ ,ao. 1 po 80 le o I enche os seus órgáos administrativos, 
ai.\torizaõo a suprimir o cargo fe- ~ conc~rs~a~:ra uPr~~~~lllm;~:od deli~~~- criados por fôrça ~e lei 1edera~, ~ustea~ 
de,ral do qual se exonerar o op-: gos,. ec ~ e . _ cpe e e dos pelos recurSos orçamentarloS fe
tante, na conformidade do dis ... I de Idade t ll:scnç,ao. d~, o~upante de derais e regulados pela legislação fe
pcmto no parágrafo anterior." c~rgo ou _ unç,ao. pUb~lca. a expres~ deral. Por que não se reconhece não 

JUSTIFICAÇÃC 
s.,o funç:ao pUbhca e tomada no sen~ apenas de- facto, mas talr.bém de jure. 
tido maIS a~Plo> com.preenden~~ as essa natureza federal da administra
~sfera~ tambem ,estadual e mUI!-IClpal, ção e do pessoal da Prefeitura do Dis~ 

A Emenda, além de pertinente, pos- mcluslVe t\S entIdad~s autárqUIcas. trito Federal, quando o Projeto de 
bilital'á à administração da Prefei- 4. Ora, se o exercício de função em Reforma Administrativa define o Dis
Ira do Distrito Federal constituir, I quaisquer das esferas publicas tem a trito Federal como um "departamento 
)ffi menores dispêndios, os seus qua~; faculdade de dispensar um requisito 3ui Yeneris" do Govérno da união e 
t'OS t~cnicos, Implicará, tambéIll, em I legal por fôrça de dispositivo de lei, quando a Lei n.o 4.242. de 17 de ju· 
lmmmção de despesas. No nível fe- e se essa determmação se harmoniza lho de 1963, no seu art. 40, mais H
eral, a economiâ decorrerá da vrtcân- i com a vontade ~xpressa do legislador beralmente estatuiu que os emprega-
11, Cll1 virtude de sel considerado de amparar o ocupante de função pú~ dos da NOV ACAP "passam à condi- ! 
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"Arr~ - Fica extinta. a classe 
sinú'Ular de Correntista, 
Art. - Os cargos de Correntis
ta. continuarão integrando a LiS
ta de Enquadramento - Anexo 
IV da Lei n,o 3.780, de 12 de 
jUlho de 1960, n<'> mesmo Grupo 
OcupaCional ADMINISTRA 'l'IVO 

- AF-200, classificados de acôrdo 
com a faixa salarial. 

Parágrafo único - Os Correntis", 
tas existentes na data da vigên
cia de. Lei n.O 3. 7110, de 12 de 1u
lho de 1960, serão l'eenquadrados 
a partir de 1.<) de julho de 1960." 

JUSTIF'ICAÇÂO 

rtinto j não vago nem aberto, o car- blica, em qualquer condição de exer- ção de ser .... idor público"? ) A classe-. singUlar :ie Correntista 
J desocupado, por exoneração em cicio, muito mais (se harmonizará a I 'constitui um}. anomalia no Serviço 
lr~ude de opção, do funcionário apro- presente Emenda, de vez que o pessoal 10. A Emenda, da maneira como foi Público, ferindo frontalmente a ~lei de 
eitado pela Prefeitura do Distrito de que trata já. se submeteu às exi~ apresentada, também não cria ne~ proteção profissional, pois as atribui .. 
elieral Quanto ao nivel desta, a 1'e- 11 gências legais do ingresso no serviço I nhum privilégio. Tem em vista aPenas ções inerentes ao cargo. são de natu ... 
ução ele gastos resultará da econo- público, os servidores da União com mais de reza especIficamente contábeis, inte-
lifl no recrutamento e no treinamcn- 5 O t ü' T t 'd cinco anos de efetivo exercicio, que grando, entretanto, o Grupo Ocupa ... 
), pois- ingressarão na Administração I 'd ~ tO d lS~~l n~ 3a93~er d CO~~l e- ingressaram na administração. me~ cional ADMINISTRATIVO AF-200. 
Ical servidores já selecionados pelo, ra ,Ot e dO 19~1 1 n, d' , ~ . de diante concurso público de provas, de A Lei n,O 3.780, de 12 de julho de 
sterna do mérito e càpacitados pela ' a~dos ,o e. bj' ' segUf nd o ~ qua tOSd se~... títulos ou de defesa de tese, isto é, na 1 ·11 t· t '" 
~p~riê1;lcia. como também da. dimi- Vl m.e? pu ICOS. e ,erals, es .a, ualS, que ingressaram regular e constitu- lavO, C aSSl eou O Corren IS a por~ .. 
~ição pos contratos e das gratifica- mUll1c.IP~lS J autar~Ulco~. ~ó~~tados cionalmente na serviço público e que ~~r, r~:ta~~~o~ pd:qU;~~lt~~~~er~o~: •. , 
)e~. É! sabido que a administração da ou pIes an ~ SerVlç?~ a _ CAP, já gozam de estabilidade, que diz res .. 
re,,'eitura, durante a sua fase institu~ pOdem opta!, pela ~ltuaçao em q~e peito ao serviço público e não ao servidores que ocupavam cargos, in ... 

se encontra,am naque12 CompanhIa c1usive das classes I, J, K, conforme 
onaI, damo ainda agora ocorre, pro- , 1 b f'" d t bTd d cargo e que pressupõe ~a efetividade, ocorria no IBGE, com enquadramento 
lfO'J suprir as suas defieiências de; e pe os :ne lCIOS . e es a 11 a e que AO optarem, êsses servidores, pela ad~ 
essl) ,I ',especializado mediante servi-I, ela la LeI) concedw. ministração da Prefeitura do Distrito no nível 7. abaixo até de Auxiliar de 

Portaria níveis 7 e 8. ores retluisitndos e contratados. Tra-: _ .' _ Federal, onde exercem ou venl1am a. 
lllUO-s:i de administração nova, mui- , 6. Outr~ nao deve ~el. a. olle~ta.çao I exercer funções, excluidas as em ca-
lS do:; que prestam serviços à Pre- I, en~ r€~açao a.os funclOnanos pub~l~OS missão, em virtude de terem sido pos- Nada mais justo do que tornar ex ... 
)itn·;. c'lo Distrito Federal são servl- I feae!alS qu: IllgreSS:1ram na admrl1lS- I tos à disposição do Distrito Federal, tinta a citada classe, classificando-se 
o'res L..ti.1Üsitados. Há, além do mais, j traça0 mediante ~oncurs?, e que s~r~ I não é justo nem admissivel nem I' ~ o Correntista no Grupo Ocupacional 

'ci lI' ~, - I I f lt d t' I vem atualmente, a Prefeitura do DlS-! . . ~ ADMINISTRATIVO, respeitada a fal ... 
~ ,t m uSll.açao oca, a a e .ec- I t·t F d J" • - gICO que venham a perder a establll~ xa salarial conforme fi classlficação 
lCO~; el{pSrImentados, como sejam I rI o e era, ~ala o~ quaIS se propoe dade que legitimamente adquiriram e r vi ta. ~ Am n nse Conf re 
~O~)omi~tas, ~n~cnheiros, ve.te~'il1ári?s, I' a mesma conslderaçao. -. .õJ que se refere ao serv~ço público e não fe e I~tel1!::e e :Ui~OeS o~tros c:rg~; 
?,ronomos, teemcos de ~dmmlstraçao, ao cargo, na conformldade do que dis~ '- 1 . l -
)ntJdorl."S etc. Não é fácil substituir' 7. Na conformidade da Constituição põe o § 2 ° do art 82 do Estatuto dos e. funçoes que ogra~am me usao no 

, . 1 8 I II I'" - . , " CItado Grupo OcupacIOnal :; elemE!ntos que regressam às suas I (art,. 8, e ): o~ lU1cI~nanos s~o I Funcionários Públicos Civis da União. I . 
:.partit;óts de orig~m. o que acarreta i conslderados e?t.uvelS d~POlS de dOlS I Brasília, em 4 de junho de 1964. 
espesas com movimento de pessoal, ano~ de exerclclO, relatIvamente aos Sala das Sessões. em de junho Deputado Lourival Baptista 

se revela bastante difícil enrique~ efe.hvos no~eados por con~urso: ~, de~ de 1964. _ peracchi Barcellos~ ! 
~r 05 qup.dros técnicos da admiIustra- pOIS de cmco anos de exerCICIO, os 
ia d..9. Prefeitura com servidores já efetivos nomeados sem concurso, O 
L seleciohados e treinados. ~s sel'- Supremo Tribunal, que de várias for- EMENDA N,o 296 
[dores, que ingressaram no serviço ma~ se te~, man!f~stado sôbre a es
úblico da União. satisfazendo aS exi... tabllidade, Ja deCIdIU (M. S. n,o 1.514) 
ªncias necessãrias, adquiriram direi- qut. a estabilidade pressupõe a efeti
)s quanto à estabilidade e efetivação, vidade. 
os quais, desde que venham a optar 8, A presente emenda, que implica 
elas funções que exercem, não po.. evidentemente no reconhecimento ju
em abdicar, muito embora preferin- ridico de que a efetividade acompa .. 
o prestar servIÇOS ao Distrito Fe~ nlla o servidor, não atenta, entretan
era}. Sendo-lhes facultado optar por to, de nenhum modo, contra as nor~ 
mções que exercem, sem perda ào~ mas legais que regem a administra
ireitos assegurados nas repart1ções ção de pessoal, de vez que, mesmo 
e origem - excetuadas as funções com relação às autarquias, já há pre-
11 comissão -, a Prefeitura do Dis.. cedentes de opção. Além do mais, e 
'ito Jt'ederttl pouerá ser cons1deràveI nisto se afirmam a constitucionalidade 
lente beneficiada, sem nenhum e.u~ e a juridicidade da propositura, a 
lento de despesas, com o pessoa! téc.. par da sua pel'tinência, quanto ao 
ico de que prtcisa. Acresce, ainda, mérito, o projeto abrtlnge, expIlcita. 
.le aplicain~se aos 'iervidores di Pre- mente, o Distrito Federal, cujos ser
~itura, na. forma da lei, enquanto não vidores, que ainda não possuem Es
verem u seu Estatuto próprio, o dos tatuto próprio, vêm sendo regidos 
nncionários Públicos Civis da União pelo Estatuto dos :s!'uncionários PÚ
o que couber. Pagos pelos cofres da blicos da União e as leis que o com
nião e não pelas rendas locais, éS.'ie7 plementam, na <\onfonnidade do dis
~rvidol'es pr,deriam até mesmo ser posto no art. 30, da Lei n.O 3.751, de 
msiderados federais ou possuir con~ 13 de abril de 1960. E, se inovação 
tções de servidores federais. pois s@ se observasse, o que realmente não 
~deral, nãp estadual nem municipal se verifíca, esta ainda se caracteriza~ 
a Administração do Distrito Federal ria pelo seu perfeito cabimento, pois, 
.ltra não pode ser a natureza dos ao legiSlar sôbre matéria nova, o Con~ 
~us servidQres. Já existe o preceden~ gresso Nacional o fará como se fôsse 
~, sobre a Dla,téria, dos Territórios Fe- a Câmara Legislativa do Distrito Fc
~rais. " del'al, eX vi do disposto no art. 40 

A Lei, determinando que os fun. daquele diploma, segundo o qual "as 
onários federais possam optar pela leis do Distrito Federal, até que se 
mção que exerçam na Prefeitura do instale a Câmara respectiva, se1'ão 
istríto Federal, sel11 prejuízo de sel:a feitas pelo Congresso Nacional com. a 
~mpo d2 serviço para os efeHos que 1 sanção do Presidente da República". 
lendO~!l, não estarã fazendo conces- i 9, Importa snlienb1l' que se o Dis
io, e sim danctn um,\ oportunidade trito Federal nã.o é nem estadual nem 

"Art. - Os servidores do Insti
tuto de Previdência e Assistêl1~ 
cia dos Servidores do Estado -
IPASE - que na data da vigên~ 
cia da Lei ll.O 3.780, de 12 d& 
Julho de 1960. ocupavam as fun~ 
ções de INSPETORES LOCAIS 
DE SEGUROS PRrv ADOS e 
INSPETORES DE PRODUÇAO 
DE SEGUROS PRIVADOS, serão 
reenquadradOS no grupo ocupa
cional: P-1200 - Previdência _ 
Código P-21oa 17-A e P-2102 18-B, 
Paragrafo ÚIáco - Os efeitos fi .. 
nanceiros, resultantes da retifica ... 
ção de que t.rata êste artigo, pre
valecem a p!lrtir de 1,0 de julho 
de 1960." 

JUSTIFICAÇÃO 

19ual critério foi adotado pelo Exe
cutivo, com relação aos servidores do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica - IBGE - com a expedi
ção do Decreto n.O 51. 706, de 15 de 
fevereiro de 1963, que retifica e. altera 
o de numero 51.367, de 11 de novem~ 
bro de 1961, pelo qual reenquadra os 
antigos Serventes na série de Clas
se de Auxiliar de Portaria, Código 
GL-303 7-A e GL-303 8-B, retl'Oagin
do os seus efeitos à data da vigênCia 
do. Lei. nY 3.1BO/W, 

Brasília, em 4 de junh~ de 1964. 

DepuL>.do LOltl'Íwl Baptista 

, 

EMENDA N.· 298 

;'Art ...... - Os atuais ocupantes 
das carreiras de Médico Puericul ... 
tor e Médico Sanitarista do Qua
dro Permanente do Ministério da 
Saúde que tenham cursos de es
pecialização que lhes asseguraram 
a classificação nas referidas car ....... 
reiras, serão cl:?-ssificados no 
nível 22," 

JUSTIF'/CAÇÃO 

As carreiras de Médico Puericultor 
e de Médico Sanitarista requerem em .. 
so de' especialização, dependendo, o 
ingresso na carreira, da apresentação 
de diploma de conclusão do referido 
curso. Ora, sendo o curso médico de 6 
(seis) anos, os Puericultores e Sani
taristas, pnra ocuparem as respectivas 
carreiras, terão de cur~ar não apenas 
6 (seis) Bnos mas 7 (sete;. visto que 
os cursos citados são de' dumção de 
um ano. 

Por outro lado, a classificação dos 
PuericuJtores e Sanitaristas no ni .... el 
22 serâ um estímulo para os médicos 
que ingressaram no serviço público 
com o intuito de obter uma justa 1'0~ 
muneração no seu tl'aablho, quasE' sem. 
pre desempenhado no interior do Bl'a~ 
sil, em funções Que exigem do Pucri
cultol' e do Sanitarista tbda a dedi ... 
cação. 

Será, pois, plena Justiça a aprovação 
dcsüI emenda, 

Sala.. das Comissões, em 
de 1964. ~ Pedro Draga. 

de junho 
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JUSTIFICAÇãO , 
Esta. emenda. em regra, não relia 

~azão, de ser, não fôra interpretação 
~avilosa. desonesta, sibUina e absur~a 
lue o DASP vem dando à. maténa. 
o.egaudo sistemAticamente o enqua,
iramento do pessoal credenciado da 
Jnião- e Autarqu.tas. Aliás - diga-se 
la passagem -, é insubstituível o re
~erido Departamento na inovação da 
;ermiliologia. de classificação do, fun .. 
:iollal1.smo. Foi o DASP que (jrlOU os 
'extranwnerários", categoria já hoje 
'elizmente extinta. ~es se dividiam 
~ln "mensalistas", "diaristas", "eou .. 
;ratados" e "tarefeiros". Depois vie
'run os "credenciados". Agora já há 
IS "adJudicados". Para não falar em 
'pessoal de obras", "pessoal da verba 
le serviçOs" etc. 

O art. 23 da Lei 4.069. mandando 
eclassificar todos os que percebiam 
lelos cofres públicos, visou a discipli
U'lr de uma vez por tôdas êsse com
~licado labirinto criado pela influên
ia daspeana.. O DASP, porém, en
ende I1-ão se acharem amparados os 
redenclados, que ficaram, assim, dis
rinünatóriamente, à margem da lei, 
uja amplitude atinge ao ponto de 
landar aproveitar nos quadros servi
.ores pagos por simples recibos. 
A em~nda, portanto, visa a tornar 

xplícito um direito. ao nosso ver, já 
xistente. 

BrosUia, 2 de Junho de 1964. 

Deputado ~uniz: Falcão 

EMENDA N.· 307 

Onde couber: 
"Art. .... - O funcionário que 
requerer aposentadoria por tempo 
de s~rviço, independente de ins .. 
peção médica. poderá. afastar-se, 
automàticamente, de seu cargo, 
30 dias após a entrada da petição 

. respectiva, se não lhe fôr nesse 
prazo concedida. 
Parágrafo único - Durante o 
afastamento, e até decisão final 
do processo, serão pagos os ven
cimentos e demais vantagens de
vidos ao servidor, nas condições 
dêste artigo. como se em exercício 
estivesse." 

, JUSTÍFlCAÇÃO 
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EMENDA N,· 308 

Inclua--se, onde couber: 

"Art. 1.0 - A classe de mecaniz4~ 
çáo de escritório constante nQ 
Anexo r, Grupo OCupacional AF 
- técnico de mecanização - CÓ ... 
digo AF 401 e 402. da. Lei n.O 3.'780, 
de 12 de Julho de 1960, passa a 
integrar o Serviço Técnico-Cien
tifico do mesmo Anexo, com a se
guinte estrutura: 

Grupo OCupacione.1 Te - atud~ 
ria e contabilidade - Série de 
Classe Técnico de pt:ocessamen
to de dados, Código Te 303, 
Programador e TécnlCG de Pro
cessamento de Dados - Níveis 
la B - Supervisão, Assessora. .. 
mento e Coordenação - Nf ... 
veis 17 A, CódIgo TC 303 ~ 
Orientação e Revisão, Código 
Te 304 - Técnico-Auxiliar de 
Processamento de Dados - Nl .. 
veis 16 - Execução. 

Art. 2.0 
- serão aproveitados os 

atuais Técnico e Técnico-Auxi
liar de Mecanização do SerViço 
Público Civil da. "União, das Au
tarquias, das Sociedades de Eco
nomia Mista, Paraestatais e o~ 
Servidores da Companhia Urba
nizadora da Nova capital do Bra
sil. 

JUSTIFICAÇÃO 

A carreira. de Técnico de Mecani
zação é mundialmente conhecida, com 
aplicações no~ diversos ramos da vida. 

Considerando-se o aprimoramento 
verificado Da técnica especializada. 
concernente ao aproveitamento das 
máqUinas e métodos de trabalho que 
se destinam à apuração mecânica de 
dados volumosos e complexos, justifi
ca-se o reexame da. classificação dos 
servidores utilizados em tais encargos. 

Referido aprimoramento, em exten
são e profundidade, se verifica, tam
bém, através de traba.lhos onde tintes 
não penetravam seus executadores. lt 
o que ocorre, por exemplo, em setores 
de: Aplicações financeiras (contrôles 
de contas correntes, de cobranças de 
titUlos, de tabelas financeiras, de car
teiras de seguro. juros etc.) Aplica
ções governamentats (estatísticas cen
sitárias, cobranças de impostos e ta
xas, pagamento ao funcionalismo, ela~ 
boração e contróle orçamentário); 
Aplicações cientificas (calculQi de ta
belas matemáticas, cálculos de média 
e desvio, solução numérica de proble
mas de valor inicial, ajustamento de 
triangulação, integração automática 
de equações diferenciais lineares de 
segunda ordem etc.); Aplicações àí~ 
versas, de inegável substância supêr
técnica, como as que se verificam na 
elaboração de projetos de engenharia 
(colunas de destilação. projetos de 
barragem, de rêdes elétricas. de es
trutura de aviões, entre outros.) 

o Hão gozam. lJod.avla. em sua. grando ' 
EMENOA H. 309 ) maiorla, d.. prerrogativas assegura. 

• das aos servidores federais pela legts. A:~~~e~-~ ::O~~,:rdlVis apo-I lação estatutária. em vigor, O q~e re-
. . pre5enta de certo modo. injustiça sen~dOS c?mpulsôruuuente, por flagranU;, que deve ser reparada. 

motivo de Idade, antes. de _ beue~ I Nenhum órns decorrerá para os 
flc.iados com a reclassiflCaç~ dos cofres públiCOS da aprovação desta 
cargos relacionados no aue.lO. ~ emenda, wna. veZ que o pessoal por 
da Le! 3.780 de 12-7-64 de. que ti ela beneficiado já. vem sendo pago 
verem sido tltula~es exclUSiVOS, ft- lo Tesouro da União. 
ca assegurada reVISão de seus ven~ peB '1' 2 de Junho de 1964 ~ 

b d 1 ti· raSl Ia, '. cimentos na ase a rec ass lea- Deputado Muniz Falcão ção autorizada. 

JUST1FlCAÇAO 

o dispositivo \--'3a a corrigir uma con
seqüência. iniqua d~corrente da moro
sidade dos trabalhos dru; Comissões de 
Cl.asstlice.çâo de Cargos. 

Aliás, o inciso visa a amparar os 
funcionários cuja. reclassi.ficação foi 
expressamente determina.da na Lei 
3.780, e que não puderam, até hOje, 
ver cumprida. ao determinação legal, a 
principiO pela demora. na reclassifi
cação. depois, pela aposentadoria com~ 
pulsória. 

Bra.silie., 4-6-64, 

EMENDA N,· 3JO 

EMENDA N.· 312 

Inclua-se, onde couber: 
"Art ....... - Estende as vanta-
gens do Art. 261, da Lei li.o 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, aos ser
vidores oa União, autarqui8:S fe
derais, entidad~s paraestataís e 
sociedades de economia mista 
que, participantes de operações de 
guerra ou de atividades de co~,", 
boio e patrulhamento, tenham SI .. 
elo '101l1.>"'<)'"',18 interin9.mente ou 
admitidos a qualquer titulo, após 
a. dl\ta daquela lei." 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda se reveste de 
Onde couber: .llto espirtto o.'t. humanidade, pois visa 

"Art .... - Os vencimentos e vau- . a amparar os brasileiros que se sa
tagens pecuniárias devidos 8,0 ser.,' crificRram p~la causa da liberdade e 
vidor público, em razão do cargo,. do respeito a nossa Pátria. 
sel'ão incluídos em fõlha de paga"l A Lei 11.0 1.711, de 28 de outubro 
mento em qualquer época, indc- de 1952, no seu art. 261, amparou os 
pendente do exercicio financeiro a. ex-combatentes que até a sua srtnção. 
que corresponderem. estiv~em na exercício de cargos pú .. 

blicos considerando-os cstávets. para 
todos' os efeitos de direitos. JUSTll?lCAÇÃO 

, Nada mais justo, portanto. estender 
A maioria dos processos de "exercÍ- I os beneficios do citado ãl'tigo aos ex

cio findos" e «restos a pagar" Que ell~ I comtiatentes que, depois daquela lei, 
tulham a.tllillmente as lUesas d;'tS rc- passa~am a : •.• .J ... grar os quadros da 
partições do MiniJtério da FazendJ., rC-

1 

administração diret.a e indireta. 
fere-se a vencimentos atrasados e ou- De fato, sucessivas leis têm manda .. 
tras vantagens dos servidores. E, cada do efetivar todos os s;;)l'vidores no
ano, o Estado a.cumula êsses casos, nu~ meados interinamente ou ednüt{t:os a 
ma industriosa ação de mau pagador. \ qualquer titulo no s~rviço público, in .. 
São ajuda de custo de funcionários! dBpendentemenl-:: de possuirem êles a 
removidos ao fim do exercício, ou con~ I quaJid.s.de de ex-combatentes. Dentre 
éessões conferidas na mesma épo~u, I essas leis podem srr de~w.cadas as de 
que vão para esse rol de contas l'emis- f n.o• 4.069. de 11 de junho de 1902 
SM, que constituem uma inominável f (<J.rt. 23, para~rafo uníco) ~ 4.242, ele 
exploração à minguada bólsa dos ser-, 17 de julho de 1963 (Rrt. 50l mLlito 
vidores. < I embora a efetiva:;ão só Q:On'~sse após 

E ib't essa prática ntent2Jtó- j c;nco anos de .. J~tívo exercício. 
. para co 1... . .;.. fi i Todavia. a cstabiIldad~ do CX"COUl. 

rrabao +~om taCon..,C1LOdda àAdcfo~;tr:pçt'eO: 1 bat.ente dev-z ser imediata, d3da a suo. 
su me'-'V es emen a 't . '" ,,' J 'nclu";"'" l"r'lle o - de' á Mis~ s; ,t18çao (SrJe"lU, 1 .. h..... _.J 4: 
ciaçao a omlSS o .a. laJ.'t.- ':Wl, d::t. Lei n.o 1.711, de 23-1Q_ 

Brasília. 2 de junho de 1964. _. 1::52, ao COl1.sidcl'l!l' cst:.í\'els o::> ex-
Deputado Mun~ Falcão. \ cemllt-:t."mt~~ qu~ ti~ham a qU"ljja~e 

dI; fundon.nio na epJca, uál) remh. 
EMENDA N.· 311 

I
· ci:lnt)u a e3t:lÍJllidadl! 8.0 d.:curso de 
q"liOolquer t:Jmpo pass3.do oa futllro, 

Onde couber: Sala. daS Sesbues, em ~ de j:mllO de 
"Art ....... - Aplica-se a8S ser- 1964. _ Dt'puto..do J~m;l Amicten 
vidores do S~rviçO Esp~Cial de 
Saúde Pública (SESPl. de qU1.1- I 
quer condição, o E3ta.tuto dos S":1"4 
vidoN.s PUblicos Civis da Uni to, 
aprovado pela Lei n:) 1. 711, de 
28 de outUbro de 1952." 

Onde couber: 
ttsses recursos só podem ser conve

nientemente aproveitados à medida 
que o material humano t:=nha condi-
ções de;' capacidade intelectual e es~ JUSTIFICAÇAO f 
timulo. Os Técnicos de ProcessaIUen~ O Scrvico EspecIal de Saúde P.l- ( 

Aposenta-se o funcionário tiOS trinta 
cinco anps de serviço. mediante re

lerimentQ: na forma do Estatuto dos 
:;!rvidores 'Públicos Civis da União. 
fi regra, todavia, o proc,ess? de apo
~ntadoria . percorre os lllVlOS carol
h.os de uma complicada. burocracia 
somente alguns meses e até anos 
~pois.é concluído. Há casos de ser
dores que morrem antes disso. como 
:orreu corP o coleror federal Nemé
o Castor que, já velho e alquebrado, 
lcaminhou sUa petição às autorida
~s do Ministério da Fazenda. vin~o 
falecer CêrCR de dois anos depolS, 

m que o benefício legal lhe hou~ 
!SSe sido deferido. O papelório, que 
1dou de mesa em mesa, preguiçosa
.ente. para- infonnação e diligências. 
: mais es4Lpafúrdias às vêzes. teve 
! ser afinal arquivado pela circuns
,nda alUdída. l!:"ste é um, entre mui-
18 casos de processos semelhantes 
le poderia:m ser citados. 

to de Dados, freqüentam em razão '. I 
dessas premências cursos especializa~ blica (SESP) e wn d:Js poucas 01.5 :1-

das e de aperfeiç~amento e aprofuB.- nismos ~ue. yem;: prestand,O Sê:Vl~~: 
dam seus conhecimentos nos estudos de rea~ Slgn~l.caç,"",a n? c.an.l~o (L 
dos Dados com que lidam, simultânea- sistêncla medlc~-hos.p!talar, ~s P:JflU
mente com a observação dos reSUlta_IIB;.çõeS da, ~lntel'~~n~~~ ~rasJlClra~~tr:= 
dos das apuraçO,",s que realizam. ves de nu~~~o~ Qlstnl..;ul,dos em um_ 

"~\l:L - O !?o~ier E;.:ccuUvo cn. 
vip.r.1 dcntrv GC CO dl..1.':: um J,.' ::.:.i.l() 

de c.;;3-s;:iticacú.o, D~r:~1üs c V<U1. 
t~:: :.ns d,,!) '·'.·victor{'s público.s, a 
s:r f.':l.:!.l~~l':'..'.to por uma c,:m1i.:os.lo 
cc;mtJDsi.-~ d03 diret..:u'cs d·.) 112ssoJ.l 
dos • mfn':st~l'!DS, e os do p.'ss.:lal 
ci; il dcs min:st~l'jos milHar: 3. lUll 
dJ 8,ut:-xqu1as "insuladas ao Mi .. 
n:3~árjo do Tr,g,i..:al!n, um de au .. 
tar:;.uias vin'':L<'.!d.:-s ao I\t:111stério 
d~ Vi::.ção e Obras Publicas, sob 
a cO:Jrd,;:.nação dQ DASP, que re
pres .. nt:::.rA, por sua' vt;z. os d:rl ... 
gant:s do p::ssnl dar; dEmais re .. 
p~l't!~5::s n:!o esp:xlficadas n:&te 

A emenda; portanto, visa. a evitar 
ocorrência. 'de tais fatos. prejudiciais 
IS interês5~ de velhos servidores. 
Brasíl:a, 2 de junho de ~964. 

D.eputado ~unfz Falcão 

Tal s considerações, esquemàtica_ rosos murucI~IOS. do p~:s. . <>r'r 
mente exn~stas, justifIcam. a melhO-! Seus funcIOnarIos sao veldau_ os 
ria de níveIS sugerida. pela presente batalhadores da causa pela melhoria 
emenda. I das condlçõcs de saúde de noss~ ho-

mem rural, que lhe~ deve uma soma i 
Sala. das Sess6es. - Leão Sampaio. inestimável de scn'lços. 
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I L () - A co:n;ssão funcionará na Ocas (apostila previa). desvirtuando. I ce, em seu art. 189, que os funciondrios- J com provimento em comissãol inl 
at;dc do DABP. no RiQ de Janeiro. \ assim, o' propósito de medida tão SO~ i pUbIicos perderão o cargo: qüiUzados pela instabilidade liat 
J :J,H - A c-m~jss:1o deyel'á apl'e-j ciaImcl1te sentida. . c::orrente. 
s:n:ar o 'sw tral.1i!lho ao DASP, J Vale &(11zir, além do mais. que [l <fr _ quando vitalicios. 8Õmente 5. Aliás. o artigo 21, da Lein.Q 

: 

d~ntw Ü{! 60 dins, pa1"<\ estudo' p~ovidJ}ncia inserta na emenda não em virtude de sentença ju~ I de 13 de setembro de 1955, p:'oc' 
1",!1<11. I acarreta ônus para o erário, reves- diclária; corrigir a anomalia, mas não a &a 
~ 3.0 - No caso do DASP díscor- ' Lindo, nesse passo, mero earáter Il - quaildo está\'eis, no caso l porque os servidores poderã:J, 
dr_r do Pl':..jcl.o elabor~do pela co- fonnaI. do núnlero antel'ior, no de: cinco anos de serviço ininternlpt~ 
n.~s~!), 8p:'eSf.ntun\ substitutivo I Sala das Se-Sliões, em de junho se extinguir o cargo ou no \ COlnissão do Vale do São Pl'anc 
p.u'ClleJo. u?n~ium.{'nte jlliOtificado, de 1964. - Senador Aurélio Vianna. d~ serem demitidos lt1:e-1 alcançar ~ estabilida.de! mas 011 c~ 
p.:'l'!-t 8;-rccmç'~<O (10 Chefe elo Po- ,- Deputado Paulo Sarasate. dmnte processo admfnis- continuarao de provnnento em co 
ti.;-r Ex:::cuti~·o. trativo em que lhes tenha são, o que possibilita o afasl,am 
? 4." ~ Os ti"abalh05 dn C'"Qmíssã" J EMENDA N.o 315 assegurado ampla defesa. '11 do servidor, ~om as v~ntallellS 
n lll?dlda qu.e tOr'Cm .seneio COÍ)- Emendo Aditiva I cargo, em detnmento do mterl!Ske 
~:l!lctos> . serão p~~~kndos" pJ.!·a I' Acrescente-se, onde conYier:. Pal'ágrufo único --: E:,tinguir:do~ I blico. '. 
n~~rf-',C'l"':~',~O d:l opmuw pu.1JUCU- e ··~r~,. _ :tos se~ ... ~ntuários fira· I s~~. cargo, o fun?1~~:\riO estavel 6. Esta emenda cerceana~ h5M1 
l' :Ct!0erd ('!'lt!c<:;s c stl~estQ':.s. em slJell'OS ao escntorio de com- beala eUl disPolllblpda?e remu- I abuso que se pod~ cometer de afl 
(',1 da C;-'o5O, den'i.ro de 43 110m::;. a pras e expedição do Ministério da nerada até o seU obTlgatorio apro-'! servidor para abnr vaga, e!l1t-Ofs. 
lHl'tll' da da~a de PUbl.ic.açao, bem ( Aerol'l.lutica nos. Estados Unidos, veitament~ e~ out:o ca.rgo de na- ,se ~r~ju(Ucando. econômicanient 
Wtllú o l.lr~Jeto completo da C::t- , desde que contem mais de dez t,ureza e "encl!nen~~~ compatíveis afa.'5taao, ,prejudIca-se o Tescuro, 
m:s.3:ão e ,~o DASP, CDSO Vetlba 0"\ anos de serviço sem nota odesabo- com o que ocupava. I '1. ~,POiS, oportuna a corrEção, 

_ se (·,oncretizn.r, nalória, é assegurada estabílída- . bretudo porque, cotu a. eU1eI~da. 
, / _...a d - tI! Como se .... ê, o legIslador reconhc-. se elevara a despesa. obedecidtJ fi' 

§ 5,0 -: ~-'- prajct-O. dc\'cr~t -rtJos.:",l-j' :: com u l'en1Unera~:a? a u~ ,no cendo o direito liquido e certo do rup.- j o mandamento do 'artigo 5.0 'do' 
"::;'1' o dm:lto a re:'.Ghptação adqui- posto ,e. naquele pais. tessalmda. a cionfu'io estável. encont.rou na disPO-I Institucional. 
I-:da p.~do- szr~'i~or :. de que tratam posslbllldade de dis~~nsa em c~~~ nibUidade o caminho legal, justo e Sala das Sessões, em 3 de unh 
fl:; LeiS n."· 3.ISO;o!) e 4.212/1;3.. ~e ;;faI~a gr,t\~e'n{'re'.lsta n; .}et~~ humano, lt lícito, portanto, no C$.SOll!>fH. Deputado Oscar LWIU I! 
An. - At~ 60 di:ls, a partir dai açc:-o o ~ a . a, o o~ ~o fMl, o I da suspensão temporária dos direitos lO 

U:l.í.a da p.lb1kaçi'.o d~sta l~i. 05 ~;O..-;~ .F'un.Clonanos PUbl1~OS ~ ,de~ I políticos, se dê tro.trunento idêntico ao 
.. L·njdu.·..:s 'Iue n:1o estrvercm cn-

I
· \, ..... amente apurada em .nquento. \ funcionário atingido pela medida, I EMENOA N,o 318 

<tuadrados defil1iti\am'~nte pela. I Sala das Sessões, 2 de junho· de 
COl1liSS~ de Cln.$s~.ncaç:1o de <:ar-I JUSTIFICAÇAO i 1964, - Deputado Josaphat Borges. 
tos ser<lo en'l.lladrn:Jos, se,4unoo 11 • ,~ I 
proposta dos l';:.sp~eth'o::; ministé-: A ConStitUlçao ga~An~e ,fi. t~dos os EMENDA N,o 317 
rIos e mais órgãos, 1 t.l'a?~lh3dores, sem ~dlScnmmaçoes, es~ I 

1 talnhdade na empresa ou na exprora~ 
Art. - A Comissão de Clasist'ic:\~ ção rural, e indenização por df'Spedi-1 
\,:10 d~ Cargos passa Q funcionar da injusta, nos "asos e nas condições 
no re~ime de tempo integral e que a lei estatuir (Const., art. 157; 
rrn1ií:~n?o. dtla~ sE-s~ões diárias df,', I núm~ro Xln. j 
110 ~:llmmo. tr~s l1aras cada, de-! Pela Consolidação das L!?is do Trn- I 
V~!\j.~. as atas ?~:: mesmas,.,s~~e:n balho e desde o diploma de 1936. os I 
Dub.I .. adal-., n::t m~"gra. po DmnQ I ""raba1hadores !J;ozam de estabilidade 
Ofí;::íal", 3comp,anlmC:as da relação ~epoi; dos 'lO anos. só p~dendo ser 
contendo .os m;meras dos proces- despedidos 'em casos de faUn grave r 
sys n.lJrc~J.d~:o.," 1 apurada com amplas garantias de de- I 

S~U~ das ,-,~SSOGS, em de Junho fesa ~rante a Justiça, I 

Acrescente-se, onde convier: 
"Art. - Excetuados os cargos de! 
direção. os funcionários da Co
missão do Vale do São Francisco, 
nomeados de acõrdo com o arti
go 6:', da Lei 11,° 5-4-1. de 15 de 
novembro de 1948, desde que con
tem ou Yen..t}am a contar cir~co 
:lUOS de s€n'i.fO público, serão I 
considerados efetivos e enquadra- I 
dos na forma do artigo 19. da Lf>-i 
n.o 3.730, .te 12 de julho de ]9[:0;' 

AcreRcente~se, onde couoel: 
"Art. - A efetlmção ,de Cl'~ 
dados prevista, pelo pará! 
único do artigo 23, da LeI n.o , 
de 11 de junho de 196Z .. deper: 
de requerimento a ser 1io:i.1rn 
pelos interessados às r~spec 
autarquias, d.entro do prazo ( 
dias contados de ptomul/{lação 
taleL . -
Parágrafo único - Aoá qUi' 

requererem a efetivação na t: 
dêste artigo, "fica assegurt~da a 
nll t enç5.o da situaç5.o a:~terlo 

JUSTIFICAÇAo, rie '!)ü4, - S,.nador Aurélio V.'anna. I I 
Ora, se todo~ são iguais perante a I 

EMENDA 'N.o 314 Lei (Const., fd't, 141, ~ l°), não é jus- JUSTIFICAÇÃO Pelo parágrafo único 'do !IHtí'";( 

I 
to que trabalhadores do Goyêrno do J fia Lei H.o 4,069, de 11 de junhi 

rn~lua-se, onde couber: Brasil, no C:1.S0 o~ empreg'ados brasi- I 1\ ('U
o

l{>l1dtl que, com, esta, ~enho _ a 1962, que está assim redigid(l: "os 
leiros do escritórÍO ou comissão do honra. de nuresentar 9 consldel':1çao üdores que contlirem ou "<ICe ven 

"Art. - O pagamento dos U!l- Ministél'io da !\eronn.utica em Was- desta E.;régta Câm:ua. dsa a corri- a contar 5 anos de efetivo.el'crc!.::j( 
"os pl'?,:'ent.os e pensões de r~S-lnington e Nova York (E.U,A,), para gir uffig,'anomnlin, o Que redunda em atiVidade de c31'ãter perm

o 
'or.cnte 

:ponsablh~n.c:e., ~o Tesoura, r-:7lC,1O- c?mprâs e emb-a:ques .de mu:"eríal Justi~a para antigos ~eIVidorc~ da, Co- tnitidos até à datR. desta k:~ qual 
n~d e do ,ill~ti~uto de P .. coaden- t.écnico naquele pf~lS, esteJBm expostos Inlssao do Vale do Sao Fr-3nclsco, tra- qu" seja'" 10rma úe adm.Í~;io ou 
ela e Assl3tenCla dos Servidores à perda dos salários (:: do pôsto ao' tados desiguaimente [leias Leis núme- ga~ento ~jnda ~ue em reg' n d 
do Estado <IPASE) s2!"â feito in-j tl.l'bítrio das autoridades, enQuanl,o ros 3,967, de 5 de Jut~bro de 1961, e, ,. " ' ... ~< ~ 11 e e 
d,epe-ndentemente ·de pré.~·ia apos- b~m sel'\'irem. Não estão protegidos 14.069. d .. 11 de junho dE; 196"2, I \emo! ou e.~ord?"7 ser~o • eI~ct,-:ad~l 
111a nos r~specti\'os títulos." pelas leis de func10nário$ nem pelas 12,. A Lei n.'" 3,9ô?,. de 1961, eq~iparou ~~~8~e~~o~2d~ea~~il~ lã~ Qi~I~:'~ ~c 

JCSTIFlCAÇAO 
dos trabaihaq-ores. ) aos extranumer'll'los-mensalistas, c. !<> .' : • . o. '... ' 

O projeto Hles assegura ri. estabili- em conseqüência do urtigo 19 da Lei t c dnados ~odos os medICO., (,?l rr 
dade, desde {tuc não tt.'nham l'ometido 11,Q 3,1aO, de 12 de julho de ]950, eS-l ~e c~~er:clamento nos tnlltltutm 

u proj''''to {lt'e m" stitUI" 1'0\"'5 va faltas graves nem venhflUl a com$tê-I wbjlizou como funcionãrios, 0:'3 servi-, reVI etllf·lR. .. sitO, 
...." • ',-" - 'l f d" d " "t"d , t d d' - , Acon ece que o Ul~'pO h'O, no 'lôrcs de \-'E"1~lmentos ara S· I as nú uturo, (',aso em qUê po erao ores ao.nu 1 os ... ('011 a e o~açoes I • . , .• 

. ,'~ '.. p os crv\-. ser dispensados n'e(liante in~ut;"rito I o"<'anlei~ál'ias globnig dto fundo espe- ves de benehcw.l· as reret:ld~s ser'. 
dores PUbItcos Ct'll~ oua encaminha <.. ". . ~,,~, • ' d' d de d 

I "'.'" ~ -, • Sala das S<>~sõcs de i:,mhn de dal e de rccUi'''O prónl'io de obras ou res, pleJu JCOU~OS, es Quan ,( 
cJ~ ao ~X.1Ule do ~!?n.tre.sso N:1cional, 1,964. Aliom.~J~ n~ieeiro. • servi~o, desde ~ue ld~itidos até a áe' con!i?UraU a acnm~la?5.o de Cu 
c;..rto, l,or l!m lap,,,q, deiXOU de con- dezembro de H)53. I pr01bld::l. lletp~ COr.stttulçao. 
sJ~nar lTI,edldn. que vem 15endo aco- I f:L:gunco informação st'~llra tr,' 
lhlda, itera:iyamf>:llte, €m vários di-) EMENDA N./] 316 3. Posteriormcnt~, a Lei !l.o 4.069, de- ao H,JSSO conheci!ll,:,uto, a l)rÓp,~iil. 
plomas le~a!s relativos \ à. espécie,' A t "' ,). 11 de junho de .1-962, no parágrafo 1\ mis!'ôio de Class!íiCação '1c C.o] 
qual '. 't crcscen e-se o.lue cou )cr. I"" d " "3 " q 'ati" r 

< s=Ja. a que perml e, :10S aposell. I "A t 'f d 1 ,lt muco o artigo ~ , mdn .... ou cu U la, cnada pelo DASP dcclara·~J ímt)1 t d ' . ,r . - o o e, qua quer ser ..... or . ti t' 'q d L<>· , • 
a ~Sl e penswlllstas, a peraép.:;ão d~.s I público civil ou militar que já t.e-' n~s t~:mos ,,0 ar 1.';0 l~, a ~J l)íl1tada de uplíc<1r o dl.s..;'I.:J-s1tivo 

par..,e~as de aum2nto qUe l,h~s cabem, nha 3sse!>urada a sua est3bílidade! n. 3.7t1UI?960: o~ sc.n'ldD:e~; Que COD- cIedcnciacJos, pot'que, ahjm dos n 
indep~ndel1temellte de preVia apos- '.it r" d d tino"d i tem ou ,enham u. conta! (.nco anos \OS iá exposLos ~\ deSgCUU1~lhçt.o 
tUa n . t"" I ou"\ a tele a e, a ,~l o pe a 1 r t·v ex"!' IC' rr ath·idad'" de' ' os le:5i?ec lVOS tlté!lOS. Ess-a. sa- suspel1s::,o dos eus direitos poJi-1 ue ,ele 1 U - C 10 I;. I .,' • - jndicaria os f',~l'víços médu'o$ da, 
lUt71f 'providencia, como se sabf'. tem' tiros serâ ~po~entado. reformado" c~u'ater t1e1'tmWente ~dnlltldos ~tc, à tnrquia.s, d;-;sde quando .iIlltls (:' 
por hm evitar as deloDzas dccol'rcU-, ou põ!Sto em di':lponibllidade, com data da ~r{'sente LeI, '!.ua1QUfl q~e do~ m?dicos tpl'iqm que r,1~' 0.; ',~ " 
tes do processo de ap~stib, exigiu.!.· a remuneraeâo do cargo oU pOsto seja a l~llna de ad'nl~S~o ou pa3a~ (~05, sew n..,.n11uma po~n'l'íI'''''·''' 
~?S casos de prot'entos c p:>nsõ--.s, S'J- ! que ocupar: \ n:e~to, t\md:::; que 'm re;;:llne de CO.:l- sulJstitu!-lús. d.tda a carénW? ti? 
Ja no .que conce:rne àqut>bs de l'es-! Po,tá~~raío único _ A dispol1ibili- ,,'ema 0\.1 acordo, hS!"icn::l..ls, 
pon:J.blUdade. do Tesouro NueíonaI,' dade terrl a tnf'Sl1U duração da 4, Enquanto lsshn foram tr:,tt,no::. A pl'f':;""ntc em"ndu. (lur + 1 .'1!·'1 
senR,u, ,. tambem, ?~3 ,Vinf'ti.wuo.s 30 suspcn:;t.o dos direiLos políticos," os 5.:'1'\'idores 'U\it'stiJ.Jl' de forma pr-e- e t.aa a ll!:.nL.~ ()_~p~S3, t'!,-; l' 
I~StltthO de. Prevldenmu e A'-Slst':!Il- i ! c:l.ri.:t _ f' tl",tn ;'~;!1pr,~ J't'gUlar -, u" 1'. ;~iH·l"l,t n ,~t~dyâo. 
Cl~ dos SerVIdores do Estado. ' JUSTlFICAÇAd I f;;ndon:.1uos nOUl;"'D.dJs p::ra ('ar!;o~ G"i~'.. {\:.~' ("ú~ml"'õ.::~~, ~ (,. .1. 

J.r~tando-se de aumento geral ce ! yu:;os e lX.I.,-..t<n;'r;; ·10 qUhJr;J d.1 l:O~ :~3'" D 'l~.)~'láu FlG.t'tf.;!/1.i (~ ( 

,'enclmentcs, }Iara tttl\'os. inJ.tivo3 r' .A prescnt.-' f'1l1::u,ia vi~a a (".-it3r ml<;~;á.o do V,:l.le {!0 ~HO Pruncl",('(I, (o;-

pensionistas; ditado p2lo aumento do dúvida ou (on t'orérs-ía qUlll1l0 ti. ~í- (l{J!l..'ttm:n~e doJ !U,'jdfid{'~, jJC1-..n.l:let,

c·usto de vida, ue(,;)1"i'ente cta deSTJ.la- tu-ação do St'l'd'lor .... itah:io ou c:~cnvo tPl>, ('omo' B~L :e'1 .. 1'!il'.,n, lVt~j,(,,)~. f wr:~ 
rjzaçãD do pOder aquisith'o da !nO,)- a"tingiq.o p:,:ola I:;usp:m~ãc- de seus di. turi5..i"ios: Seel·::t~;.riús, rt!:'t!it.:..)<: (:(' l:dJ- l. '-:~J~ .. C:.:',,:.. 
da, nã'o sería justo que"o pagamento, reitos pt.'lft"iros A prôpria Con$ti:,ui- cação. A?"r:"1lO!Uo.s, Vetf'rinárlos f'cC. 

defluente da majoração saIarial, p~: ção Federal, quando trata de pel':!:t por fôrça do urtigo 6, da Lei 11.° 541, 
manecesse afeto a injunções burocrá- 'de cargo ou disponibilidade, estabele- .... de 15 de dezembro de 1918, continuam' 

II'-:..<"~S , D!:d.<> ('oubu: 
··JU·L - As g6ries dll 

Gum·da-Su·nitário terl10 
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aceSflo à clfl.s,'~e de In~petor de 1 
Guftllda, 1I0S têrmos da Lei 11.° .. 
3. i~l), de 12 de juLl-Jo de 196fl." 

1USTIFICAÇ'AO 

EME~DA ,~.' 321 IR) 1 TUSTIFlCAÇÃO 

Substitua-se o § L" do art. 1.0" pelo I A emenda obJetiva a .desvlncular, 
seguinte; quanto a vencÍlnento e vantagens, 05 

,,§ 1.<:> - O funcionárIo no exerci .. cargos de Assessor Parlamentar dos 
<!io ue cargo em comissão ou de de Assistente Juridico, além de dar .. 

'3 wucionários do Departamento função gratificada ficará sujeito lhes denominaçp.o qUe melhor se ajUs- I 
~jonal' de E n d e m i fi S Rurais a. horário de trabalho a ser fl- te às l'es:pecti\'as atividades. ' 
E:Ru., atingidos pela Lei n,"",... xado pelo Poder EXecuti,'o e que Não se trata de emenda qUe acar~ ( 
JO-6Ó, que dispõe sôbre a Classift- não poderá exceder de 40 (OUR- reta aumento de despesa, pois os I 
10 de' Cargos, foram enquadrados r",,,ta) llotas semanais, atuais ocupantes do cargo de Asse~or I 
l os insignificantes níveis 5, 7 e 9, Parlamentar percebem retribuição 
Grupo Ocupacional GL-200 JUST1FICAÇAO superior ao v~ncimentQ ora pro~ 
nda e:, Profilaxia, onde se patenteia posto, visto alcançareLU o limite de 

exerçam atividades de magisreriQ,. 
técnicas, . Je p i!.squisas ou cienilfi_ 
caB, poderão ficar sujeitos, no lU .. 
terêsse da administração e ressal .. 
vado () direito de opçflo. ao regi .. 
me de tempo integral e dedica~ã() 
exclusiva, de acôrdo com a regu .. 
lamentação a ser expedida, denn
do rcvogl\ào$ os dispositivos <'0113-

tanres do Capítulo :xI da lJ~l 
número 3.780, de 12 de julho üe 
1960," 

JUSTIFICAÇÃO. 

1l!:rtClsca-bo a que foram atirados, A sujeição dos ocupantes de cargo percepção fixado no artigo 18 ..ll. Lei 
. - . , . Objetiva a emenda deixar bem rl!tro :ienciapcto-se, inclusive, a supr{'ssaoi em comissao ao reglme de tempo 111- n.o 4.242. de 17 de julho de !943 

hierall1ula funcional, anterior:men~ I tegral e dedicação exclusiva poderá D D que o regim.e de tempo inLegrnl, 10111 
{ (Cr$ 350.00 ,O ). Que determinadas categorias de tun ... existente, bnse de t(;da a pÚblica, pcanetar sérios embaracos à regulari~ A""l·m, emhor" aos atuais titulares 

I d d úb ' --= <o . c1onários podem ser incluidas. ,,>('rã. 
ninistl",açáo. a e dos servIços p lIcas, VIsto como daqueles cargos se assegure sua situa~ adotado tel,do em vista o interêsse da. 

. dUicutto.ria, sooremoo.o. o recrutamen~ - f . d d t lru' In 
ara r~pal'<u' essa ll)jusllç'3. de que I to de fUl1ClOnários qualifIcados para ç~o inallcerrB, es e q te ~CgU ,e Administração, a ser manifestado, de 

:1.111 vitfm::S uquêles hun1l1~eS <servi~ o exercícIO daquelet. cargos, nolada w VIrtude da norma constan~e do arU .. forma objet~va. l'l.a regulamenta~ão 
es, o entao Deputado João F'1-cde- mente os de natureza técUlC::s.. go 35 ~o Projeto, os futuros ocupantes f esoecifica da matéria. .. 
) (UDN·FUOI apreSl"lltou a esta • , , • passarao a perceber o. '/e~d:ne~to q,:c Paulo Sarasalc 
;a o Projeto n.1) 4.209-62, que fóm Por lSS~, é de to~a u oportulll~ade se propõe, em observanclO.. a slStetna-
, ., d· t·,· di' 1 ~ a supressao do § 1. de artigo 1. do ticu da própria proposição. 
~lll;a ~. com o ermmo a egls a PtoJeto. estubelecendo~sc, porém •. que I Paulo Sarasate 
a pas~ada. o horário de trabalho dos ocupantes I 
li na presente legislat.ura, os ilUS-j dI.; cargo em comissã.o e de funçã.o 
s colegas Djalmn Marinho COlJN· gratificada Sl:!rá fixado pelo Poder 
rI e Víngt Rosado tPTB-RNi, apre- Executivo, d.cntro do limite de 40 ho
üarnm o projeto n.o 65-63. com rns semanaIs, lUna vez que é exces
~ntic'ZlS fin:\lidades. o qual se encon- sivo o vigente de 43 horas, estabele~ 

EME~OA ~,' 324 {R) 

Acrescente-se ao artigo 6.° o segU1n~ 
te parágra,!o: 

na Comissão de JU$.tiça, I cldo pelo art. 55' da Lei n.U 2.188, 
I ch.: 3 de março d~ 1954, 

"Parágrafo ünico - O reajusta.· 
111ento das pensões será pago in
dependentemente de prévia apos .. 
t,illl nos títulos dos beneficuiriflS." loje. poiS, com o adyento do Ato i Paulo Sarasale I 

~titl.lcional, o referidv projeto devel'á I 
: arC),uivado. pOl' im:portar, impUc1- EMENDA H.o 322 IR) I JUSTIFICAÇÃO 
!lente. em aumento de despesas. 

foda "la, pura minorar as tlngústias Dê~se a seguinte rcdR,;,fio ao.o: 'i'1 A em.enda fixa norma tradJcfonal-
que1ec; mOd{'sto::: servidores, urge que "'" b i .1 1 ~ 'I ment.e consagrnàa nns lej5 anteriores, 

pO;">.ttiVos a a xo ellumerauos' de f·,uall·dade id'ntl·ca a· prosen'" <oro lhes rlê, pc!o menos, o acesso a OU- t:: ,. 

, classe. - ~§ 4.° e 5.° do art. L":· I o objetivo c).e evitar demon\. no paga.-
"I" As J I mento das m<ljorações concedidas aos !\.ssím, ct,tudado o assunto, verifica

I'lue lal objetivo poderá ser nlcnl1~ 
lo, a;.;se3\lrando-se~lh€'5 o direito a 
~:;O à cJ,a~;e de Inspetor ~e Cuar
s, .:-l'ível 12, do mesmo Grupo Otllpa
>11:11, CJ w 200, Guarda e Pro1'i!oxia, 
:11 (J que, evidentement.e, IUlo fole es
.:\ ~\um~nt.')ndo d~:P(;:S3S. eio; qUe llOS 
C:Hmcnto~ da União há ~()nsirn?o.das 
ra('ôf's próprias para a aludida cl3s~ 
. funcionríl. 

rm' m:tl'O lf1.do. a presente elllenda 
dn t-:-m de lnm:açãn. já que temc
!tntf' medirlH )ôrn adotada por esta 
W) < (om l'plaç(i.o i\O::\ Gut\rdfl.s-Pioo. 
m') ~e eViÍdcllcia do art. 60 dn Lei 
, 4. 212-0:l, nAo se constituindo, d€'s~ 

:t?, proPo,'ü61O impert.inente à maw 
'ÜI, ~n meBn1.0 tempo I'm que se. es~ 
·Ú. r<i:~,~nd(j, tão-sbmcnte, ju~tl~a. 

d~,,:,: .S~Sf;õt.'S, (,m. 3. de junho de 
Df'D~I!ado Argila/lO Dado. 

EMENO.A. H.Q 320 
. I 

,. ,\.1', --. Os servidm'cl-; ciVIS &a, 
Uni~ c, possuidores df. diploma de! ~ 
ni'.T'l ~,mel'ior" que n:1 vigencla da J 

1ft.: n.O 4.2·~~, de 17-7-63, ('dntas-
Si m 0'.' \·iessQll). a ('m,hIT :: (dois) 
::l.~10;: d~ bxcl'ckio de fU!lcõcG com~ 
P"lU\'f~i<; com II sua n.abiUtaçiio 
,~'nf!~'601;1f11, <:Cl',1f) npl'Ovcitad03, 
na~ ~t'(l():~ !OrregpOllU. 'ntes à ;;;lja i 
profissiJo;" 

UST1PIC/J.ÇAO 

. 4. - parce as corl'espon- .' 
dentes às refetênclas horizontais penslOn!stas. Paul Samsate 
ficam absorvidas pelos wlõres ora o 
\~stal)elecidos no. tabe1a de venc~
mentos dos cargos I!feUvos, exttn
guindo~se, por esta forma, a pro~ 
gressi'to horirmntal institu!da no , 
LU do artigo 14 da lsei n.o 3.780, 
de 12 de jUlho de lS60." I 
.. ~ 5,° - DesaP"rec~m, iguftlm~nte 
ubsorvict'",,o;, quaisque.t· diferenças 
de vencimentos percebiclas até a 
data da presente Leí." I 

- Art. 3.°, capui: 
"Art. 3.° - Os vcn-.::trufmtos m~n
sais dos cargos abaixo especifica
dos passam a ser (lS seguintes:" 

~ § 4.° do art. 15: 
"g 4.° - O cá1clllo da percenta
gem de que trata 6s[.t> artigo cott
tillUfl.l'á não incidinflo sóbre a 
gratlfivaçl10 complementar II que l 
-yjtJnh~\m 1\ fazer JUs os f:uncioná., 
rios. Plll virtude de alter~ .. ç.õe& do I 
snlúrlo·minímo:' . 
~ Art. 16, iteln V: 

"V - de represent.ação, previst.a 
no artigo 29 da Lei n." 4. :142, dI" 
17 de julho de 1963;'· 

- Art. 21, Hem 3: 
Onde se diz: 

"sah',rk!s e 2S tabelas" 
dIga-se: 

"i>H!(~rios;· as tabeh1s.'; 

EMENDA N.O 373 (R) 

EME~OA ~,' 325 {R) 

I - Exclua·se do artigo 9.°, caput, 
e seu ltem I, a expressão 

"ou defesa de tese" 
e onde se diz 

"é exigido" 
diga-se 

"é legalmente eXlglGo:' 
11 - Suprima-se, em conseqUên

ela, o § 1.° do mesmo 'll'tigo, renume
mndo-se os demais parágrafos, 

lI! - No § 3.0 do art. 9.° intercale
se entre intcnnos e em qualquer 
cargo: 

"é o exercIdo ou enqull.dramento 
qos atuais ocupantes." 

JUSTJFICAÇ>lO 

Os (l1sposlti\'os que as emenC1a5 al~ 
cançam foram incluidos no Projeto 
de Le.i n,'3 1, de 1964 (CN) com apoio 
no artigo 259, letra b, do Estatuto dos 
Funcionúrlos PÚblicos Civis da. União, 
que fixou as bases de equivalência 
entre as exlgér.cia.s de diploma de 
cut3Q superior e de defesa d... tese, 
equivalência essa. consagrada na Lei 
n .... 3.780. de 12 de julho de 1960. 

t\ ! "1 n." 'L~l:!, de 17-7-G:t, pelO s('ul r - Acresctnbr ao llttígo 4.'\ caput, 
{ie"o 11 'I f:S, ber:::fiC'ioll llpehD.S 05: o seguinte: 

f Todavia, o assunto deve ser consi
derado na revisão do sistema de clas
siHcação de cargos, de que dá noti~ 

cia o parágrafo 19 da exposiç,no de 
motivos do DASP como tarefH a ser 
realizada urgentemente, 

Deputado Paulo Sarasale 

EME~DA ~.' 327 {R) 

I - Dê-se a(' ilrtigo 15, 'caput, a l':>1! .... 

guinte redação: 

, . 

.. Art. 15 - As percentagens s~bre 
a arreca.dação de tributos de ren~ 
da.s federais, de que tratam o ar
tigo 64 da Lei n.1) 3,244, de 14 de 
agôsto de 1957, o artigo 109 da 
Lei fi.O 3.4'lb. de 28 de novembro 
de 1958, e o artigo 8.°, § 2,0, e ar· 
tlgo 9.° da Lei n.O 3.756. de 20 de 
abril de l.960, continuarão a ser 
pagas aos funcionáriof; que ~,tual .. 
mente as auferem, nos "alôres 
correspor..dcn·f'..s à média das nn· 
portâncias percebidas nos primei .. 
ros clUCO meses de 1964, os quaia 
não poderão exceder a 4.0 % <qua, .. 
renta por cento) do \'nlor do V(~n ... 
cimento ora fixudo para o l'espt'c .. 
tiva cargo efcth'o, revogado o ais· 
posto no al tigo 9-.0, ~ 2.1), alínea a, 
da Lei n.o 4.069. de 11 de junhQ 
de 1962:' 

I 
11 - Suprimam.se os H 3.° e 4." 

do artigo 15 . 
, In - Acresc~nte-se o segUinte pu .. 
rágl'afo ao arligu 15: 

"§ 3.° - Af) percentrlgtns a que se 
refere êste artigo não $erão pagna 
aos funcionários que 'ingres.·;arêIn. 
110 Ministério dn Fazenda, :105t.\!
rionnente à. vigêncja desta Lei:-

JUSTJFJCAÇAO 

A participação de funcionários na rtr .. 
recadnção de rendas públicas,.umpha_ 
d.a, como t01, a todos os funcionH.rios 8 
não apenas à.qw~l~a que possam ";,nf nür 
no aumento da receita. ('onstitui pr!vi ... 
légio contrário a Wfll\ sadia política. 
salarial, uUla vez que l\can'ela injus ... 
tificável diversidade de tl'atamf'f'ltB 
entre servidores da mesma cntegmia. 
fund~enlfldo eXc1ush'llwente nu. dr
cun.stância de Ij &tfvidor Integrnr, ou 
não, o Quadro de Pessoal do Mini.<;lé-

I 
rio da Fazenda. 

Tul situação vem acatr~tando sérios 
transtornos no recrut~m.l'J1to de ftm_ 
cionál'los pam oa diversos Ministérios" 
porquanto a cxitAêncin d!lf!Uela vama~ 
gctn lcvu os concursados a preíeri:'f'lU 
sua nomeação parn a. Pasta da Fa ... 

rvi.c'r:;r:; rljp\imudos e;n :r..'Icdidlln., I "Assessor para A~gUDtos Legisla-
kr,l::"~-,· iJ. e Farmácifl, fazendo 3.5- Uvos - 250.000,00." 
n l.Hll,l 6~crimi.nayão injüsüfi.cável. II - Acrescentar ao artigo 4.0 o 
11:" () 1'~rmQ ~)nr r·art·~ co l-~odt'r Le-I seguinLe parágrafo: 
;1:::.fi' o. I "§ - Os C31'g'OS de Assessor Par~ 

zemla. E há, de outra parte, incon~ 
trolável movimellto de transfcrêHeins 
solicitadas para li mesmo Minist.ério. 

.... em conseqüência do referido favor 
uo-se uo artigo 12 a seguíllte r~\,ta- ilegal. 

fME~OA N.' 126 {R) 

I h1ll1cntln pn~sam a denominúr-se 
Sala. das ç<,tr.tss5"~.", .. ~n -\ de ,hm.ho As"ist.entes de Assuntos Legisl!l~ 

1fllJ~. Dl'pt1r;;~J.o Louriva.l tivo~, ~OIn 05 "eIlcimentos fixados 
J.IJ{:i'1Úl. neste artigo." 

ção: l!: imprescindível, pois, que se extill~ 
" .. -\rt. 12 - Os funcionarias' do ga êsse privilégio, o que n presento 
Serviço Civil do Poder Executivo ell.\~nda objeUvn, qua.ndv o conserva 
Integrantes de órgúos oa adminis- ,apenas para 'os [üllilis b-E'.nefidades. A 
traç!w diret.a 1. das autarquias, que I alternativa que ao emenda. estabe~eoa 

, 
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GDtre os atuais vnlôres do beneficio e 
os pl'evistos no projeto (40% m, má
Ximo) parece favorável aos funcioná
rios rOl causa. 

pessoal a que se refere ê».4 ar-lo C.T.A. em Fundação e dando ou ... 
tj,go." tras providências, com o objetJvo de 

institucionalizar o regime prevl$to no 
JUSTIFICAÇAO referido Decreto. 

EMENDA N." 335 IR' 

Acrescente-se ao art. 23: 

Paulo 8arasale 

EMENDA N." 329 (RI 

SuprIma-Sê do § 1.0 do artigo 15 do 
Projeto a seguinte expl'::ssão: 

"ou a percepção conjunta de qual
quer uma t.<:!las com a pat"Lcipação 
na cobJ'9.llÇR de djvjda ativa da 
União." 

Paulo Sarasate 

EMENDA N.' 329 IR) 

VIsa a emenda a acrescer tUsposl
ções do Projeto que incidirão sôbre o 
p€'ssoal mencionado no artigo. 

"Por Qutro lado, o § 3.0 , que se 
acresce ao artigo, ensejará a norma
liz8:ção (lo sistema de pagamento da
quele pessoal mediante lei cuja iní
~iativn caberá ao Poder Executivo. 

Deputado Paulo SarQ3ate 

EMENDA N.o 332 IRI 

Assim, objetiva a emenda. preservar 
um c~nj\IDto de normas indispensá
veis ao bom lWlcionamento de uma 
institUição de grande interêsse para. a 
defesa nacional até que esta se trans
forme numa Fundação jnstituida em 
leI. 

" Não há, por outro lado, aumento de 
despesa. pois os recursos do C.T.A. 
estão consignados no Anexo 4..11 _ 
Ministério da Aeronáutica, Consigna ... 
ção J.6 Encargos Diversos. Subcon ... 
signação 1.6.19 - Despesas Gerais 

tlAl't .••• - São considerados ,~u~ 
tivados os atuais servidores d 
União que, integraJldo as Fôrça 
Armb.das durante o 'Último UOD 
roto mundial, participaram d 
operações atívas de guerra oH d 
atividades de comboio e JI' trlJ 
lhamento~ " 

Suprimam-se o art. 31 e rP' -.u"o" com a Defesa Nacional, alineas 5: e 6. 
ut-se ao artigo 20, camtt. a seguinte. paTÁU ..... 'o único. 

Parágrafo "Único - Dentro d 
prazo de 60 (sessenta) dias, COll 

tado " partir dà vigência. <lest 
lei. deverão os intel:ess.ados t~OIll 
provar a SUa condição de e-X"I:om 
batente, observado o dispoS~l D 
Decreto n,o 53.073, de 3 de dt; 
zembro de 1983." 

redação: Paulo Sarasate Paulo Sar""~t. 
"Art. 20 - A apli.cação desta lei JUSTIF1CAÇAO 
às autarquias e sociedades de p.co-
llomia mista. subvencionadas pela A medida se justUica não só por se 
União. ficará condicionada are.. trat.a.r de matéria estranha às tina
vl:silo de sc!ol5 quadros e tabelas !idades do Projeto. como, tambéln, e 
de pessoal. por iniciativa dos ~i-; principalmente~ ~rque ~tá. em fase 
nistérios a que estejam vincuiadas. !inal de t:amltaçao leg~lativa Pr.o
()ooenada o (imposto no artigo Jeto de LeI, já aprovado pela Câma
,egUinte.·' Ia" dos Deputados, dispondo. de modo 

JlJSTIFICAÇi!O 
espectfico, sôbre ) ínstituto do Iban
dado de segurança. 

A eUlenda tem llor finalidade exi
gir que a aPlicaçâQ da. lei em que se 
transformar o Projeto às sociedades 
de erollomia mista subvencionadas pe
la União dependa, obrtgatória!nente. 
da revisão dos respectivos quadros ou 
ta""l"" de pessoal. 

Deputado Paulo SarC&sate 

EMENDA N.· 333 IRI 

Dê-se ao I 1.' do arligo 37 li se-
gUinte .redação: 

"I 1." - Na aplicação desta Lei 
às autarquias e sociedades de 
economia mista subvencionadas 
peja União. serão observadas, 
quantc ao crédito de que trata 
êste artigo e com a devida atua
lização, as normas constantes do 
artigo 69 e respectivos parágra
fos da Lei n.Q 4.242. de 1'7 de -\11-
1}." de 1963." ' 

PaUlo Saras,,-fQ 

EMENDA N.' 330 IRI 

...Je~se ao § ~.o do art, 23 a segUin
k redação: 

.. § 2.° - Dentro do prazo de 60 
(sessenta) dJas, contado da ho
mologação de concursal" serão 
exonerados os ocupantes iIiteri-) JUSTIF1CAÇAO 
noo. quando houver, e nomeado1 . 
candidatoo habilitados em nome-I' A presente eme~da VISa a possJbl
lO que atenda aos iDterêsses da htar que o crédIto pre~to J)OBSa 
Admjn1stra.ção. revogada a Lei atender a even~ual insufiCIência. ~e 
n.'" 4.326, de 26 de abril dI'! 10R4." recursos das SOCIedades de economIa 

\ I mista subvenciona.das pelo Tesouro 
Nae1onal, ap6$ a obrigatória revisão de 

1 seus quadros ou tabelas de pessoal, 
JlJSTIFICAÇAO 

ObjetIva a emenda a dar nova re- na forma prevista no arUgo 20 do 
\lação ao disposítiv"o. cotn o propósito I Pt"ojeto. com a nova redação ora 
de ela'rear a sua !inaUdade"e mais I?rQPosta. 
adequadamente atender aos interês- Deputado Paulo SaTtlM"e 
.ses da Administração. 

Deputado Paulo Sara,..<:.ate 

IMENDA N." 33\ IRI 

l. - Dê-B(l ao artigo 27. caput~ a 
~(>guintc reda.ção: 

"Art. 2.'1 - Não se q,licam as 
õisposiç6es de&ta Lei, ressa.lva.das 
as dos artigos 12, 15, 16. 18, 19, 
24 e 35, aos Membros do Minis
tério Publico e do Serviço Jurl
dicQ da Uniã.o, de que trata a 
Lei n.O a.414. de 2<l d~ junho de 
1958, . bem como aos ,Procurado
res da Fazenda Nacional, das 
autarquias e demais equiparados." 

.a - Acrescente~se ao art. 2'1 o 
Seguinte parâgraío: 

flJ 3,° - o Poder Executivo, no 
prazo de 6fJ (!Sessenta) dias, con
t,,~o da vigência desta Lei, re
meterA ao Congresso Nacional 
mensasGln, acompanhada de an
tepl'ojeto de lei, disnldo sôh1re 
~ -.><lnfn"An-tng e vantaQ'ens do 

IMENDA N." 334 {RI 

Acrescentar como , do art. 32: 

"Parágrafo único - Até que o 
Centro Técnico de Aêronáutica: 
séja transformado f!m fundação; 
instituida pela União, continua J 
em vigor o Decreto n.o 51 '198 "te I 
5 de março de 1963." 

JUSTIFlCAÇA.( 

l!;m vlltude das peculiaridades de 
seu funcionamento. inclusive no que 
diz respeito aos cursos superiores do 
Instituto Tecnológico de Aexonã,utica. 
êstes ministrados em regime de escala 
superior isolada, foi ba.ixado o De
creto n.o 51. '798, de 5 de março de 
1963, que define a constitwção do 
serviço Civil do referido Centro e re
gUla. a forma de admissão do pessoa.l 
temporá.rio respectivo. 

Por outro lado, o Poder Executivo 
já enviou Mensagem ao COllB1:esoo 
Nacional, que se constituiu no Proj(! .. 
to n.o 2,561-A, de 1961, transforma.ndo 

RESUMO DAS EMENDAS 

Do Comissão Especial. !Sôbre O PrÓjeto ele lei n.\lI 1, de 1964 (Cttl 

qu~ institui novOl valôru. de vencimentos paro OI servidores públicol cl'l 
" da Poder úecutivo. e d6 outros providênciol. 

Presidente: Senador Sigefredo Pacheco 
ltelator: Deputado Paulo Sarasate 

r - Nõo-oceitoçÕO. li",inar. por oumento de desposQs:-

:!, 3, 4, 5, '1, 8, 9, 12. 13, 14, 16, 19, 20, ~1, ». 24-, 28, 21, 30, 31, 39, ;11, .g,: 
4:4, 46, 47, 48, 49, 51 a 59, 84, 85, 66. 67. 75. 76, 80, 82 l\ 89, 91, 92, 93, 96 l\ 10 
108, 110, !lI, 114 " 119, 121, 122, 123, 124, 126, 128 a 123, 135, 131\ 13~ 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 155, 1&8, 162, 169 a 194, llUI, :W~, 20 
208, a 221, 223. 224, 227, 229, 231, 235, 238, 240. 242, 243, 246, ~:l# 25: 
356 a 258, 260, 261, 265, 289, 274, 275, 276, 277, 282, 2115, 288, 290, 2111, 2lI 
294. 296, 297, 298, 302, 306# 309, 311, 318, 319, 320. 

11 - Nio-oceito$ão. liminar. por não serem pertinentes: 
lLKm_~m ____ m __ M __ ~ 
262, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 278, 279, 280, 281, 284, 286, 2lI9, 2112, 29 
296, 2lI7, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 3ljj a 320. 

111 - [ft\endas aceital~ poro exome do Relator e do COMissão: 

1, 6, lO, 15. 17, 18, 23, 25:. 28, 29, 32 a 38, 40, 41, 42, 46, 68 a 74, 71, 7~ 
79, 81, 90, 105, 106, 109, 112, ll~, 120, 125, 127, 134, 138, 139, 143, 141 a 15: 
153, 154, 157 a 161, 163 a 188, 195, 197 a 203, 205, 207, 222, ~, ~25, ~ 
228. 230, 239, 241, 247, 249, 250, 254. 263, 264, 273, 2a3, 300" 3fkt, 31: 
313, 314. 

PRESIDêNCIA 
O Presidente do Senado Federal, nos termos do art, W, ! 3.', da <»'" 

titulçAo e do art. 1.9, n,9 IVI do Regimento COmum convoca as dU11S casl 
do Oongres&Q Nacinoal para, em sessão conjunta a realiza.r-se nQ ~Ua 2 ( 
jUlho ao ano em curso, à.9 21 bor... e 30 minutos, no Plenário da CI 
mara jos Deputados. conhecerem do veto presidenc1al ao Projeta t:le L 
'n.· 2. 915-B, de 1960, na Câmara ... n .• 74, de )003, no senado) qUe I~clul I 
Plano ..Rcc1oV1ârlo Nae1on.a.l a llga.çã.o entre Rio Verde, no Ditado de (lrd, 

IBR-19), a Campo Grande, no Estado de Mato GrOSso (BR-16l, 

.o~ Presidente do Senado Federal, no.s têrmos do a.rt. 'ro, t 3'1 él1\ Com 
titulçao e do art. 19, nl? IV, do Regimento Cçomum, convoca as ~Ulis CaJU3 
$o Oongre.s&J Naclons.l para, em sessão conjunta a. realizar-se no tua 2 d 
~~Q do ano em curso às 21 horas e 30 minutos. no PlenlLrlo da CamaTa d 
Le' m' 76-B, de 1~63, na C!\m.ara e n' 77, de 1003, no senf1d<>l . qll' inch 
no Plano Rodoviáno Nacional a jigação Rio Grande-Aceguã, sem prefu.tz 
para a ma.térla Já programada pare. a. mesma ~e.ssâo 

Senad.-o Federal, lO de junho de 1964. • ", 

Amo Mo"". ANDRA.,I 
Presidentf 

1711 Sessão Coajunt# 
211 Sessão Legislativa Ordinária 

sa Legislatura 

Em 17 de junho de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

Discuss.ão, em turno único, do Projeto de Lei nO I, fle 1964 (O. N. 
que lnstítw novos valores de 'VencImentos para 08 servidores PÚb:~COB c1vi 
do Poder Executivo e dá outras providnclaa tendo" Parecer sob nO 3 dl 
1984, da Oomissão Mista designada em 1° Ílo roê. em curso. olereqen(!, 
substitutivo. 
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:!.:ço saber que o Senado Federal àprovou e eu, Auro Moura Andl'a .. 

le, ~res:dcnte, nos tc':mc~ do art. 47, nQ 16, do R::;-!mcnto Interno, pro-
n:tl;(l n :seguinte -

RESOLUÇãO N9 9, DE 1964 

_',bo:;,mta Osu;aldo Sampaio no cargo de Porle'2ro, PL~6, do 
QtfejTo d.a Sf-c?ctar!a do Senado' Fecleml. 

,M'ti"o t.nko. E' aposentado, de acOrdo cOm o art. 85, alínea c, item. 
!, (" H.~~5iU:mto Int;:>rno. e nos t?JD10,'i de a.:t. 191, :l-.19 da const:tUlJ;'PlQ 
L: '" c?:rnl):n:Jdc com o art. 3·:5, item IV. da R:-SOIuç50 n9 .6, de ISSO, 
~j ( 1"2,0 de FO.;'t':':O. PL-t{, do G'uCldro da Sr-ttet·J.1'ia do Senado Federal. 
) Ajdct:':ll~e de IJorLe'l'o, PL-7, C3,;,,'aldo snmpa,o. 

Senadc Fede:-aI. em 16 de junho de 1964 
Au!!o l\IoVRA ANDJADJ:;: 

Presidente do Senado Federal 

F~ç:o sabe qUi:! o Senado Federal aprovou e eu, Auro l\{oura Andr'a· 
i(', Pte3.dcnte, nos ttrmof, do art. 47, n? 143, do Rgimento Interno, pro .. 
n-.1·:rro o. se::;uinte 

RESOLUÇAO NO 10, DE 1964 

Modifica o RC(f.nz-ento Interno, 

A1':ti&o Ún:co. q § 5'1 do art. 59 ~ o c.rt .()q ~ do Re~imcnt.() Interno do 
:(''1.,;~'j p:::ssant a vIgaraJ.' COm a 6egumte red,;lçao; 

"Ai't. 5r;> , •• -'.0 .0' •• 0 •••••• "0 o" o.. o o. '.' .,. "0 

"O o.. ... o ••••• '.. " o .,. '" O" •• o '" '., ••• '. o .... .,. • •• 

§ aI'", o Senado" deve prestar o compromiS!'3O !;lenho de 180 !cento, e 
)iten~ dias contados da instalação da s~são legislatIva, ou, se eleIto 
}'.L'::.'.~1te eE:tn.' conrocos da d.iplc>m!'lção, salvo motivo de fôrça ma;:or, a 
urzo do Senado. 

Al't. 6", O suplell: .... cOl1vorJ.do para substituição de Senador ou preel!'" 
~h:mel.lt ... de vaga. t-erâ, PQra tOll1ar posse, o proJ.zo de 180 (cento e 01 .. 
:el1t~J di~s. 

Selludo Fede:-al, em 16 de junho de 1964 

. AURO MOURA ANDRADE 

Presidente do s~nado Federal 

SEt~ADO 

Faço .'Saber que o Senado Jô'e6eral apromu e eu. Auto Moura. Andra.,... 
de. Presidente, nos têrmor do art. 47, n9 16, do Rgimento Interno, pro ... 
mul~·o a s.€'guint'7 

RESOLUÇAO N' 11, DE 1964 

Exonera, a pe.dido, EdtWr Lélio Vieira Faria Soares, do carqt1' , 
de i'Jfcdica do Quadre da Secretaria do SCiwào Feaerat. . ~ 

Al.'t~rl) ími.co, E' e}!"on\!;,;,ado, o ped:do, de acôl'do, com o art:, 85, letra. 
a, item 2 d<. R€-3inLllto Interne, de cargo de .Utd,co, PL-3., do c J1::11'Q 
da Secretaria do Senado Federal EdnJ.r Lélio Vieira Fari,::, Eo.', 

Bens,i" F-ede:al, em 16 de junho de L'~i 

AURO MOURA ANDRADS 

Pli:!sidente õo Smado Federal 

Faço sabE'l que O Senado F'>?G..l'al ap!'oy<}U e eu, Auro :M.oUYa 1'111'1.
de, pres:déntc, nos térmos do an 47, ll'-' 16, do Rgiment:> lnte.Il.'. :1:0_ 
mulgo a s(guint~ 

. RZSO-LPÇÃO N9 1-2, DE lSü4 

Exonera, c pedido, WilSon Tart1!cc1, Almoxarite .. rr.>~, do 
Quadro da Ser:rctana do Se1larlo Feàcral. 

Artigo ún~co E' c;rone:-ado. a p ... dldo, de ac-ôrdo CO:n o art, E:l, fetra. 
o, ítem 2, do RegimcntQ Interno, (lO carGo de Al:n07.á"!'lfe, PL-3, Co Qua
drQ da secl"Ctaria do Senado l' edtral, Wllson Tal' .UCCi, 

/ 

AURO MOURA ANDR!.DE 

S€nnco F-eJe::ll, em 16 de junto ele ea! 

Presidente do S:u:J.do Fcdernl 

FEDERAL 
2~ SESSÃO LElilSLA TI V A ORUNAHIA, DA 5~ LEG ISLATl'RA' 

rA DA W SESSÃO, EM 16 
D~ JUfJl-JO D:: 1984 

lESI::ll:J;ClA DOS SRS, mOURA 
AXilltL\(»l<:'§ ~OG\JEiRA. DA GA.MA 
J:; (íLlvO i\1.0~!JiN 

As 1,4 horas e 20 m.nu~s acham_ 
se pref.;entes o.s Srs. Senadores: 

Goll~\)a-s/:..{;l' SantVJ 
Jo:e Gu..io!U";u-d 
vaaIüo ,L:1l1a. 
~Ul1d? LeVi 
D~.:jc Qmuruly 
S;;.b .• _~~i.;..o Archer 
ViC~O:",L'J FI'eh:e -
Jcaqu.;ID PMf..!Jte 
Me n :'::;;8 ,llime.ntel-
Dm ... rLe ;M:a'fi~-
W':':;' -E.díl ú-urgel 
Ruy Carll€il'o . 
ArgemirQ de. Figueiredo 
Jú.10 Ag~ip.ll1Q 
Bar~'Cls Carvalho 
E;-rr-..il'io tlc. .r.:ora~ 
RUi Po.htl.cira 
Jálio L,- l::· 
Leite N40 . 
(,. 1 de C.l.tvalho 
Jo;:.:aphat ,Ma.rinhO. 
Eur,co llh_'1C'e_ 
Rau.l Gitlbcrti 
Ae.rJ.o Sttinbruc.h 
B~n€C;ctti. Va'lbdarC& 
Nc:::-m~·CI. ·qa Gama 
Pc'-·o Ltlliovico 
F;:.r'_:I !\1Ulb: 
Ad-llpho Pnp!co 
Irb':'l' BotnhaUEen 
Ant6r.:o ~::n'Ios 
Gll;do l\:!1ndin 
lU'(-l ~ri~er 
Men de Sá (25)-

O SR, p~EsiDENTE 
Moura .AnPrade - A listà de .pre .. 
:\ça. acusa,o comparecimento de 35 
S, SenJdoj'es. Havendo númaro leR 
1, tj·ec:aro' aberta a sessão._ 
Vá! ser 'li<)a. a,Ma, _ 

\. - r • 

o Sr. 21 se-cre~ário procede à 
leitura da: ata da s~~.s-ão ante .. 

rior, que é aprovac.~ sem de
bates. 

O Sr. 1Ç secretádo iê O .se
guin~e: 

EXl'EDIE:IjTE 

Oficio n9 1.101, de 10 do mês em 
curso, do Sr. Pl'1:neJO secretár~o da 
Câmara dos Deputados, encami
nhando à re v~5.o do Senado, a ie
guin ,e p.;;'oposi~ão; 

PEOJETO-DE-DI:CREI'O-LEGISLA
TIVO N9 22, DE 1964 

(Ng 153 DE 1964, NA ORIGE:\[) 

Ratilica.·~ tcxtJ d-o Protocl)!O d;) 
Ãcôrdo Il).ternacion\ll do Açúcar 
de 1958, asnnndo na. Co-nfeJ',}nc~ 
d:::s Nações UnHi::tõ sôbre o Açú'car 
t"lll julho de 19G3. 

O Cçngres,..>:o Nacíonaf decreta: 

Art. 19 Fica ratificado o texto do 
Protocolo de PrDrrogação do Acôrdo 
Internacional do Açúcar. de 1958, as
s:V:iCO ll~ C\:'nlc:-fndJ. ·d~s ~\:'ÇtKS 
Uüi-das sâbre o Açúc::n, realizada· em 
Londres. em julho de 1963. 

brt. 29 Este Decreto LegiSlativo 
entrará em vigor na data de sua pu~ 
bEc-:,.çl1o, nvogadrts a.s Q:' pos'çõcz em 
cept:ário. 

PROTOCOLO PARA PRORROGA_ 
ÇA DO ACORDO INTERNA-

CIONAL Dp p.9úCAR DE 19h1! 

'Os Governos Signatários tiêste Pro-
tocOlO. 

Desejando. de conformidade com a 
Resolução .Final do. Confél'ência das 
Naçó-es Unidas sôb.re Açú.csr de 1::!S3, 
que sej.J, pl'orrcgadQ entre êl:s a v!~ 

gêncla- .. do Acôrdo Inte!"nacional do 
Acúcar aberto-!t .a,sainatura$ em Lon
àr~ de-l. a -24, -de dezembro (le 1958 

(doravante der.:ominado "o ACôl'dO);" I sujeita a ratife-:ç:ío, aCé'aa~50 (lU:. 
R.eatil'.mando sin intenção Ú.e exu-- apro.vaçãQ; oU 

minar com urgência as possíveis ba· 
ses de um novo projeto de Acônl;) ln- c) ao ader:r ao m~mo. 
ternac:onal <ia Açucar para .:u~.:: .. '.u..t 
o Acordo, ArtigO 59 

Concoz:d!l.ram com o seguinte: 
lO?) Este Proto('ulo_ se dcc~tr,'lrâ· 

Al'ti~o 19 ' aberto para a~SimHUla. em L-:::::.'"es 
O Acôrdo co-ntlnUfl'á em yigor en-I d~,..1? ,de- a~õ.sto a 30 de se:tcm"..J~o. d3 

tre Os signatário", dêste Protocolo até l;J?, mehl..,lv:, pt>.os GJvernc~ l. ':. 
31 de dezembro de 19!J5,' obscl'vuu' ta!'JOS do Acorao e pelo Cl)r ',ro (e 
do-se QS di!:positivo.'S do pal'ágrufo (2v) qualQ.uez: outro p S1? :::'0 (>l'Jt ,"F: fqz 
do artigo 21,1, c·do artigo 31'& Ií'f;:e).tCla nos al'br:c& 31 cU 3'1 do 

Artigo 29 • 
1(l) O COnselhc [in:-:). inicio 1ru::01a": 

tamente a um estudo dac;, b~~e.~ e do 
e.sbõe C) ti c um nôvo P C:Ól'ú J 

em vigor o mais hudar na d:. t.:t em 
que eÀ-p1ra êste Prctoco!o, e sp::-csen
tará um relatório. Com as recomen· 
daçõ,e~. ~pro:pl';aC'..a?: a ~ s G-c',-·~'.:;5 
partlclDant?'s {) m:lS tat .... ,ar EI!1 <" do:! 
junho de 1964. 

29) C.tU;J um n6vo Arô1'do entre em 
vigor antes da data de,expiraCão ·àês
te Protocolo, a vigência dêste termi
nará neSSa data, 

Art:gO 39 

. Acordo, 

2(1) Os ínstrumento..-: à~ t::laf{'~'<'o. 
r.ccit:lI;ão ou ap"cv<:.cão se:-ão nfr·J_ 
sitad:J,S j~'I;.to ao Co\'ê~'no co p.P- ;1:) 

Unido da Grã·Bretanha e Irlan:·J. .,J 
No:-te. 

39) Anõs ~ de ieterr.bro de 1~rl~ o / 
r.ol'êrno· de qU:llquer pais DO Clll" <:~ 
f~z referência no."l ~rtj!,"os ~3 (:1· ~1: 
do Acót'do pojel"l\ a(\efir r ês1 ~ '.">, f) ... 

tocolo mcd!n.r.te o d~pós!:o d? \--fl 
:p.s~tUlnênt~ de ad::;'do jU .. to 2' G'lo> 
vêrno no Rri!10 Uni~,h d'! Gra-B: ~ .?'" 
nha e Irl~l:d:l do No=te, 

.-:) Da mebma f 0:;11::1 pcd:r"i c':.' .'!,< 

c.. ê~Lc ProLc::;<llo o C-r)', 5r:l0 d~ (r:< .. 
Dtixam de t~r vi<rên:::la os p3-ra:r1·'l. quer paIs mon"liO dn~ N~1"'5:''' {',_~'ri1'~ 

tos 29 e 39 do artigo 39, OS ATti- ou opa'ou~r G:.u{"r'lO CG:' ... ·d~..--'l tl 
gDS -79 a 25 inclusive, e 0.'3 p"'rJ.gra~ par!icip:11' da CQnfer~nc'~ G~'.s N>"'~"".s 
k-s 4" e 7~ do artigo 44 do Acó:do; L'nid~s Eôbre 11r:'{''''-:r d:- 1~6:; rr.:"' :'0 

D.::xam de te:- v!çê~('·3. 0('5' t'-::':'M' QU:Jl não se f{>z l'~";"'''nc'.? n-::s pC -::-1 
grafo~ 29 e 39 do artig.-o 3(l, os Arti- 3~ ou 31· do A"'j:'do, dr:-d'l ~I ... () 

go.~ 'lI? 'a 25 inclu:::.ive. e os parárrra ... r,'lt;:J".m de V01~ .... " dJ CO!1<:",Jho <t'· !"1A 
f Os 49 e 79 do artig-o 44 do Acôrdo os t:~: ~o ao G~ ..... c 1"'0 O\.'V- fH:-"""'" ,,-'''-il" 
·~n-·egó.s 41 e 42'ficam sem efeito, ,5';:j'1. prévjament,~ est"br1r>-,:,'ro t'ntre O 

Artigo 49 
Co,r. :J.h:l e o ro:>:::-;-ido GOt'0rno. 
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'd-:- d"7.(!!lb:--o de lne3, 60 por cento d:Js O sn PRESIDEXTE I vwenclaS concreLas d.o Govê.no F~-I Lim.all.lm ao G,)\'t:.~~v ",,--'cL-di nó 
i ~.. deial no toc'nte a· ... ~lc .... (-..-;ldades e' t.iàv 00. eX;:''::LJ:o.O de J.ma fü.·mu~.l , \"o:.os dJ,s p.lH-:?.., :mportadores e 'ilJ poI . I t d d • • 

d • d' f' Es(a fmda a el Ufa o expe len!e. , re1vmdlcações P1JOf.lána.s das nossas paz o'e St'UC1L _r ,,;:"15 p_,Jb;eml.: 
cEnto s \'8.03 0,5 paJs~s expor • ..:t..c· Sôbl"e a mes'cl req'lenmê:nto d~ 10" comunas, c'J.jo numeru deverá a'in-' MUl1lc.palJsmo <;tl.ge, deSto,!':e,' C,;·" 

I·res, 5,':o,undo as CUS:;lOSlÇüCS do ACiJr~ formacões de autorIa do Sr. Jose Er~ 1 rrir ainda: no deconer dê:te C.no aol uma decj,dva cont!'lbu:çãO à bj.~h'V 
do. O.:; 111'>1. umel1.Os de raL'f1c.1ÇãO. I ::11r.o· 'at e- l'do <;> , , , • d 
acctnç.1 e, ap:'ovação Ot.' ad::sao d/'~o. ,que v s r " . I exp-tes3;0 :)gl~mt'raào d: _o.:~~ de, Yê~Ci~ e fiO ap~,r~elçoame~,~~,. a. F; 
:sitado, ,1 pa .. tlf daquel.') data entl'arao I É lIdo o s~gtlmte: 14.000 unldac!f."~~ eleml..~t!-\le:", ~~ >.GO- de.laçao alIlt'~~,a( .. 3.. n,?-s CaJ.~.\' "., _~} 
em \'_10, no jIa em que forem 0."'.. vêrno lecal. Seo 4.(,3::.r pj cfeJ.~", . e r~,[os e Ren,na.caçoe,s aos, :-.1l\ 

,pOSlt:..ct:J'S. . I Requerimento n° 162, de 1964 ffi3.f<. dJ 40.CDD Ve .. e2icl.ores. 05 ln~er~ p:os.sure';:$,\'am..:nte melhoraQas. E r~ _ , . . . ;' I p.etes l=:glllIt.03 e .medtato$ da., a.s- fUnc.ldas pel,Js Coag;€&'3o'- de &:.0 \ 
_. ~.~. t. d . ~ql~.'erel?~s à.Mesa. sC'Jam sOLclta- piraçõ€s. locais de oem e.s:"Ul' pl'O'l""l"CS- cente 11952), Sfio Lourenço (!ltj-i 

2) P~la rfl:lt ... S da erl -Ia a em vi· a~s ao )/Llll1ste,-lQ da. Agl'.cultura, as I _ ,. '. '."'1' _" ,,-," 
gor C':' :;:. P.oto~olo. de con:orm:dade' '.. ,. -.. . SO, JU.st .. ('ol e lllJe.d.lde e '-lHe ape .... .un RIO de. JanelnJ tI9JI) ~ R~CIL .. J.) 

. com Q pll'a:;fafo (1) dêste artigo, a I segulnte.!l .nfo-?maçoc.s.. parr·~ o COl1,ôre:so NaclonR~, na certe- enccnt,a~·:-e ~~~ s~<:;e..,t~es1 .... ,1, 

'nCtl ;:','~~O de l!omp:-omL%o de se! u) Qual a 3,~ea pl('''iSta, para Plan-I za de que 0$ .f:'pre'-ellt..an. do povo, tos e ve." .dc, .. , .. ao Btas~l le!lú(' ti 

prcC:;:·.iJ" cbt21' a .. r3.t:.fi::al,io,l ace:ta-j mção do tn.go êo>te. ano no paraná, ll3..-; duas l.}a a ..... do Par;amenW, ter.1. v.sta f:. ... prov.d!;).:::a.s ql1~ d.:v(. ' .. 
, çã0-, ap:·o''-.lçl.o nU a::le'ão, de acôrdo santa Ca~arma e RlO Grande do ~tU, Ull1. p.,~el ~cc.~.v:) ti d:'''Empe?,~W1' n:;. tom(tda~, .. eJ1[\"~r:\o amda e t:~~'1 ~,j 
com ,. }J,,\.:," ,1":; CO!l:;tl U:;lon .. lI.s, com bJ QU.3l.S as v.u,edades novll~ cLa~ ~C1~t.(t~zaçao 00,., .altos e nop.es .Gb~ doculllEnios .n~~Llm~nte po-Ut;O: (; 

i a p:"~' lrt'l j'ilp dez e, s~ pO.:iSível, antes I Ms né.,ces h.St~uO~ q'le p~d('rao me- Jetlvo.':> do. :\Il~111;c1ral1c;mD bra<õ.:clro. gados, no,;. quais ~st.ao. contu~,.J:, ~.·e: 
f _ 1 ct: jalno de 1864, n .'J:da p210 lh?rar O têndJmelH.o da cultura do . 3. A,".'ól.::;.~enCl,:L te~m:.a p.2rm-:tn~n~e; po.sta.s as rnd:J.·,a-;0cs ~e uma .' ~;.:. 
GO. \'t'~':1O ciD Ref:1o Unido da Gfã-BJ'e'llr1gC? lnve~~:ment.c:'5 ~ .. rJct~re3 ae rlqUe~.-;; tr~um. atizJo.a p.J,f" CrIse<=, ~Cll'h \: 
tanh' r Jr]anda dJ N{rt"" an'ES d"" l° ] f· l' "ni hcuo emp,eStlmo'ó, fl1lan .... ampnto:., paga- V-a~ e que, pOl ul.ro hdo,·]tl' . • ,~ '.... C) Qua o mal c.am"L o por w' t t f . "'d- , 't" d M' t l~ > 

! de JflU:' ro df' 19S!, será c.onSlderada ltare fe.to pelo Ban:!{) do Bras:l? m"e!: ~" .~~orO~nodeel n;;:>IU bOlro ", .. ,'; .s I !'lP,Xst". eJ3nrc';~;lel'oo • OVlmcn o ",".L~,n.t; 
• como de ".,,::.11 ~~3iLo a um mstrumen- d . lJd d d r n. ....~~ \,,1:) l~ (,. ... \:1S urc .• a .ca'- 1'..... .. ...... 

to d,' L'IIf-.::CC.lO. aceitação. aprova-l . ) e Q~,als ~s fa~~pa~1:~to e a :~~(). d.a::, cota" cCr-°··Ul..:w:laJS; ob:r.~. em- 7. Supr1ffilr ou. anular Co:; il.t.;1 
ção C~ act" J.'.; o Consel,.l}o pOderá es- ~ml~e;nt;" praB €q d B ~l ~g 1 p:e-;:>ndmlentos e s::rv;çcs; de::;envol~ ne~ati\'~.s e as forças adver"u:i 1;' 
ten'I~r 0. }l"alO (f[ri1f1 -de 1" de julho de .as .to.'; ~e o ancMo.? t .r~·d AqUtll viment~ plan:f.(' .d:) ~ rr. l'r..izaçâ.o pon-"ál'eJ.S p e 1 o sllbdesenvc>f~n' .'l ' 

<.!- •• • ·ac.ope1'aç'a{)queo~ lll1SerJO a sr- adt"t {' -. 't em -o l> . d "l~' 
19M a~e , n;tr:l.. d<'lta que. detE"rminar II cllltura e:::.tá dando ac,j trilicultores. s •. nlo!~ilc~ ra n-'sil,. --p~;dc:::.atS, em EW f!i- eS o.'a"~~('c,aon_ e

U
);l.,l

d
íPensmo ;...:Set:~,.-

desdf' c..ue ('~t~'la cau\'en-::Ido de qlle Cf cemo €!:;u\ s\.:ndo d~í.r\.b-uido o 't ,,,,. 3:. - ': , ............. é - as Te - '~ .' _ .•.• 'U'_ 'f'S rurl1,,,, ... ,p~('. 
O Govémo em :p:,s:ão não..,.,depoâtou, tr'",O nacional aOs m.::inhcs e se os la,.. v~n~LCJç'Oe5 ffiJ.}.j freqUentes dos ::\fu- o e:-':';",:,'m2?~() dos ~am:)cs: ,11 . 
.seu l:H slLnf'nto de\'ido -a dlfl{:!'..~lda~.1.::"s vractores E.Gtão recco-cndo o dinheiro lllC1PlCS .. 6[n:p,,~ renov~ldJ.s ...... <) ens~jo r~r as CO~dko.:'~ dt '1d~. d'.~. p: 
em lon1p.::~J.r ~e-us ~ 'oceSJos con~t)tu· da suas colneitas n ocaSião c{a en. d~ ccnc(\nt.a~oel' naC.OUál"-. e regl'J- Ç~H'.C; m.3rg.nal.zJdfl-". d.? '11 tedDr (o 
c;:íOIl..t1:;. I . ~ B c :ra.:..il' naI::: de prefeitos \.. Vel'L!1tlmes, q'le. llg-Ill cs d:'3c-../V:,iJl'.o" e l'ul: -, . .), 

tH,g)a 58: aen_t
O
" ,d<;., 'n e o' ~"ansT\orte. a ~a rUI' de 1930, ::.-e t2m l'ealiLado no' d~Qes d:}, Oma'1iz.l.Çib nac:ún:\:: c'.:. , ~ a ;:> .... d., .. , 1J.l..1' PaIS I b']' nd' - , I -' , (3) 13'3. at5 l' d::- pnciro (le 1934, da prodl:'ção de tnr.,o nJclOnal estão . . I ... f' \. çl': .. ·r co '::,I:D:~<; ae ... ~.1.o- ...... :·. .. 

G,-y.'rn.::"" drt('~_o,e .... de uma pe.:-cen·l sendo fcWs em bO::-13 c.::n( . ·es~ ,4., ~.ff'11z:mcnce,. o ",p.oct .. r ... EX(,~Uv"VO m('n<--o~ harmon!ct. . l!lt!~iV(' .~rr. 
ta~.'t .. l '.' f' vc,o<; do.que a Te·' g) Se todos os moinhOs estão cun1.- darl~n.~: au;~) ~80 ~~). ~.~P",2,?U. ,;)1 d!.~ ~.'" çomun<,~ b.:J :IPll~<;; J..-:.~1;: 
fer~o:Ia no p3~·:i·~ra[o (t) dc"te ar~i:?;O (prindo a portaria da mistura de rn;- P,o .... lfC~ ... ~lV.". (,e .!r._r.. la sa._ ;",.-. ...~(. ças e dl~CLnU'l?çi)~S r.'"~~ 
se t'lrn.· .. 1Q p:l.rtcs do p;:'e",cnt~ prO-llh~ _ r..t~1J:1 ou sOJa 11i:\. fab:riC!lção da. rI~ ~, dC.Llruth? ,e~~:l Cp.<l.\t~lação <l.c em .:-c.-amo-, .?t'C.d'e.J~ a fomel II~ 
toc--h. c~ Grvfl'l,O'; q:te 33sms·nm. f(lr,nha de tricro pl •... runs,. CllJ:'f. llnporwnc • .a aum."'n~ d,emw ... , o anllt;;\;et:smo E" a .• .' 
ra!Wc~l;::l_, ac?:t~rJm. zprOV.Jr·lm es- "h.) Qual a a.ual mistura {ie mllhO ta',.dU!.d" dl~;, <!; t,n~,o.da f>m ~uc "nú- e~c; aí nl9"'..1.n:a. d?-s Metas iP.::n. 
te !' otf)~(,10, O'} 2 é:e ed::dram, po--! ra::.pa O~t1. sOJa _ cem tngo na fabJ.'l. rue.,,), 0\ :\I~ ... c,p;Ol' vai c:.:'''' ndo e nas do M:.!l!lC"lpalinn.o, ,as Ç" J.~. ti 
derao ('Dnr.~··d'l:r em c_lcca·lo lJ.!l \'1- cação ue pão? a. N~?i.lO ',c eX~1nde e~l t7.10" C' .-F '- men;e l,?cde:"2'J -er_ "'t·..., .... ias .tr.: 
gor en~r€ êl.s, 'I i) Qual o p~'e-o a~ual pao'O aos trl- ~df"' de-,nqr<lf~e·l .. e ... on?m;ca e "o~ a cr12C30. eXl1'·:-!·'TCt e fcrt.:3. ~, ..• ':1 

tícult-Ol:es per tonelada de u:gO naelo- ela IT.· n~(', A h.t)2r;nflrlça'J t::l" ;do dos Ó:r~áo.c; de B"<;!<:f~ncia. técniC!t: e • 
nal? O gTande fatOI" n~~['tJl'O que an :a 1:3 nnnc~lra 203 ~Iuni('ipi-o..,. dot3 ~:'J~ 

I j). Quando será rEgulamentado o e.sf~l'(,.oS gCverlla~(n~3i.s. e' .contrIbui r€C'ur::cs prÓ::)1'i.os e de efetiva ( I::'J:: 
'\. Pa!'~ rfd'.c3 d: apl'cação do Ac~r· D~'cre~J lP 52.1CD, de 10.6.1963; qlle p3.~a lmpla~t~r!l'" P.E'f~l'."Ul'as e Câ_ dlde f'~rCtltlVa. 
do, qW1da Sf' faz retcrenchlS aOs q-o.1 condic:ona as quotas de trigos dos r;~r~~ :vrU:?:~lP;-:l" UI!; cbma de f!Us- 8. Setr:'O::-e.~oj ob.ief? de cbnF-:~,n' 

llI;lJo 7 

vernos ou P4L<;CS enumerados, menClo- 1

1 
moinhos ao plantio do cereal, no paiS. _ Ç.l e d. : ,?t,. mo. ",erando a. dec~p~ rec1'3macoe~ de PrefeItoS, Vf2rt~d.~:-

nados ou in.cluidns em determinados ~ ~ao : O ceo:lSll1<! das ma~~s Int-efl.J- e lídere1'õ n1unicipalistas a ~l\!<'n::l 
art!gus camiderar-se-á como enume~ Jdsttfwaçao anas com reIscao à. CRpRclda.de em- na. estrutura da Administr!Jd.o F"~ 
ra-do, ~enc:onado ou incluído noo di~ O presente requerimento ê a renO- preE:ndedol'&i do Governo Federe.1. ?era1. de órgfi.os especlficamen~e vh 
tos artigos todo pais que não esteJa v.acão de outro de faual teor já de- 5. As chocantes clispariclades re",io_ culados ~o estudo e soIucão d~s pn 
mencionando nos artigos 33 Ou 24 do vjdamente jusÚficado, mas a.té hoje nais e Os jesnlvei<;, que se verifi~J.m blem l~ de D'ó<-lstênciSl técnlcl1! e i 
Acôrdo, cujO Go'!êrno haja aderido ao sem resposta, embora tenham decor· no que concerne aos indices de renda TI(l.n(,f'i,[l às preefitul'QS e Câml1l'ac: , 
Acôrdo an ?.S rle 1° de janeiro de 1964, ridcs 4.3 dias de seI: encaminhamen- "per capita" \e aos coeficientes de Verrdaores. Em 1949, n" Govlll'no , 
de C"onfol'midade com o parágrafo (4) I to. produtividade e desenvolvimento cl'Ía~ Presidente Eurico Outra, sendo :M 
{lo artigo 41 do Acôrdo. ou que par!.!- Nece.ss~tando, para O:; nossos tl'aba· ram, dentro da. Fedel'4H;ão -anomalias ni~tro dq Justica. n DeputAdo .Adr~3 
cipe dê~te .Prutocol::> de conformidade 1 lhos. das infonnaç~es sol1Cltadas rei. deseq~líb1'ios, situações pred-::ttórias e dn Me-"lllü"Ut da costa _ ab:t.·l COl 
eom O-s artIgoS 3 e 4 do mesmo tel'amos o pedido fermulado ant~·lor. carêncIas, de tôda ontem, perturban- sl1Itor c"1fra·l rig ReuúblicEl.. fp} 'P;'D!)O 

Art:go 8 

os C:oveL'nos signa.tários dêste Pr()-o 
tocolo se comprometem a paga:r, de 
confornlid~dc com seus process~( 
const;tucionals, as contribuições im· 
postas pelo artigo 39 do ACÔl'do. 

ArUgo 9 

o Govêrno ::10 Reino união da Grã
Bretanlla e Irlanda do N01'te dará Q\ 
ênc!a :.mediata':I1€l1..te a todos os Go~ 
vemo;; pa:-t'<:ipantes da Conferência 
tfas N"ções Unidas sôbre Açúcar de 
1963 de cada. assinatura., ratificação, 
aceitaç!i-o e aprovação dêste ProtOCOlo, 
de cad? adesão ao mesmo, de cada 
notificação recebida de conform1dadt 
{ l' o 'PHrã~rafo (2) do artj~o 6 e da 
dat.a de entra-da em vigor dêste Pro. 
t.ocol0, 

"9:ste protoculo, rujas text)s em ltn
guS,s chímsas, espa.nhola. francesa, 
inglêsa e !"lSSa são igualmente autên ..... 
tlcos, será dépositado junto aO Go. 
vêrno do ReIno Unido da Grã-Bl'e, 
t:lnha e Irlanda do Norte. que reme
terá. êóp!as ce\'t:fica-d3s do Protocolo 
a todos os Governes signatários e ade
rentes. 

Em fé de que 'ãs ababl:o-ass~nados, 
d~\'idn1Uente autorizados pOr seus reS. 
pcctivos GO"ilernos. aSÍnal'am. êste 
F.l·otocolo. 

Feito E'm Londl'es no prJmeiro dJ-a 
~lo mês de agôsto dp mil novecentos 
~ ${!~;;~t.a. e trê~. 

mente. do o. func :mtUnento do sistema fe- tJl!!l !'\";!lf'SQ d"\ JiltJNDACAO DID-S ;\'11 
sala das Sessões. em 16 de junhO deratlVo e das próprias instituições "JiCfPICS. notável f,Mt.a;mvll. toit 

de 19tH. - José Ermirio de 1\.foraes. den-~Ocl'ática:z de G<lvêrno e Adnúnis- via maTMranru. O orojeto d/l IIpUJ 
O SR PRESIDENTE tração nas três órbitas; União. Bsta- v:!cã.o dO!ll MunicípIoS" _. e:lf!bOre4 

,.L dos fi MUl!icipiOS: o!; exageros da su.. .Ilob os ~11.5nfcios do Minlstél'o d", .lu 
f(;:?údo Mondin) - O requerlmen· p\rcxmtoo.l1zação ocasionauam o ne- tíl'a e Nf1Q:ócfos !n~erio:res - teve 

to que acaba de ser lido, náo---depende gllg;en?iamento d~.s necessidtl<ies e pe~ f't>1aborac.9o nre-ciosQ, e natri.~tica • 
de apoiamento, nem. de deliberação dO c~handades localS. deslocRmento ma. 'T'ei...:p.ir(t de 'Pr4"lta,o:;. Ars.-'ú.io CpvIllcru 
plenár:o. será, depois de publicado, ClÇO das populacões rureis, além de t.i, RômllTo de AlmeIda., seVéritlO 801. 
despachado pela presidênc:a. provoca.r o esvRf'iaT!1ellto dos camp}Il:. bra. rHteJmv P,h·i\uch. JunQu~ira A 

Há oradores inscritos. até o ponto critico da saturaçãO, as rJloe!.. FtilncLscn BUl'kinSki e ,.utros, 
Tetn a palavra O sr. Eurico Rezen- CO?centrações "tumultnárlas de dc~er- tinhlt. como ftntllidade primo/"dial . 

de, inscrito e.cn primei~o lugar. nll.nads~ zonas litorâneas, onde se er- j(nromovp-r, Rc.elru-ar e Mordellar a r 
O SR. EURICO REZENDE; ~ue~ cld{'!.d~s congestionadas que, to_ vIt.~lha(';;o nss comunidades munic 

daV1B.., exervem, via de regra, irr,esis- nai~Jf ConformA a.cpntuou~ 119. éfJO! 
tfvel fa~cfnação sôbre as comunide.d-es () MJnis-b.'o Adl'oaldo M-e'S(JUib. I 

rurl1is, sedl1zid~ pelas perspectivas de CoC!ta: ,., "de"<;-(lnvolvenno ,~ci:j() s 
melhOl'es oportunidades de trabalho e nlet.iva e COú1'dpnQdol'9.. (Im Mr:aJa n 
lJela i1mão no<: ntNlt;vo5 1l·':1:mos. São ,..;rmp'l . . t'pria ~ l"TTND:'\CAO ''OOq 1il 
fiantástic.as :;l.!Io proporções atingidas, '''!CíPT('I-q () ór ... fio Centt~1. 'rnais ta 
l'l ,tes :~~irr .. o.<; anos, pelo deslocamen_ õe ramifirR rp.Qíon-a.lmente. d,' 11m IH 
t~ das; 'J)opulacões intenoral1as.:.em n10 e nTl}[Jmnn '\o!oV"imel1tr) 1yl'lll'llclo 
dlre.r;ão aM centro:; urbanos _ fenô- 1iSt.e., Con~t.ituít .. ~e .. iQ. de~,(lft fOl'rr 
meno (Iue ê um l'eflexo das pé~simas rlpnh'o dp esfudM e planefar'll"nto íl 
condi('õe.<; de vid~ determin';lnte.s '0 minfsfrE1tivo. ,c:ncial e eC01lôm!ro. 
êxodo "l"uraJ. T~l pstodo df' coisas de- 'O,.~tallia. Qllsidêncfa t.écniClI à' C 
monstra, em tôda a sue. amplitude, o '1iunas,') An~$:3'!" do extrA:()td ~1.,.10 $I 

nS'norama' fl[111\1 da crise e vulnera- ('Anca e tJlt t'aVf')"l'§vel l'f''O~W~l<:c:?in o 
"l:;l-r'j'" do SIstemA Federa.tivo, tor-. t.lÓa. a flFundat'~o do~ MUnhlfplQ~ m 
n~1n10 iml>erativa, a fOTlllulação de 'I't'Ipn~~u no nanet. no me!'r.~.o Rnn 
tlm!t 'Política Nacional de coopet'8;:;ão 1°.49. ,'M'I'/~ R . .::-"mente eFt.a.v:l '''M(''lC 
rnre-r~ovfl.rnlJmpntaJ, :'01 o comando e 9, A.l~l1no: anoct denoto::. I'n'; lo5~. t 
'!'e~~nnn~abi1i<1B!de do p<lder Executi o n('.<:!~ião ri9 T P"11'I',f;;O dQ~ (;(\"<:-4"11' 
ds União. dA, A~socja('Jio") 1IrRllilêi!',!; IMo: " .. runI, 

(Lê o seguinte d~curso) ~ Senhor 
presidente S''''' Senadores, o~ pro
blemas fundamentais dos- municípios 
brasileiros têm constít,uído uma. das 
m i n h a s abson'entes preocupações, 
desde longr da~~. O Movimento MU
nicípalista vem merecendo, de minha 
parte, o mais justWcado interêsse. 
dê!e participando ativamente, corno 
estudioso e corno homem públicO, 
através dos Congres~os Nacionais que 
a. A.s.soc1s~ão Brasileira de Municfplos 
(AB1D vem, p;ea-iàdí-oo.menb l'eali .. 
zar.do, nas dlversas regiões do PEl"!s, 
.reunindo Prefeitos, Vereadores, técru
cos e autoridades, para o exame, em 
urofundidade. daqueles problema$ -
direta e 'intimamente vinculados ao 
desenvoVlimento eeonómioo e soeial 
de nossa pátria, 

2, Em várias oportunidades, dentro 
e fora. desta Ca .. a, tenho pa.rticipn,do 
dos deba.tes relativos M equBciona
menta e solução adequada daqueles 
probl-emas, quer formulando, SUgas .. 
tõe<J O~~ qlW' ~ ~ 

8. Aq qUe-lx-G Q, e l!eneral1zada.s la .. nlO!l. () entlio Sec-retárlo (Jere.1 
mentacões dlJg Comunas e dos Est.a- A.~"\.r. Sr, A!'!1,.Ho CtlvaTe~nf-i. nm <: 
dos. que perderam substâncf.a. e não n1p,foref/ ed'wnf'l.%<: do :M'11la~dn91i.al 
nadem em'ftir p,qP~J moeda. e sofrem h~.<l:i1ei1'o. defendpu Pm n.1)1~P. dq E 
além. disso. com mais h,ttênslds.'Ó.e, Oe!. tM\1dê.. Il- ne.e~idadD ó4 r"~n~«o 
!mpMto,e d~l.Mrl"" da !nn •. ç80 aalQ- lI\JmS'!';lal'O 1X> llií'rm·llOR UI( 
~ cr:zt~ 1:ltl Vet~W ta .. ~"i~.~ Q ~L·!t:·J-l·~ 

. ~ 
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lt~;) e:. ::JcrJ.ó.o per l:nUl. ,quip~ <.ob J. q~ngre~ -os int:rnat:ona:s, nacionais e 
}U.l !._)tlV:.:,:,a,G. :-':'2.~ <;I _'!"nplltude d.l, r?glcnal,s, promover CU!"U"" e concur
t1'.,::' ~co e 0'.$ P,OP<J:V .. t.';i do l<rin~':~~- SO~ üe Ajm~n.tbtração,~AUl11l':;'al, ce
TIl) do lntc!~" •. pelo vUlto ctecarce.l.1:e .CONr IJ.cordos e. <:on\oi!nlo;s e pUlJlic,lr 
th\~ ,,'C::p~~:.s de "ua criação, bem 0- lrabalhos sôo!".;:! U~$unlO.5 ~1J.u.ici1hli:;:. 
nlO n 1 lffii.'ns:\s dlfkuld::>...jts (l.I}0::.tJ.s:otn E lllter('ssantc lembrar Que os dois 
cn:.p;~cr.w.~mcnto, contribuiro1m t-Ial'a O mene cn.ados PI'ojetl,,',s (m,.. :L 731>57 e 
t<rqulvu:n:nb da p:'opo.'5ta. Houve, por 3.e91-58. fJntm eJabcrauo.~ pot' ho
tu'~ro la.do, U\'Y\.9. I'L~vS.\) contrárla 'J rneIl.'; pUbtccs de reconhecida expe
Mln:-têrio d.l Ju.stiça e Negó3ioll In- riênc:a espl'C n.lizart.a: .o Deputado 
t-erlores, que nitO a.dl11it~a o seu des- Vasconcelos Casta. cOl110 e:{-Prefeito 
merubr~Ihê'nto, O '~:nN1P-TltRIO DO de Sete Lagcns - Ma e atual Pre~ 
lNTFRI0R, CU)'l c~'\a~ào, Miá.5, o:'''', feito dê~!:c Munlcipio e o Deputado 
$E'>;'ut:do se P:op~11n, e,~t.4 sendo cogi. Ce~so PC'ç.anha, dU:3s vêzes Prefe1to 
tnun ""ria fl <"oluç'>o :!ó"';ca objeti !lo EAado do Rio de Ja.ue-iro tRio BQ. 
T:ln~'ú,"com ~ p~{'sen'ça ef;Ú .... ; do '00 - nHo e Eom Jardim - interpretando 
vêrnJ F'~deral na totnlidfld€ da~ co: amb-::Js .as aSplrat;ões das Comun~ 
IDdl1!!<; br~3iÚ>ir:" e. r.:'lUz::tção t~ brasilewts àqlle!u epOC6. Apesar de. 
qe cb:-as, enpreend'!llH'ntos e serviç·os ,extr~m3 slmpl.cidade e. redyz.das pro
d~ d2~e!lVoOlvimento ~6ci(;-econôrnioo jI?orço€s que fi cara.ctt;r:zl11'1am, o pro
t". sc~r?tl1do, 00 f.'P~ feiccament.o dó ,Jet~ que. buse3va cn~r fi. Div1.s~o de 
Sí't2~l- Frderatlvo, A idéia, porém, A!"slstellr.:1.a 8.,?s MUlliClp!OS não 10-
tev:, o tne::o:mo dest"DO da "FUndação grau Op~lúvuçao, 

I
~en!ço Púb:ico, do Banco N.::cionul 
do D~';:hVDl rln1ento Econôrnico, da 

• A.s~üc,:.ação BrasHelrc, de Mun1clp:oS, 
\ do MiniStrrio da Fazendn, do Insti

tuto B!'osile;rQ de Administração Mu-

bro, co..usa Os lllaiofe:) preJuizt>.:'.> 9 
produção. 

Entretanto, mesmo qi1€ n saf!ia <:'1 

apl'.espnt~ boa, enfrenta o produt/) 
mUlt.ns !.hficuldades, e a prlmelra te 
las é sempre a fixação do preço' mí, 
nimo dK uva, Para tanto, Se fel DI 
Rio Grande do Sul hn)i!.o - e 1';;.1)51 
bâbi!'O alguns decl'etos - qne 4 1 

~egumte: reunem-~e à.s véSpel'8.t. di 
3afra, cU seja, da vinctJJna, os pro, 
dut.?res, eiS industrialittal), repri~";:n 
taçoas de classe e a represen tRçãe d< 
Govêrno para, em conjunto, f!',x:lT 
cada ano, o preço mínImo da m .. ~. 

d()' Muhicip'os", ~3., :r'ln{lll~ente, na c,urta e ~ra~ 
10. No ano poslerioOr, em 1954 matlca ge3,ao dQ Pre.sldehte Jaru,\1 

ql;.ando do nl Congresso Nacion .. ~ Quadr,D,'5,_ cc.orreu O episódio decislV/J 
C(l,s Manicip.'o.s, na Cl d$l. de de São ~a ~n~l[lO do Se.rv:ço Na?ional dQ>5 
LPl!r<.nço, voltaram à olcns.va o~ 81'<; .• ~Uh.crp;os - SENAM, pe o Decreto 
At·RIl.1Q Cavalcanti, Luciano Mesquita n· 5u 3<:4, de II de tna1'ço de 1961. 
e FI [lnd~co B!lrkll.1':'!~I, pfopo.ndo a ; O ~pare{!!:n~l1tD 0.0. ~~~~M, no pil·· 
ind:t u.ção de um Plano :\'<!ciLn(11 .1.: . r..O.l ama c...:l Ad!HmL"~t.aÇOo FedemI, 
Obrt\::> e S!;"rviç0.s MlHliripu!f; _ pru- '!'Ol, PO!'úwto, a_ re.,>uItam.e de u::na 
jdo que obteve lmenta repercu::-são \~ut,). d2 eXp-u.>3~í1() na,clOnal, liderada 
~;:)J :a denominação de opel'<lçâo M'.~ I p~Jo MOVlmfl?to Mun11:'.1p-;l.llüa 13ras! ... 
1"11CipO. De fato. em junho de 19114 1e;1O., O Got'~"no Feder:l! reconheceu, 
o Senado!' .Jarbas Maranhãu trau.5:: :t~rr!W"5 ,~lq;\C'le ato, 3 . urgência e a 
frylmou a "Recomendaçaô de Sà) ,e~SSf'n; ihda{,'" d~ l.untt Politlca Na~ 
L;)ul'enço" no pl'ojet.o de lei númelo Iccrm• ds COOpUUf':'i.o ItVergov'e-rna ... 
4.\314-:54, no qu~.1 &C seg1lir<tm C:"'-!.\ Im~'ntGl, ;:ln(':t~:co. com o SENA:VT, as 
S'~ostll.U~j\,os e Cliver,sos J)!"ojeto."'- UI'! ,bas.rs e Qn:çtr'z~ de' 'Unu cfpt!va as .. 
Ir!#'; comp!ementates, d'.Uldo origem aó ~!~.ç,!lCI~ te.:,tll(:d. e ftllar.r:eira. para ~ 
H,~tfma geral da operaçâo Municip.o I .. ~.nuna,"" 1J.4E!1?ra.s O Oo','c:-no Ja ... 
cUl.a pxecução seria efetuad~ por dUa.~ la.C) Q.u\!drc"- ("ll~.rr.'!"ou a direç'!1o gl?ral 
(~m;s,Õ2s de âmbito !laci·anal: aj do ~ENA ... ~1, em. rt'.'J..rç-o de 1901. a um 

1.l.""}<õl, de Plane}::tment.o lncumbic:a de ,téClllCO ae AUIll:n,strüçvo indica'l\) 
(':,it"Hirar o p1.3.n0; b)' outra, de na. +·~.;.'o M:')v1!~e!lto .vrun:e'pJ.lí.sta, o Pní. 
t'l~~.ta a:iministratva e técrüca, de.:>_ 1 .,~or ArcuJo Cu.voJ canri, t.ot::t::l:J de 
t.·,,,:,>[da a real.za.r a O;>-eraç:io Mun.- :ap'!:~UdHios, con.hec;mentos técnicos e 
-ct~tO C01l1 st:':.s prDjel;õ:s regionais t. ,p.c1l.ln(\? ,ld~<ll::-m-o.., CO:!be ao pn. 
Ir. ·,tis. 9 ~€ferldo S.u.tenta seria, pü; :l~.fl.ro, d~no:!Cllt€ ~ e."trut,l.!:rador dO JO
(.'::~rqücnclü, ímplantu.do Il$..s três 61'. :\~IT, Á~r~ .. o ri ,(f'.:pm,'~bl.~d.ade de m'_ 
!J,:Ç4 (iJ. Fedcr!l.t;ão, dIspondo de 11m P:<lD~:~-.O e ,Ilaçar o IOte.ro C.$. emt.n. 
F ')lã? P:nancelro própr~o e Ad.YI1ni~_ crp:J.I;;r.o e Q(.5_nvulvlmrnt'.) pl ... mf ta
t:'<;o r.:ipeci.J.l. Tudo ind.c.a, ttue as ~o {::" ,,'t'~un<clplO.s, no pel'Í-oj,) de mal'. 
):.:' \;:"")., l'e1n.tivo:s à "Opt>raç'ãl) Mu~ ,Ço Q':: 1::-:11 Q. out~b!'o de 106~, (';ld.lt";.'{P 

rtdp:o" - Q.l"a modorründo nas Co- ,?~,q~~j o SE:X~.\l, .:.traves').)=" :mu tr:l~ 
f.1.~.sõ;) Té-cnicQ'3 do CJ,'1;l;l"esSQ N,\- J,l.ól:a de ,"~C:-"S.~\Id.:S e d:fH.'uld.a"es 
(.';<l~.l __ PQ~·!.rã-o ser rclo.!"tnw.'ldos. ~~ ~.oda ;_t:::cre• em .virtud~ da C~. 
11 ".LL:.ailneni~ na hipót':~e em q"Je .. en~'B; d .... f"_Cl!r{Q.q fma!".cc;:o!' nt'.,,~e 
f:?!.l.ci-ia.d:l, no bôjo du RefOfn\3 AQ_ }J_~Tl~['~. e d;.,s grave scr~c~ pOliticas 
m:t,l.!~trativa, O I'-.. Llllstél'io do Inte_ ~e tU~l'JHl!Jram o País, pro'.-('{!ando. 
r.q, A Op31'açiw Mun:ciYJio P:;' . .l S11a \.ucJ~ne. Q ,renúncia do Prf.')iC:ent~ 
o:l;f(ivjdade, conteúdo técni~0 e ,,9.3_ (J;::-lG Q~Hld!c.s, a~Z5 de C'l"C'sto <ie 
tn~, rropcl'ções, trm cantcterl.::ticas de i 1. .. 61. 1\,1:::.." a rXperlel1c:a d.e f'Jllm011<l. 
p:l"~niti"de e p'ena ex('qüibilidade Ii- . Tne-Dot do SEN,AM _ em Si.IR primei"a 
nal1ceüa e a.dministt2l.ti<;l.:\, ,fase ?C orgnnlZ8j'110 e imp~Ltnr8.çiio 

li, No entputo, novas tentat:t·a.~ ~encenad~ ~m ou~ubl"O d", 1952, eviden_ 
c~'otTe'ram, A 17 de junho de 1957 :CJ0'-! _a vU'.nerabIl1J..ade de uma ins
o Deputado va.sconcelos COsta apr~~ tltmçao ('.nada sem. meios materia:s 
s~ ntoll, na Càmara Federal, o proj~~ e, [,llQnce-lr<Js, e m~lto cedo traumaw 
ta éle lei nJl 2.738-58 <cria. a D~P"tl'- ,t.zada p~los.:.wontcClmentQ.s n~cicna;s, 
t'wtento ~acional das Ml.lniclpalidn. 'IE3~a l~xper~cnc}a demomtra, de ma
ck; 'e dá outras providência). Cabe. neml U1sQCiimat(~, que chi?gou a ho. 
1'\'1 ,ao referidoO D.=p8.rtamento C011. :r~ ?~ lima completo l'~formulação do 
ü'_'if2::1.f fi, Policia Municipalista do !D.o,J ema, a ser, jre~OI~ldo em têrrn:J;:; 
G:Hl"êl'110 Fedcral e t)restar assistência (Ide urna rcorgamzaçs.o :n~egral do SE
tf',-nica aos Municíp:os, na multipli- N AM e o seu enquadramento 1105 es
c·u·,l(.le doO", seus aspectos. A p:roposl- ! qU€ll1ns de Ref~rma Açiministratíva 
çã,c). 'em referência enumera 13 (treze) j-.ct°ra nas co:ptaçõe.s- do Executivo 
:3 r.r:1(llicões bás.!cas, esta.belece a es_ I}i't era! e do congresso NacionaL 
têlldtra' do Departamento COnlo órgão: 14., Em ~b!'íl e maío de 1963, 
d:;l'hmente subordinado à 'Presldên_ <ocupel a trIbuna do Senndo e tive 
c:a tia Repúblic.a e. em 20 (vinte. \ oportun!dade de manifest.ar-me sélbre 
,);1"1105. cOm os respectivos parágra- o prCbl~ll1a,. em ~unç~o dos interês .. 
'1\ 51, de~ce n. .minúcias de Regimento ,'ê~~ naclon~ls, reglOt1111s e mun:cipais. 
O pl'Oíeto não v:n'!Qu e foi orquiva_ !A.em da lmpl'ema hdver divulgado 
dI) Mns valeu como um eSfôrço pa- \ ampklIler:te ~s. ~e~ pronunciornen .. 
-:r ó!ko e slna1 de lUta, I tes, tom~l _a lh.:C .. .;;tt;va de me dirjgir 

12, Levando em c~müderaeão to- t'~ ex}rl~·~ao tietalhada ao enl.ão Pre .. 
dv~ ê-:.5es precedentes ° nêputado sld~nte João Qou.lart" apo-ntrlndo .50 .. 
CrLi) Peçanha propôs a criação, no luçoes que. me pateClam a.dequa<lr;iS. 
d:f\ ~ de abril de 1953, de uma slm~ consu~tallculda.s na const:tuição de 
pl C!,o; D;visão de Assistência. aos Mu. li;lll Gr uPo <l,e, Tisbalho, com fi flna
lliclPlcs, integrada no organograma. lI~de es~ecl,fica de estudar a viüa 
do.) j\~inistério da .:Justiça e Negóc:os soc:o-ecr:nDlmc~ dos nossos Municf
Interjore.s, encaminhando, 2, l.'espeit'), pios, NaQ. ~b.t:ve ~.<;quer resposta. c 
o pmjeto de lei nl? 3,894-58. ASSim q,lIe C?mpIOlOu, lmal-::; uma vez, o de .. 
se e4C\l'OnOu o conjunto c'} atribui- sl!lte,resse dtls a..:to:s conselhos da Re
ções do órgão proposto: intima Co.. p~blIca. para oom ~l11a que.stão de m_ 
rc:rpel'~lio com OS Departamentos es- dISCUUvel rel~vâ...,:c:a, J.!:sse Grupo de 
ta.dUáis de a.sslstência às MunicilJ(l.li. Trab-a.Iho ser.ta llltegrauo de repre .. 
dade:i, Com o. objetivo de prestar 1\s_ G-~n.tantes do Ministério. de. JUStiça. 
.. ú;,tAllf>J,ct. t.Ãtmtn~ l.a Mmll.tlaJI, realizar (dQ Departa.m.~nto Admimstrativo do 

}"'JcJI,>Jt e da E'ul1d.açã,o "Getúlio Var .. 
ga.s", Sua designação e funci()l\<i~ 
mr!lto não (lc"arretari.am qualquer de.s
pe:'.u pala os cofres públicos, DeMJoO 
do prazo de se.s.senta dias, () orupo d~ 
Trabalho ofereceria, em relatório, o 
res1l1tQdc. das sua,s aUvidades, ellun~ 
c:aIldo as conclu.só€s da SU? tarefa 
bem coOmo a.'; sug'estões adequadas ça· 
ta a solução do problema, 

15. VitoOrio~a a ReVOluçãO de 31 de 
R1fll'ÇO, \·o!t.Rmos a insistir, em prOhUU
riamen~o nesta Clsa e {'m exped:ente 
dirigido ao honrado P~e.<;idenl;e Co.5 .. 
tello Branco, no sentido de () Govêr
no Federal volver Slill atenção pata 
aQ.ue~a ~olitiça Munlcip:alista de eo· 
vergadUr3, péla qUoll t.anto se bntem, 
130 longo de tantos anos, as prefeit:u· 
ra:" e as Câmara..s de Vereadores de 
todo o Bra.sil., 

SUbsiste, ainda mais vigorosa. ~ 
nece.s~iclade de providências tl"ge.n~es 
c denn:tiv2.s, principalmente n !l S 
atuais circunstâJ1Cias da vida nacio
nal, como um imperath'o de interto. 
r1zaçr..o ~ cOhSolidaçãO do~ ideats da 
Re\'olucão Democrática, 
De~'ióflmente reorganJz,3do, Iransfe

!ido pata o Min:..st{·rio du .Ju.~tic:a ou 
:ntegradoO no futllro Mini~têri.o lnte ... 
rior, romo um dos seus Ól'Q;úos' nor .. 
n1:1tivo.'i e técnico - o es~ellcial (: 
?YOUlOver, ct~~de já, a rtcuueração m ... 
t~~ral do ~_.SNAM. uparelhá-la P'lra 
o cesempf'nho da sua missão. dotá-lo 
d€ t'el:'ur~os humanos e materiais _ 
em resumo - transformá-lo em po. 
dE'ro,>o In.<;trl,lmento cerr por cento a 
~f"tviço D?S comuna..c: doO BrmH, caüi .. 
d~st~ntE' de tôdo.s U,'" ~orri.'ntes part:
à!tfJa~ e fie] à sLlfl de.'itinacão de uU .. 
'iô::dp, em favor do no~sJ' bem-estar 
~í"'t:al e em ob<:ér:tU10 tie n~'s"'a emn.u .. 
c;no('.';o cC'onômica, t Nuito bem! 
MuHo bem!) 

O SU, PRESI:n7:XTE 

Nunca, Sr, PreSidente, pc\' falt'<l t:\ 
llma. determinação maiol, se cor,.se 
guiu COl'n facilidade fixar, com justi 
ça, o preço ID[nirno da uva, e úm! 
das alegaçõe.s paz'Ucularmente v.p"e, 
sen~n~as pelos IndustriaI1stas, pl>:O' 
vlmcl1.~toros, tem sido o lato de SI 
encou tr3.rem estoca das ~randes q'.lI~n, 
tldades de vinho de snfras anteriol'es 

Cem' isso vê cada anc o vitirlni 
cultor frustado o seu trabalho, nj,{ 
tend~ quase nunca a quem ape!ar 
'Por \sso que ê uma ntuação subordi
nada ./L. fatol'es de oniem econô:n~c8 
que parecem por vêzes rn.superávt\ís, 

Em que pesem es..<.as dificuld!ld~ 
COtno fi. que e'".,tá ncontz~cndo rtgo; a 
em que os pr.odutoft% não re~ebcll:. 
por parte de muitos Wdustriulistt\J! 
ü~ '\l'inho o pagam.ento d3 \lVa que já 
f 01 en .\.:egne por ocasião da V"lndin;'la. 
apesar de tUdo isso Lêm QS V(U,:ít\{, 
c.ultor~.s do Ri9 Grande, ininterru}lp, 
tanH!n~e, pl'Ocedido a urna elaboraçflc 
cada ve1- mais aprimen::3.ü'P. doS ~:n~t 
ríog-randen:es. 

lne~it\'almE'nte, 0-.'> 81"5 Senado-res 
vi.a de regra qua~e todo'S apreciacor'e,s 
do vinho riograndense, pot'\erão aí".f .. 
mar c-ctnigo que hoje o Prlladar dtl
nossos produtos }:.lDàe ser, p'êl'fei.t1o.
mente equiparado cattJ. ,J <l\}e" há ~e 
bom n4, EUl'opa - e eu falo na nu. 
nhn. qu.s.ll.1ude de velh.., ~onsurn:~'>r 
do vir ho da minha terra. ...... 

O Sr, JOSê Ermírlo - l?ermi'.e V'. 
Exa. UJJl aparte? 

IKOOOEIFA D.; GAMA) ~ Tem 
a pah.vra o n:>bre Se.nad:lr ouidv O SR, GUIDO MO~DIN - Con_ 
~ :J~din, c.edo Q ~pB.rte ao nobre Senador JoOsé 

Ermirio, sempre tão preocupado com 
O :i&t Ct't.:JO ~,:CSDIN: que.s,ões econômic!ls. ' 

(Sem revisão do orador) - Sr. O 5t. José Ermirio 1- De tato, o 
PTc .. iI:lt=:'nte, 81'S, Se:r..a(;,ores, Cs co· que V, Fxa, está trazendo. ao plená .. 
lee::.!> não desconhecem que é na rt!_ r:o do Senado é de grande necesst.. 
giâo non:1eRte de meu Estado. qUê' '.)f! dll.d~. . 
encontram as cond~çõe::t meso!ó3"!c<tS O Rio Grande do Sul está, hOje, 
favol'áveis para a cu1tit'oO da Videira, equipat8.do cem o IrultHuto de Eno]o~ 

N2quelu re'~ão, pràtic3Il1enle desde g!a e tem condições de :px{l'Ô,uzl.r v;-
1_8'i5, ~I.üd\l-se do desenvolvimento Ilha e'-i.L1ivalente ao estr9.ngelro., o que 
de um dos setores econômicos ID"J.!S j~ está fazendo, Por esS:1. razão tud(l 
intere}santes e até CUt1{lsos..do R10 q,uant-<) fôl' dito, neste PlenárIo, iI 
Grande do Sul, Trazendo da velho respeito do desenvolvimento daqucltt 
Itália .a tradição do CU1t.lvo à vldeh'n, zona é cai:>ível e deve ser feito. 
os 'OOIOflC3 Italianos criaram _ direi, 
cem êl1fa.se _ uma cerdadeil'8. c~vL O SR. dUIDO MONDIN - Tem 
lizRr:üo Mqueles mais de dez muni razão o meu nobre aparteante. Senn~ 
cfpjos do Rio Grande que povcararr. dor Jcsé Ermirio, Quero dizer que 
f! onde aíllda vivem, em p:o,eperfctade, esta t.flmbém é uma particularidade 
os Se1.1S descendentes. que merece todos os aplausos. Re~ 

SI', ?residente, curioso é assinalar c?rdo,me m.~TI?-0' em !l1in~a inf~n
que é éste um .setor de fi tÍ\'Ídade ~.c c!a. do saCrl!lCl-O qUe 05 COlonoS !ta~ 
Rio Grande do Sul que vive c'Jus hr.nos, no RIO Grande 00 Sul f;;.zlam 
ta.ntemente em sc0re.ss'.t1oos. • pzz.ra cru seus filhos ~sWà;lssem eno. 

logía n!l. Itália, a fim de que, s.tra-
Ex.-P\'.c'are:\, Exige a porreira um vés do seu trabalho apr;m.orados n(}S·, 

cu.dado especialíssimo No entanto, S'cs vinhos ê:;.teE o.lcnnç:lssem opa. 
apesar das dificuldades inicialmente drã.o atual Üío alto que, lndustr:ulis
encontradas, a tenacidade, '0 trabalho ta no aio arande d~ Sul já expor. 
hercÚI€.o dos colonizad01es daQue!~ tr>fi () ilo.sw produto para os Es!"anos 
reçião fi;>.el"am com que a. 'Vi.ti"lltní,.~u.t· Unid-cs e para a Europa. 
tura prosperasse, muito embora não Tivemos, em meio tôda essa luta, 
:ce possa dizer, a rlgor que até aqui o . 
ti''':'-5:scm encontrado os cult:va('{)r~ al",uns anos de eufotll\, quando rcme~ 
cc.nVCniente recompensa, (çtmo.') . a exportfl! para a Argentina 

E' por L.<;;so que digo que t.3d!l U!113 e depo15 para paues da Europa, COn1~ 
co~mcia <?;m que se Q-o~am milh<lff" I Fran~a e AIJ:manha, No en.tanto fo.l 

I m'lh.' d f 'I' \"1 f\ ,I/pena:; euforIa porque o ntmo qut,lo 

I e 1 ,<ires e aml las" ,\,e e~ c ,ns I essa. c· .... portação parecia seguir cess:..n 
~a~~es sobressaltos:, pnmeIro, e ~ ;u. e voltarn1)!; à nossa velha dificuldade 
Ji?liao a uma séne dQ lmpre_VJlu-i: qual seja a retenção atual dÓs e-sto: 
du ante o ciclo de, cada produçaQ, .... ques da produc-o rionT9.ndense, 
a ,chuva de gral1l~O, ca.paz de tl~s. .a D 

trnir nnensas percentagens dos ar E i,ss{l, Sr, presidente. Srs. Seha-
reil'rais:· depOis, a geada. extclllporh. dores. traz a mtLiQr i~qnletação â,que. 
nea,. como aquela que, descendo sObre- la região pl'O<lutora. do Rio Grande 
êle.s, por exemplo. no mês de dez~. do Sul . 
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Entko~ os projul,ores ga1chOS. en""U 
eontraJ:'alll a1 a. SOluçãO t.Jara. um maior 
<esc-cs.mento ela. prodl1çLÇ) vi.t:vinkol'l 
U'io~randense. No en~ani,J, e.ontra ~:;a 
idé.a levantam-se alz-uns indu.sttl.:' .. 
llstas que, partindo do J)feJ.tUPO!:to 
da 1n::orri-givel. de.sonestitiade dos co
merciantes hrasneiras - oontl'a cuja 
acusação protesto com:> an~~ CO .. 
me.rcianta - entendem que, desde o 
momento em que- permitíssem.os a. 
venda do vinho a tôrno. isto é. n~ 
torneira. do barril, 1$.to rufa. CU:llltar 

DjARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Sação 11) 

S/. Pr.:S::C:-Ilte, b"~:: 0..te co.'1lé'::'~_~
rIo. Vcl.':lrti â l~"tt:u;...;; t,,:;1~lO c, ~~

I ran~-a t:e fz.:::~ f) ;.-;.".:...""'1 de Ufa. rJ:;:",J 
{..llf':~::::o, n:: . .:.. C_~'-_J 1._~':::2r (, . .'~, T:J 
pr5;,."iMo Imo. te rc'lli;.:!.1"à em Crú1} 
do Sul, me!s U!ll~ f~.st3. d?, \'Vf .. 
Faremos, ent'1o, e"iorçt's t:"'ra que 
mui~os Senltorcs Stn:.1'J:es vi~Jt-.!m 
a Pérola de-s Co:ô.nJ,r<;, 2. 1>JIetr":',ole 
do Vinho, e di:>;am com':;:'J num pró. 
ximo ai'scurso: vale a. p:ma defender 
o,; que pl'oáuzem o vinho 'da. Rio 
Grande. (Mu~to bem; mu-'to bem. 
palmas) . 

Sr. Prc.idente. o que me l:e~,ta 
alm~jr.\", no momento .em que faço 
e~t3.S bre\'eJ considerações, é que fa.
bric~r.te'i e produtores de uva" no 
meu 'Estado. sem polêmioas incense .. 
qüent::-s, encontrem o denominj-jor 
comum em tô"m) do problema, e o 
solucionem ~ Não é pOSsível que preci
samente os agricultores da rexão 

(Nogueira da Gama) - Tem a p:l
lavra o nobre Senador Josa-,hat Ida
rinho. 

o SR. JOSA'?'Xr~T MAI1!N30: 

(Sem revisõo do orador) - Senhol' 
Prebidenl;.e, profeszor universitário. 
além de representante da Bahia nesta 
casa.. li. e3tartecido, a noticia pubU .. 
cnda na ediçE:o do jornal "O GlObo", 
de 12 dêste mês de junho. in!orman .. 
do que o General~comandante da 
-{a Regi:.'ió Militar, sediada em Belo 
Horizont2, nomeara um int.erventor 
para. Q. Faculd:.de de Filosofia ela 
Universidade de .Minas Gerais. No
me;na. um interventor. e interventor 
militar! Menor .l.ão foi o meu estar
t'ecimento ao verificar, na mesma nQ· 
tfc!a Que a interventor nomeado, pur 
ato proJ»'io. suspendera as atividades 
e3colares da q li e 1 e MtaLelecimento, 
para que fôs:re, facilitada a ação po· 
licial militar de apuração de respon· 
sabilidadE3. 

Não entro na indagação dos fatos 
que estivessem ou estejam ocorrendo 
n~ Univer~ldade de Minaos Gerais. 
Não 2pr~cío o. existência, ou não; ali. 
d'~ p:ementllq. subvcnivcs ou prop.aga
dore'> de tdéias pre1udi::iais à ordem 
n')rtnru daquela entidade unlvetsi· 
táT"hl. 

N150 at)tecio ().3 fa-l-o,;, n::m defendo 
-os poo:::síveis G"t('rV;l?3 da subversão a 
qUE' se r~ferem C''l autoridades. 

o que deIxo R.""lnalado é que, 
Quaisquer CJue fÔE<;em M clrcun .. :;tân· 
cja~, ~utoridp.de não cabia ao Cmnan
do lHfHtar da 'rte'!ifo U:lra nomellr 
inl:'.""'Vmtor c,"'mo QU"oridade não 
!XJ:::H,:), caber - e n1n c~be - ao inter
ven:cr aS'CIim fl"<;'C:'n:uio Dara susp:::n.
Ger as p.tivid!ldp<: escol2.rcs de um 
ót?;ÚO universitário. 

O 81'. l!Iem de Sá - permite vc-~a 
]":X~E'\O"i"lC~3 um apnte? 

o SR. JOSAPFAT lL\RL'lHO -
Poi.:: 11.ão 

O Sr. jj!em d.e,Sá - S("ll1dari70·me, 
e;,<"ureMomf>nte. com V. EXe.. no.. pro
têsto Que Í'l.1. Neo só- o.utoridade mi
fitar não tem cO.r~!!t.êncjll para de· 
crl!~'lr int"'l'V~nr.10 r'1""""o O pl'r'l'ft':o 
M'nizu-o dI! Er'hc":,20. 100 ,g. ~nl. 
D:vo dj"'"r. t.;(fPl. e.I} h')..I'I1:~m11em ao 
I)tUfl 1 l'!t;n1üt:o C'l ~1'·c"c:f'o. que ouvi 
de S-. ~"', a d "ele ~r '1éo de que se 
Pcb",2 rccu-"'flr'I') .9 divenos pecllo:'l?S 
de int':'r":~ns:!ío, 'l)Oi p,'\rl~ do 'Minu
t-trjl), em univer .. ;dl.'C~"3 ::;d'Q~p<j em 
mf>Ís de 11m F.e;:t"õ'). O nC"r.n"':Q 1\'::ínlC!_ 
tro n5.:l tem f'~-..... CI'l1:l")~·'!ncla. De 
sorte que 9 pH*11rie elo C'1;-tt?nrl" lia 
R~gião de I>.!ine.:; Gerais é il2,:,:cl, 
1Y'-xa. MO dizer criminosa. ,Vossa. 

Junho G2 1964 --.-,.-' ~ ----,- --. --....,,- -
lEXceli!Dc'g tem -o m=l2; [:;100 in'::Jj·rJ 

no p'rc:e'i!~ C;...!e f~.z. 

O SR. JOS",tPJiúT iIAf'.INHO ....... 
A&ladaço a v. E~·l. a. soU~';'rie:'-:~'~ 
qu<! Il13 c:~t(.;: r.',';::-; !)!):-dern"'é:J, 
que aC";:'~;.':!:_l ~c< ~th ch::::,.;." r.J 
Cl.Jn;~2C:ll1;?1'~O L. ~ ,!".,";..í·.C{'<\' t:)r..~ 
pe~:;rn.:..:o r;:.1~':l 6.t.'\·4, c""T.:~~a d':J 
abU':lo p. :t:c":.:1. 

) E P"-', '.< r_~. :. L..,.". l: ~-', 1" 
, ~~~:;:~~:f~' ~-.:-:o_ ~t t.\ ~-.~L':~-.·; ~~.:.~ ~ ~ ~ 
I LF-l": C:1:,:' S~ •. ", 1: .:3 :-"':' ·".c :1 I 

't.""': 11_>1 r,;];.::", n .J ~ '.';1 :J...; J ':>J3 ü./» 
r:.f,";~~.~,3 t-~ ., nfJ::;.] r'::l~'l:. 

cl'. Z, ;,1. F::'·') ~': C, :,-,13 d::: ir;:; c~: __ -
c,:- ~.''':;:: T .. -:) . '3 "'~·,.:?d';'10'-, ('·_1 
f..:r('.-,·(,,:!:' .. _ :---,:~a'<:.L!,~,. 

1'l'0 c:: o, 2. l.:~ :':'t D •• z,r::t; ti E_: 1 
OU\..:>~-:t'l ~O~.. ro d"! i·.:!~::·"O J 
r::~ Cor'.:r.(l -:-';:C:-'fll cl~ E'JI':::':; _O I. ~ 
a~rth::Jl,:Ót3 pr.:" r;'; P-!'_~ ;:_2:U!'t: O 
funcicn·:ltnCn~o nC-:rr .. l ~ ... .:> en.Jdt..:! .3 
untver.::i~~ri!!l. 

Es~a. m~sma lei ci.êc!ara. que,:1. 
universidades. além d~ c'.ltonorn 
dlclátlC2 e financeira.- são r.:Jr~dct.:~ 
de autoncmia. admin~tratiV9. 

A imr,ort:"nc::! d~ssa. autonom:a 
adminiStrativa, p-J.rll o resguardo GJI 
vl(ia. univcrsitár:l'.J., é tão amp:a 9' ,~ 
o próprio Conse!h:t Federal de Edul':'~ 
Ç&O, nos téml.03 d,\ LeI, só ppJe 
suapender 'a autonomia de Uüd. 
univcrsidace det::::'~ de inquérito 're
guI:ll". Nenhuma out:-a lei altera e·,!a. 
sH-uação. Não a alteração os :1~'5' 
posteriores à instituição do aiulLl 
Govêrno, Nem o Ato I-nsiítucio~;1n, 
nem o Decreto que o regulamenltc'J. 
nenhum dês-<;es instnunentos con~~.'n 
norma que altere o exercício da ctlO~" 
petência prev:.'ita. na Lei de Dkret~'iL,ts 
e Ba$.es da Ectuc-~ão. AS mecltillls 
exc?P'ctona's ci"c.:>rrenres d·:\. torm~··Ho 
do nôvo Go ... ~rno. vIsam a ga.ranl1r 
a apuraç!'ã ci..: dctermJnados fato~. 1~O 
Wl!ulo polftico, mUitar e poli::rtal • .t\s 
atribu:('õ~s exc(:11c101l'l.ls. outor~odl.~,s 
ã'> autoridades - encarregadas dns 
inquérito.,;, p.9.r~ 9 aouraçãe. de ati· t! .. 
dade lesiva. à'S inst1tuições dem~W." 
ticas ou ã. probidade tldmi~tra~:'ta, 
não ccn!etem uodêres para. a revo~;r
ção de com.peténcias es.peClfícanll>lFe 
estabelecíd2s e delimitadas na lfg/,"~-
Iaçã.o vi:f;nte. . 

O própr!o Decreto com que sp ~ ... -
gulamentou o Ato Instítucional, t.t":e 
o cutd-ldo de e.3C1arecer Que a fy::)
mi"súo ·criada para a. aprra.ção de 
taí:') fatos f!cava vinculada ao 1I.p:I!S
tério da JU5tiça. Quer dizer" um 
ór'1ão supF!riar d':l r-drntnistr?ção fh:a
ria incumb:do de ~er o in.-5tt'tl.l,r.~pto 
de ligac-ào entrp. as Ru"oridades ajp::;:-:.". 
õoras e o Govêl'1lo, atrav~ do q~UiI. 
noe:: casos n~ce~,>ários. à açiio írt:-c,t;ti
ga.do-ra, seria. G$"'emtrada. rcS})e~;. ;,d~s 
os mandamento, le~ais. 

Nc "'!1~m, Qb~o:11~9mentf' It- :J~1'Jtr 
dhpc i~lvo do AtQ In.stituciOD:ll (!~l ,de 
à::cn'o f!U2 o ~~'l!::'!l1ent'.)u P:l:"t'.l~t 
(I~ a~'~o"";~:~"''::~ ~,,+:·:-nh~'S a-o tr.':lC 
üniv~:s!tit"kJ d.Jsi.:rnero interVF'ltc:~ 
e ê'5to, p-o;,';nt.lr·a d-,;.~: ~ .13~ 
sam g~})enc!er ativicldes esC,J;,3:-es. 
Apz:';!r clis .. o, O tatll, lam~n~à,,~":- .:n .. 
te, c::v..eu no E',t'!10 de V. Et-.\ 3e .. 
n·,c" "1"'.~.,'~ i{O'r'leít'a (? " r ;,13. 

NE-o· p;-;d'!na.' czorrer. ': 
LembT'o.m? d3' O~le, no Go-r~n~o :ic 

prr- .1.' .- .. '1-+0';') nuadrc3. f!~'i.,_:J se 
verifiCTraID l'!!c·:-rnalidades no meio 
unh'e:":'<!ttrlo, em. p('~nf!-.:!b'..lcO.: (I 00 .. 
vê:-no nem ao m.?nlJS de.J-p10U 1 c:~re. 
tE'm::n'." Z3 aulCi:-id::des inCl1crl'.:liu! 
de ::1)u!'?~)-",: r'H l1Te1u:~~~'.~f'~:'~ ne! 
r'r".;:-', ,.,H f"-:l1 ,.,.".., .. ;" ... .'lT'"'~m.o.' r2r· 
t1c:D~l da C:''''';:ol~jo d~ S·f": I:',::~J! 
m~:r.C::::!o. ~11ui!!.r as CCQ."t~;:::~,I:.:.'i, 'Íl. 

u:rn~ ri::!" c-:"'&luFães foi ex~:' j'1Glte 
fi') f. "eTo cl~ oue o p~'~>-:it.·1"P C'1 
F<;TJ "~'i\ - nc .. "' .... ~ bem -r 1i ~:ó
nr.o PrNidrnt-e tl'q -,;tPljl1h1ic~ tto in .. 
vés de n"m!'a,. comissão de ir.tI~l:·rtLo. 

I vioJs.ndn o p1'1nc1,,!c> da atit:t~1c;nia 
Ufifversítária.. ~everla. l'eeomenú~l' Q.03 
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!t"es'pectlv03 reitores {;n1 -exerdcio que' 
de~nntna<;sem, no USO de sua. auto
rtdad,e, R.$ medidas e .. dequadas a qUf' 
as aven~uações se fizessem em for .. 
ma. regular. O p'l"óprio Presidente da 
RePúblic,.l não Se sentiu em c(}ndjçôes 
de detel'minal', originàriamente, a 
C(}'listituição <.ie uma comissão de in~ 
qué,rito, nem a constituiu porque es .. 
iJari'ava num impe<!.Ínlenta legal ins .. 
tit~idor do prmcÍp-io da, aul..onomia 
unjVe-rsitá:ria. 

O sr. Mem de Sá - Aliás .àquela 
época, não era tãO nitidamente pres~ 
cri!.a porque não e:stav.J, em vigor, en~ 
tão. a Lei de Diretrizes e B3-'5e.<i. 

O SR. JOSAP"""dAT MARINHO -
CUlllpr.e salientar, como antec'Ípa O 
nobl'e SenadOl' Mem de Sá. que, àClue~ 
kt. época, o princípio d.e autonomia 
'Ill1iV'ersitária não tinha a niti<1ez, o 
vigor, a cla.reza com q,'Ue, Minal, o 
COIl&a-grOlJ. a Lei de Dl.rettizes e Ba~ 
se.s. 

Faço, es-...as observações, desta tri .. 
obuna, na justa expectativa d~ que o 
Senhor Presidente da Rel)"ública, ~e
ias porventura tom'ln.do oonh&im-en~ 
to. "s..'~-egure a preva!encia do que Sua 
E:lt'Celência. reiter.adamente, t'trQ. 't!e ... 
eJa,r..!do s& () €..-"{1'írito de legatída.úe 
do Seu Govêrno. 

l, V.aJeria.a pena, aIli,.S., pedir 6 aten· 
!lã.o do Gi>vêrno para comentarias que 
• próprIa imprensa da Pais já vem 
fazelldo~ -a. pr.o-p.ósito da posiçâ0 de 
(letennmadas autori<iades, COm reIa· 
Ção 'à vi-d'l- universitária, a prfe3Sô~ 
res, e a. alunos. Não irei resproduzir 
ws -c!)m~ntâríos, mas le.rubra!"ei que 
a. "'~b.a de São Pa..ulO". espe~ial.m.en
te. vem. fazendo oportunas pondera
ções, ora sôb:--e a Revo1uçãll e pro ... 
fe.ssores, ()fa sóbre a Revclução e es
rodantes, umG.S e outras com {) n0!3~ 
proPósito d-e ndverti:r que a. R~vm.u
Çi.o nãll pOde compr.amet.er G seu de!.
tino, pel'seguin-cio .ou marginallta:t-dO, 
de Um l€l.do, Os qUe ensinam, e de QU
'b'o, Os que aprendem:. 

"! Eu me permitiria, aPffias, de um 
desses edit(}rlai.'; lêr a parte final, em 
Que aquêle orgão da· imprensa pllU· 
llBta )Suger-e, -lUcidamente. ao Gover
no ue preserve a mocid:Hie de b~je, 
qu.e é o grUj)G t!e di'rigent~· d~sta 
Nação, umanhã. Asr.;im conclui O 
jornaL o comentirio sôbre a "&.."'Vo
luçáo e estudantes": 

'''Não se esqueçam, Os que têm 
em suas màQ's o poo.er de d-eci-dir, 
que a ::n!)c!dad-e, eS'3a mo~idade 
qUe ai está, em -grande parte d~ 
ôl!ho,s esbugalhsdl)$, não pelo mo
do. rnas pela perplexida-de, é a. 
!Ill$.lOl' fôrça COm qu-e cont~ o 
Brasil amanhã. Não poderemos 
mll-r.ginali:!:~la, pura e sitnplesy 

m-ante. Temo"" que salvá~la parn. 
que ela não deb,e o Bras,iI pe:r
d-et~se lego mais:' 

D3.'!.W.O a e2S.a m;){!ic:3.de a ~eU1 pro~ 
fes~Ô!'á~ O tratamento que ID€Jecem, 
Q Gi.W-ê~no -est.a'!:á, 119. r.ea"tidade, al~ 
cançando tun dcs S.eU5 objetivos e! .. 
S€.11:CiaiE, l>01'('~\H~ e;:;t'llá evitando, pelo 
re5peitõ às Rbt!rcades básic15 que <;;:e 
restam-e. no pais, aquêl-e ambiente de 
agitaç'&o. de exar-c,ebação, de distor~ 
ção e de ~xt!em:s-mo, COm que se 
jm,ti::cou a su~~-e·,,'J.~o vitoriosa. 

CreiQ. Sênh'Ür Presicl.ente, que ao 
Oo'.'?rZl:J JlL<;;ütuido não inter.e"sa o. 
repHiçi'o de atos v!oJent.as como êSt-e 
a que .r,caco de: :::.c.z~~ mentãü> E p0t~ 
que a.;ti:n ~.:::.~~,-t~to, c·mfio em que a~ 
autor!d;tde'i. ~~?"'r:or,f:~ d~ Repúà!iC3. 
ponham té1'Iro ,1 tais abusf'~-:> em no
m:e da c~.d.·;:'Il iUl'íd:::.3. e DC:í~:C~ q'l!? 
se oue" )iv;e ~ <i~m:.;C!'.í:,!{;3-. {~:w-t3 

bem~' ;{t/tla bemn 

(NG"vcra, dq C!!m.a) - Sêbre a 
:l\.:tes3. P.lojeiD- d:õ R~VO;!1~2C-, de au
t.o!ia ~ cc-mis~ão Dir-ew!.a, que vai 
ser lido,. 

E' Hdo o seguinte: 

Projeto de ResoJucão 
de 19õ·f 

Põe à d2spOSiçào da Presid~n .. 
;)ia da República o Assessor Le ... ~ 
gislativo, PL-3" Anselmo Noguei
ra A-Iac'...eira. 

o senaj:lo Federal resolve: 

Artigo tlI).:co. É põsto à dispooição 
-da- Pre:ldência da Renública, nos 
tênues dos _uti~-cs 3QO, Hern I, e 369 
00 Re-6ulamen~() da· secretaria, o 
.A.s~:es.sor L-eg:slativo, PL-3, do Qua
dro da Secretaria do Senado Fooeral 
Anselmo Nogueira Mz.ciefra .. 

Justificação 

ACendendo a pe-.d~do formulado 
p-elo Chef-e da Ca.sa Civil do Senhor 
Pre~1dente da República, a CQmis ... 
são Diretora o-fer.ece à apreciação do 
plenário O )resente projeto. 

O aludido fun.ciüllário 'prestará $er
viÇC5 na A~ria. Especial do Se ... 
nhor Presklent.e da R...&pública.. a fim. 
de organizar o ~erviço de ocordena
ção de assuntos Leglslativo.s. 

Sala da.'> sessões, em 16 de junho 
de 19-64. _ MOma A'!td:racle, - No
gUeira da Gama. - Gilberto Mari~ 
nho. - CClttete pinh-eiro. - JOOI:}uim 
Paitnte. _ Guido Mondin. 

o SR. PREllIDENTE 

O projeto que acaba. de .ser lido, 
figurará, o:;lortunament.e. na. Or4em 
do D~a. 

CO:liPt.RECEM MAIS OS SENH().-
RES SENADORES 

O~car Pa:sGs 
Mcu.ra Palha 
Dix-Hui't Rcn.éo 
Pe.s,sca de Queil'oz 
Jetfenoll de A.guiar 
Miguel Couto 
Va.sconc~llos 'l'ôrr.es 
Gilberto Marinho 
J~é Feliciano 
Meno Braga. 

O SR. PRESIDENTE 

Está finda a b(lra di! expediente. 
P'asia·Se à 

ORDE1.1 D() DU. 

DIscussão, em turno único do 
Projeto de R-eso.lw;ão 1túmerô 21, 
de 1954, de auwrl« da. ComissãO 
Diretora, q~e exonera. a pediàO 
Edmar Léli.) Vieir« Faria. soares. 
do cargo de Médico do Quadro 
da Secretaria do senado Fe~ 
t:leral. 

Enl dlst;us~ão o projeto. (Pausa) 

Não hav.endo quem queiTa usar da 
p-s..:aVrA. encerro a d.iscussão, 

Os Senhores S-enooo-r€S -que apr() ... 
varo o projeto queiram permane=er 
sentados. {PaUSa) 

Está aprovado, 

li:: o FE.J"...unt.e o projet.o aprova ... 
do, que vai à COmissão D~r.etora 
par redação final.. 

FlWJETQ DE RESOLUÇAO 
N° 21, DE 19M 

Exon2 ra, a pzáido, Edmar Lé
lio Vieira Faria Soares do ca.rgo 
de Médico do Quadro' da Secre .. 
,tQ.T:.tt do Se!Uldo Federal. 

o Sê-ll2.da F'ederal resolve: 

----;;,. -

Discussão, em turno '.lnico. do 
Projeto de Resolução número 22, 
de 1964. de autoria da Com.~.::áO 
Diretora. que exonera, a pedido, 
Wilson Tartucci, A -Jnoxan.je. 
PL-3. do Quadro da .secretaria 
do senado Federal. 

Em dLsc"lSSão o proj~to, 
Nenhwn dos Senhor~s 

pedido a palavra, encerro 
sA-o. 

(Pausa) 
Senadores 
a discus-

Em votaçãO o projeto. , 
Os senhores Senaoores qu.e o apro

vam queiram co-nserVa1'~5e !ientado.s. 
(Pausa) 

Está apr(}vado. 
1!: o seJ'uinte O projeta que vai 

à. comiv;ão Ditetorll. 

PROJETO DE RESO'LUÇAO 
N9 22, DE 196·4 

Exonera, a ped:do, Wilson Tar" 
tucci, AI71Wxarife, Pf.,~3, do Qua~ 
dro da secretaria do Senado Fe
deral. 

O senado Federal rewlve; 

Artigo tinico, :É: eXOllere.d.O a pedi
do de ac.órdo com o art. 85, letra c, 
item 2, do R.egiz:nento Int-ernO do, 

c-a-r.go de A1moxar1fe. PL-3, do Qua .. 
-dro de Secretaria do Senado F·e
.d,eraJ., wilson Tartucc1• 

Discussão. em turno. úni-CO, ~Q 
Projeto de Lei da CamaTa. nu
l1J.er-o 1'22 de 11M3 (n'? 2.4-15-B·60, 
na. Casa' de origenl) que pr.ono~ 
ga a.té 31 d~ deozem-tJro de UH.i:;, 
a suspensão da coàranÇ{t das ~~ 
xas .aeroportuárias aplzcada-S, ~s 
ae-roM't)es ~s emprésas bra.s~lel.
ra6, na e~tLção de sua" ltnh,41s 
Jiomtstlca.s. tenda pareceres .scb 
números 3:02 e 303, de 1964, das 
Comissões: ite Tt'.ausPorU;S .. Co
municações e Obras PubUW$, 
contrário; de Finanças, JaVOT-â~ 
velo 

Em diScussão o projeta. (pauslI) 
Nenhum d~ S€nh(n'~ sen2..~<lt!6 

pedindo a. p!l:avra en:erro a d.:sCU3-
são. Un0 

A votação será ~elta ~~ e5?rU lO 
secreto, peio prC-CêS....<:.Q e.e"rônu!o, 

Em rotaçãO. (pausa) 
vai~se- proceder à apuração, (Pau~ 

sa). _n'" 
votaram "'Sim" 2% Srs, Se1U\.\.lOreS 

e 15 "Não". 
HOuve :3 abstenções. 
O projeto. foi aprovadO. 
Vai .ã. s.anção. 

E' o proieto aprovada, que vai 
à sanção: 

PROJETO DE LEI DA CAMAR"~ 
N9 122 •. D~ 1963 

(N' 2.415-B. DE 1980. ~A OAMARA) 
ProTiog«, até '31 de dezembro 

de 1955 a suspensão da cobrança 
ça .da8 • taxa..s a.efOporttuiTias O;pli
cadas às a-et"0114ves Ms emprêsas 
&nsUeiras, na execução de SU4S 
l:nhas domésticas. I 

o congress'J Nae:onal dec:eta: 

Em d!.scussão 
preliminar da 
(P«usa) • 

o prOjeto quanto à 
consti tuci oualidade. 

Nenhum Sr. Senador dese-janü<l 
farer uso da paT1.wa, encerro a dis 
cussão. 

Em votação o projeto. 

OG Senhores Senadore5 r;ue o apro-

/
1 vam, queiram permanecer sentados. 
(PauSa) . 

Está rejeitado. será arquivado . e 
feita a comuruoo.ção à Câmara dos 
Deputados, 

E' o &.?guinte .o projeto rejei
tado, que vai ao ArquIvo: 

PROJETO DE LEI DA CAMAIl.h 
N~ 37, DE 1964 

(N~ 3.1-64, de 1961, na Câmana) 

Autariza o Poder Executivo a 
conceder uma sub1Jenção de 
Cr$ 10.000.000,00 à Colsan So
ciedade Beneficente de Coleta de 
Sangue e uma de 

-Cl'$ 5.000.00"0.-00 à, Sa.nta Casa de 
Misericórdia de Santos; e aut(J
ri~a a abertura d..e créàUo espe
cia.l de Cr$ 50.000.000.00. de5t:na ... 
dos a all,xiliar bancos de sangue 
t:m. diversos EstadolS. 

o COngN;SSO Nacional dacreta: 

Al't, l0 Fica o Poder Executivo au
toriz~tdo a conceder, no corrente' 
exercício. atrovês do Minis~rio da 
salide. umE subvenção de Cr$ .. , ... 
lS.QOO.COQ,CO (Quinze milhões de 
cruzeiros), sendo cr$ 10.00n.oo.o,üo 
(dez;. milhões de crtlzeiros) à COtf;.3..' 
s-cciedad-e Beneficent.e de Coleta de 
sangue, com sede na Cidade de São 
Pau!o, e Cl'$ 5.CC(l.O('OüO (cinco ltli~ 
lhées de crureiros), à Santa Casa de 
Misericórdia de Santo.s, no Estado de 
São P<lu':o, scm8.~ destinfdaG ao s€r
viço de coleta de sangue 

. . Art. 29 Fica o Poder Executlvo 
autoriZado a ab:.-ir, ~10 Mini:;tér!Q 
da S3. úde, o credito especial. d~ .' 
Cr$ SQ.OC"'1.oaO,tO (cinqüenta milhões 
,de c~iro.s:) para ser iiistribuido, em 
.pucelts d.e Cr$ l{).OO{}.{}O!J,OO (dez 
milhões de cruzeiros), aos Estados de 
São Paulo. Guanabara, Rio Qranc1e 
do Sul, Minas Gerais e Pará, d·2st:~ 
nado.s a auxili.ar ()~ bancos de srD!?lJe 
ou Institutos de Hematologia (xi.,~ 
tentes no m-eemo. 

Art. 3Q Esta 
na data. de sua 
,rus dispcsições 

lei entrará ~m vÍ'irCr 
pUb1icacá'J, revogad?S 
em oontrnrio. 

Di-scussão, em turnQ ún'co. l10 
Projeto de Lei da Câmara nO 41':, 
de 1"9-64, (nQ 1. 7S4~'S. de HWO, na 
Casa de origem) aue isenta dos 
ff1tpo$to~ de Í'nport!lção e de :-:111-

suma .Q .importacão de ml'l'l 
"Bomba d.e CobaUo" e de t(õ11·~ 
rcsvectiVo<; ace~$órios, lÚ:'st ~'1(jn~ 
à Santa Ca~a de Ui<;er>!'/m"i1('1 ne 
Santos, no E~tado de .Sr:a PfJu1r), 
tendD r;urec'!r favorável. sob 11:11 

25-4. de lS64, da Com!r.x'J de F:~ 
n~nç'as. 

. Em diBcussâo I) projeto. (P(l1Wr,). 

Nã0 havendo quem peç.-l a pa~.· ... 
vra. encerro a dit;cu,são. 

Art. 1" Fica. prorrogado, $,té 31 de 
deZ'êmbro de 19&5, a prazo fixado pela 
Lei n" 2. 7{l2, de 31 Oe del-!m~!,) de 
1955, relativo à susp.2zuã3 d.l cabrar.:
ça de tôdas as tr xas aer:::::pDrtuál:iaS:, 
aplicadas Zs a~rcna1!e3 Go3S emprestls 
brasiIeíra d.e n,.J.veF' a~Q aél'e1, na ex .... 
cução de linhas I.lU vir gen.:. domésti
cas previst.:l pelo art. 6°, fia Lei nú 
mero I.EIS. de la de fevereiro de 195~. A vcta~ do Dn) ~'.) se~'à em {",-

Art. 2° E' c.::nc-edld.1 anistia f1~1 crutin:o secreto, ~lo pr~cEf.~o c1-:-
às I:1::ncic~das rzmpl"3sas <!e Nnv?- tr~n:('';). 
g-açã:) relatü'amen'te flt3 :taxas f~"- Em votação. 

{pcrtuáritS d~ pOI' Q ~ -e"ta-:'l, d~Vld~s ! .até a vigênda ('-1 pre~€nte lei, .ex~- I Vc:-:e preceder à a;nlfr ção (Pr':t'· 
. Al'i..i.so ún.!c? l!: €"cnerado. a pe ... t~dcs os débitc'E, c~'!z~~c.·."ient~'i a I~~l)· 

d;.d.o, d:e ea~orao ccn; ? ar'~ig<l 85, le ... essas .taxrs ~'n'E'!:t~:"1te~ dcs Fervl~." Vct'O\1'2m ';Sim" G 81':1. SEnado')-
t::-a. 'C, lum 2. 4.~ .R.og'lmen .. o Interno. das l-.nhl)..~ lnbern.:<..e~~nms 'P,or e .... F I :'C'~; vot,?nun "não" 2 Sr.s S:cn~(j'o~ 
do carg'J d'~ Med,lco, PL-3 do Qua- .o;xecutada.s. . ('''' 
dro da Sccret-aria do sénad-o F-e- Art. ao Esta. ta e::ttTa~5. em "l..-'!O!' ( ~. 
dal'Rl, Eà.mAx Lél:o Vieira. Faria. na data de sua. pul;;üioo.çEo, revogadrs _O projeto fOl aprovado e iní. à .!:G.n-
Soares. as $pD!71'ÇÕ:es l'P c-on1;....z.ri3. .;a'o, 
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~, 'T') l~" "{I.';lc7:>1QI ,f' c /'r/ r ',_ 

t l,r:, ,~, 11(' (I~ (O)/C';i/>I('O r '1 
(' 'i"'/ (lo f} fi (iU l: tl:.- f de d;,- (Lê o i.'f,4".fe 0.150('''ú) - senhor 
po '.-' d-; :?/0.'(\f7cio CI-':" o({/ 'u! -2.t'~.a~:1, !;,:.-;. :::::n..l.'.l'es, o A~;t! 
S .... ~,"f) ("11(':;01, fi r.rr,,-.ri.;/ellfo ~.,ta\:o:'!ü~;'l~~r.;_.d ... o :i;': 3n'vcnál'1::l aa 
(;,: ,. S':'tfl'd'J' !J"""~/' g- "1('7" .-'\-1.1 t, .. tu';.H.l.l:.!.,,,: 0, ~J:::l' ef ita da L21 
t." ,"'J 1,(II,I,·:('.~ ),", 'l'l::j (' 1 <l, ,/p .1' ;V.I1, ct-2 lb de:: ju.ll; de 19S:!, .E.m 
1 1, !Ir, C~17'i \{j!) d".' p, oi",-f',,, ~02:'ClJr,e, ».l·.u-,-e C1e urna lei gen_.,.é._-' 
r: .. r .. ~<'~if'l'()o IG1'on,--rl, c')m :l ,10 S~U e P:,lt.J e nas ;:"Hit5. oons~quen
C' r',,'a r-J'" otn' Cf d C'Cirli<:-::: SS, ,Reo,do-me, pJ.l'a Citar tll.."U 50 
~''J d' F;·!o'lf'((<. • a I eX:1l1?o, CJ.112 o Se!la<jC.- LounV.\l f'Cll-

: ,!:,': 1~.~O Q~l ~ tOlllflr Conheclmcl~tJ d-03 
F'úl rl:-p,: ·30 r. P'''"j::-to CO'TI a ,no:,\o~ do c"fLÜ:Jr do p.ojeto da au-

e' ·lJ.l, tPe,' ai, tJlO:nl.l dv Acre, na COilllS<;âO de ,1I1S-
1'\,'0 h ... w!1(<l q.l~·m p:'\,[ a pal1- clÇa de.'> ,t ~asa. LlI11,t-oU-;:;C a dar u,'11 

V'O ... f"~r~:"',~ a di~~~l;..,;í~, VGto de cou,-!c::ãO, admi.'.ndo que o 
SOl \ "a' ~.') o p, Jj:, ", s.'m p!'E'jnf- 'A:::'( ,já -óC'Í,. ra cêrc,l de 60 anos, co-

Z':' ,1,.] f':n"l1"a, ! mo ~, I..J ~e -um.l e. Iôn:a ... Qt~J:nto à 
O~ '-ir.., S'llr:d.'l':.''- II Li P Q;l:o::,meme. cC:ltC'm tuao aq'J:lo 

q'lfl o JP'o>'Lr!1, tlue ,1 rc:?,:i'J- d:) [C-:l,ór'Q pre;::tsara. 
Q ''TI n2~':n.ll1"cer scnt,.,'do,. (P:'t'- rJ3:,t p"::-'~::."'--ê', f\l~-u:o a úll1tro. AO 
.sa . t t.:n:l°.:,;'L G.J q:l:: ::,e p3.Y:Cll CO!l1 a Gua-

';p- \ 'L{"10. i n'll,~ '-1. te:':.1 a mariu:na burocrát:ca 
E' O ~f'~lJil1t? l) P:";:':o aurfl-! ~.c "1 p1: conta da Unii?o F~c!.raIJ . ! .tnm,f;-;';do c p. ~.::oal para o nôvo F~-vr ;ir' 

. ':aco (.lt,;> ~lC'..JCU, de gl''lça. já volu· 
P~iOJ::IO D.': 1FJ 0\ C'A).J\RA 'ti:," rli'j·n d"'fU1).C'0l1áriospub!lCCS. 

:\' 6í, DE 19 1 lJ'!':"! c> n::'ll1n t:a~)::llhando, indelmi-
('r'u O r, .'['0 d:' ".ln'; 

tn, ri'l {tI.o e da 011" c, 
c' {: J' ("!l • .,. 

'rn F:,r- :l~rn~'" c 'lIn~'da à rc.."T.!unld.:de :.lcrea
r'o "m ll:"'.;'i,o d? c,:--.':.a, P,oevê a.n-

7Jtu!"- tiJ ;1 l~i e.~(;'ji o IJlll.',ll p.an !llvestl
.11!~ s (---;.n d·.-;t;r.aclo C'c;-:a e re'-

O C 1:1 ',l'.:'nc ~ H·í,)~,.'l (Í,('l ets: Dr:'. '.l'" <-1, com j'!l1I:e mimmo mas 

1
, , . ".'._ ?Tll ")11 1 " rnâx 1m l. lurr.ll.te lcngo pe-

'\:-' E (''';i'.CO 11r. ~lr'/f ti,:' '~rf(, ,j" "~1 o ... ('n(r{?ou-'~ Ltm-
,.... • ", L', l"]U,"]'1' ",.. 01" n") ,. ! - • I P , .. c.. ,-' ... 
~ ,., ",., ,< .• 1, < ., ... : o ,~ b~'n d cu") t)~P'ld tJ~n o aCel"'o dz 
t;'''t I ""r" c·<\'·rlel- ~ w 'tl"11 ... a -
d~" rlo~' ::, 'I<n' . () ,~.~' <p' .,:,,: ~_,,: 'vn~ 'w,'" ':" MJ(?r:~.'s e ob:-as que .'" 

.: .. " -' , • - j l r'f," ') "l:ía nl) }I'n"-Inq'lo Tf rito· 
" :-; 1~"1ll1:1;'lr'; .10 ;):dl1i. ri;' 0\~1., '01 y" r:.I, ~'~.inl. um R'~'1do <;u'-;"':~-

101'.1.('., E:"':r:.o'r~·J d.1 :\'l\170ml: )i::: (", (~:- '(;-'). -~"';:1. "'~';'(>'?jr'" 
~' ,S·ltJ~·, 1:1 :"'J.l·!~nl':? dn Plf)no i~ I '11) l"ul n :d€r:,:- S"2r c1nlh'sd:1 pnta 

V, o: ,l.H:;> r-. F.X~O~jl:rJ lIa F,'Il1~~';I'l :1"~'" m:::ntcs. € !h(lho:Jlner.'03 d" 
S'I'h,·to

'" d) P.l1~:· I ".la Clen~,~, 
('I S:I'Jf>;,mtenc\t':"':ria do D.'.:::n'!'>~- . 

vim ll"O . elo N"ordp-.t{': PJ:::::>.lC!CS dOIS an~s, ~á se p:;àz- dar 
Ij, Ccm:5:-... io do VaI: c!() 5.10 F."an- 1m3 yi-;td d'clho.<;, exam:nandO-~p co-

ei.,co: (-::'10 ~e ('G:~'t':;ucnd~:l, por 1~, ,'l fSsa 
. , . '!;~nercsidàde . d) pO'o'o b.asil,%o. re~ 

. e! In.-tltu.to. BrasileIro de G:;o~rG~ '1r:><;cntndo no ca.::o pelO Congre . .;so 
fI, e E"tatl~tlCa: . . \;{lc~o~1l11 e pelo P:·e.~·dente da R('pú~ 

fl Fllndaçao 81'a';t! Central: bllc'a de entãc, Sr. Jcão Goularf, E 
~J AdmjnL~tn1ç3.0 dos T('rri~órios' h (> "f'mD~E fe:ra de letras de t:nta 

-Feden'l~: 10UVid-o ultimam(>ntf" de altos lideres 
h· S~:'vi~ l'JacionaJ d~ ::\~unjdpjcs: civ;o; e- mil1tal'es, opiniões pessimistas 
1, C0'111%aO de D~senvolvlmcnto do "l rCEpeito do a'iSunto Acre-Estado. 

Cf n 'rI) O?~"'tf; , r 
II f'o:ni~~ão E',pecial de Fai:w, ie Sr. presidente. 81'S, Senadores, uma 

Fron'f>ins: Jr.i ê sempre f('Ha de letsas, de tinta 
e de p:lpel, Ac;:ui r;::"lderiamos dí~er co

J) Parque Nacional de Xingu '1ln São Paulo que- <;ó o espirito vivi· 
,A.~. ~() O Ministro nomeJd-> p3.-ra. fira Uma le1 flpl'cada s€m fé, sem 

., car~o ora criado terá pterrogaUva.". )!:íZo., pOr 'IlE'Jho" Q:le seja, pode che. 
vant,:q-ens e vencIm-entos atril:lUído" )'1<; 3 l"esultado<: 1)roUCO convincentes ... 
RO~ \.-1;ni.:-tro.<: de Estad-". '.~~a importa s-abrr c;e er~ tempO. ou 
• Art. 3° Fica aberto. no corr€n'I' ~e não era, para o Acre $OT Estado, 
f~ercicio, o crédito especial de Cl'S, O !mp2rtanf~ f'ra Que a lej fôs-se ~,li. 
80,OOOOOO,üO <oitenta. milhõe~ de' ,:!'lda, com ~ol1~lf' er-,pirito para o qual 
cf117.eircs) para instaloção e c'f:;teiO fO! cnll:a. O contrárro ocorreu, A 
d'rs pe"p-2sas decorrentes do c'..L.'11pri-lprimei1'~, plr'1"l:W<'VO do,:; que ;;;c ap,").!'
ml:'nto desta lei. '5al'am do novo E<;~,ado foi a,rm.aT, na· 

Art. 4° Esta lei "!ntrará pm v::;o: (l1leles CO'1 i:i:1,.<;. a maiQ"!' máquina de 
na datfl de sua publicação. l'evogauú.s 1''''I:'n'n~~ep'ui<;mo'' poW',c,(') de que ~f tem 
as dIsposições em contrário. • 1llotiQI.a em roda a Amazônia! Emp-re. 

IJ S:. O'r"" "',. '. , 

F:'~, um :J'C~,:.? 

o f:-:-? ,lOS;;;' GUIO'~;A!(D - 'r"112 
toC:o o Prazer. 

11. (, ,,~.Il r,.J P.(S.:":.'ll"~ 03. "t,. :uLC'J.. 
,J.)L, u A~!'e ja 11}0 e'<! L'''; .'-.,,!! ~\O
:JLJ-: ..... -: ... p r lÍ::.J.S, e fi ~ "'!a ... ~ . .ta
::-<.r03 .t,;J\'ts (b CClnis' 'o ti" C!" 's'~ 
[(;.1:',--0 d~ C::t1"';'0. t,.1l fJn~:('.l.l\J. no I 

D.~':P. 1.~1;Lm.lnrto o Ú:"l!H() "l:~,ã,,", O Sr, O~C{l'r Pa.'''o8 - Yúbl's !~:-~ 
d~ ~.r.;7 no:n:s, nio hl tt{;J.l' lUll n .. :d"," ,]":, (;:';L'rl'rc v: F...: • .à. I~::
dec~to d:.' í'~f'~:d:nt.:' da "J.~~Jt:'Jli:::1 grra:: 1' .... ,.-, "1 r,""> " "', 1 !~"f!". n. 
qt~e c:t:u ~m 1° de abril. E;a o Im. '. f'~t:- S:.>nf!c\rJ, de pos.~h ... ."i<l iuc;!).' 1'-'
.tE a,',~jm fcr;"lHl (jjst:'ibu:oos ('mp.t;OS dac"2-S U(l1" ':," , n..l ;,;1'"1 n s"'u-;:ãu d) 
da un: ... ~ , até p:t1'J. c::·tas dam,'!." de F"t3d') G) A{';'f' E' 0'1.:' V, ;-'·Itl" 
L:.J.1U da.:; rUJo:; bem conhfc:das d2 R.o pro'.'àvt'lw"n: e t?lU ',1r11f,l'ia tr,:1 'o 
Bral.:l. e 4~e 'nfel1zmen~r tem o no- frpca e f'sq·_H'.-e q,le' r~THnje pi1rte dl''-
m\'. h:..,tó:·ico p~l'a nós, de t'tla 6 de sec; func'o!.":;.. .. :05 adm tido..: 3Q;ora, ao 
AgôstO... lit ... l" de pnq'J?(:",'men~::>, f:)'am f.::'

nerac'o:<; i.1('lll'~he n:) G;:;vêrno d" V. 
Outra senhcra, D, .:\f.11'fa dE ~.lore Exa. e mu'tos d"lf'-<>. ('-QlU 18 ;"'"'l~'') 

Souza Llm.1, ch~gou a ::er n::::nle,"da 
cemo Guaràl T;;r;Jtc:íal que e uma de }":TVjÇO, n5.o tiveram para q;Jrm 
políCia! Pre3sa, e co!)fu",-iio! apelar! 

E vcj:::.m a faLa de cri1ér'o - um O SR. JOSE' Quro:vrARD V. 
dos nt:s'iCS cO~'l'ehgionán{).5 foi "c>nqtu- Exa. tem em conta que não cO~l,itno 
ru'ft.do" c.:mo se:·vehL.2 de p.:-d:-.?,. J, mm E'~tou censuran[!o o enq'l~'d~·J.
numa das Jistn:;. mas em outra já m,::!)to vcrd.a::e:ro E'l me ::-i;'fi:' 1 ?_') 

aparEce como P;()Ics~ol' de t.nsino SP- ;enquaàramento f2 to ~\.:'''atmnf't~. ~IJm 
cunaE!:l"o. Da,i duas. uma - ou serVIa I at:'~tar!o<; l;raC!O~o~, e d3qJE'les flue, 
para p;dte~ro _ ou p~ra p:Of€o~':l'! nn, épcca ('11 q:oH' nÓ-5, d:::l CGm; ,~o. 

C\1.mo Se "e" ~lgumas pp,ssoas do! t'z:-mos a lei flue d2U M:r"''-'l1 ~ " .... 
Partldo advE:l'sal'lo do go\'\"n'l:> Ulll-. S"2'i enouadramento"", já !l20 nl::üs 
bém fotum aprove;tad8~", Dll p,:,"qUD o pertenciam aOS q:l:lflrs 6:;1 Ts :J'3~ 
t'.ve:,~em lncC-ntcstavel dlre~to, Cu pJ.ra '1':0 . 
cfc'to de subõrno eleitoral, ou .t:nal- O S" O~!Ir pa~-o51 _ <.:'.' ',; 'n 

'. para li 'o S 1"\'d'1'a~"e <, "c '" mm,; , q -e na e. .. , ... que V. Exa, cmU?lTIora o ser'J1110 
Icbr~". anivcl'~ I 'io da "uh"'om l-l e .~ ... Um O'o\'ernador-p!'ov!!'-órlo n -mfQU . .. , ,'-:, ..... >L -o o ,;o,C .'~~ 
o p:óp::"ó pai para o C81''!O t1e' R::p;'C'- , do do Af'_~·f'. '/ " ~.x.J, ,':-:a d_~ nJ 
sentante do Acre, em ;),(ín,iUs, Po:Ha mcnstr?r-ao (;:~IJ;IO ~~e, "H??rr I~ , .. 
5er lEnl. mas era in13:al. já qUi:' aJ I-t:mcs ~o Cen_ .. !:'. o ,.t,_ ClOnJ,. () ,Ir :! 
n::,pr",s"n~a~te in2umbia fJ/ • .' C':.;11- r..ao E'c.ta~" P:11 t{nd,':c:,.~ d? :,j, 

p:-"s C l.dr:.r c'Jm dinheiro ... nolo ~.:n- vaGO a E""ar? 
.cntcj, :J<>"3:'..lm d:po:.,. à ~;"_ .. ::c:.::r:,:', O SR. JO':;E' G"CIO'l.\RD Z' 
ap:E'nl.?nC{) nJ CBr~~o o me'm-I l', p,".;- 'o Q:\P ver:>Il1~S, com o ~CIn:·l. 
5cn:ao:c i'"m '} req:li~J:k1 de,:, :0 anr:~ ICont naa :rnLiOl: 
eX!:!ld:- ~or lei. 

O côpl'.u:o l<.naue;J." ':0 U':'yrl í-'~ ... 
Outro gJy[;:n:)d:l' prc\'''.~ó,10 elevcú., t3do, n20 ~ ',nf'l1O~ d~",~Ja":'u-/.!" 

sua. d;';.:18. c:::n.~CJ.'tE', de func,c-,l:t"J. do o d3- "emo\'f>f'_-:I 'I .J- " 
niye: 11, p:1l'a o uh,'i 16, rn~·ti lnte F.m pl'~m""r:) \:' n,~'1 'f' C";:I: 'J, 
dois dc.:-rt: ... .,;::>. [!.sslnadt~ p:::>-r ê;c m::.s· . E'U1 d~:s <-:110S ê" ,! ·'?C,"~' ':." 1=' .. 1 
U1.) -- um lia exolltr.1 ç'aO dO ant.:::o: PJr:! q';.1l' ~T1rO:Tl0n.\r 1_" ::t' C:f>1 ~"'a 
cargO, f' OU:.O d~ n.Jmeaçno ;:-::1;. o: E'13~e rr<-.ôc:l'1 dl' i1:r.")a~'.::-", -l 'l~ . ,I_ 
novo, Tudo mUl.W "m;Jles,o .\1<1", nao! t.:::.vn, c::'nh", 1"0 ",1'0. ,O _ UiPlt' I La 
se CJntcn:~u, 1:endo-'e fe-H~ ele~lr, Crl17i',rOS cio t"lJ\;.l.;T1tn;<J ;:';-,-,:':'~I 
mais ta,d2, ~r:...~eito dD cap.t~ll, um apel:1'1.~ f-,l:a 7 m"J'!'ú':p;o.~ (] 1: " 1-
~o\Tun8dor-st~03~ltuto baIXOU também $e, Ja-w. fr..j da nomf<t6 o d~ '-~(I' ,

dccreto.,p~s·~nd~ aq~f'~a d~'t'.1.Í <ama tário.::i Sem Pa'i.t.1. p~r3 0:10 t ri 
func:ollal::a, a dLSposlçao dO ~eu ~lns- nhum do.; ami;:"'5 ,;r3ú,"'10" no 'I)' ;'~ 
tr-e In3l':do.: .. p~ra t~'a~alhal' nn-"\no. ~em um bom f'.np:-?~): rll I r.'l~ 
obl'r~ de a5.';l>,tenCla ~ JclaL i nos con-;.ta_ \.n:l G('3n<~bar-' 110J ':11 

Bra aS3im. Srs, Senadorr.';. com; Secretál'io. sem pasta, _ E ~m 
certa h';a-;:a e êsse. desambaraço t'JdO, I para fazer. a ~(V(llu('aí?' .:1"':' 
que c Poder Execdtivo, executava, no me~dos d01<:. Nao f quel S:i .. "'~· 

1, ,l~, 

'ú-

10 
Acre. o que nós aqJi VO~.1mos. mJiS nenhllm E~t-ado, q',,,. o~ [,' ,,,,
Repito, Os noo2'q,s '1'ove .. nad:r['-~ mJn- Sr'. '. 7Ila" o Go ... e~o n(~r:,rJI.'J· I:C]le 
da.ram para o DASP, só r.J" d>..:as do meu F'itildo ,9":P :o . .-:'0, nu, "c~ 
últímas listas. 3.588 nomes pll'd no- rad2ra nada, 'õ tl.;l;"),. <::'2cr '.-~ 
meaçõf>s. E para trás, já flca:a t'rll Sem Pasta!! A.:'-'-.m. n.iu ~~,_ ~ f1'1~ 
testamento poIítíco, que s<liu no ó:::;JQ pl'e,~te! '. 
oficial de 2'5 de ·fevere'ro do ano pas- Afim de dar rnJ:S f7'1;J::'],>J- '),>\'1 
sado c::ntendo cêrca de COO dec:'et05 ronumeàdD~ par~ aqlJeJ8 f'pl J 1 li
de nomeações... 1'3111 a1mítidos a'Dcta. ::Iní.=-itl' ~ Ir.1 

mUnicípiOS não Em f'Ine ont), ' .. ::0, 
As listas fotam aprovuu •. :::. i'of .. .J. ma~5 sem câmaras manic',p<l ",., f)":1 o 

aquela, par uma comi.,~do c!e fundo. cúmulo. Debalde o nü, ... ·'Ü' P_d:.JI.' ;,.'_ 
nários notáveis, e uma cQm'~,~o a~· presentou 110 Pror.l:-ad:--r r~. o da. 
sim, só poderia ser de notá!:P:.'! Sem República., diante da €\'i(Íell:~ .1'·11i"~ 
autoril'.a ... ão de mais ?m~ut>tn, o Diã- titllc;onaHdBde. D.: r,a'ia ,:t':II"',f1U, 
rio oftcl~l da RepúblIca. p'.:,'bI~ccl1 am- rm'Jora alt?;uns do~ '-;(..i=ú::.p-!C~ r'"ia
baR. 'as l'stas. Dai um prdldO. de crê- dr-s não sela:n senfio t~::-ij'''":a'_-" ' 
di Lo. e C'i ncs~~s au~t~'o, ~',,1;.,·<-1~('<i Ô" I ' 
Estado do,,, Ne~ócl.os da FJZc~du \';"o! O Sr. O·,cor PO"1;13 -, '-,' 'I' br
soltando a gaita,.. nador José Guiomc..rd, e.:,:,cs :U'Jn:-
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:fpio& f.oram criados quando V. Exa.. elegeu o Governador, por untlnimlda
~inha fi maioria na. Assemblé'a. de. Em seguid~, tedu o. Governador 

O ::$R. JOSE' GUIOMARD - Não pedIdo aos Deputados docLlmcn;~os no 
e:stou discutindo se os municípios fo .. qual declaram não ter h!1.'ildo CO:1-
ram criados quando V. Exa. t'nha çéo ... E os D3putados t:errtm. Quan
maioria ou nós. do outro Partido, to:l pú.neira p~l'te. ao Acre não cabe 
ê que Unhamos. Estou d·.scutindo a a orig:nalidade, pois, a mesma CO~
tl'an~ormaç.ão de meros seoringuai'J .0::1 ocorreu no Estado do Rio, e no 
em municíp:os. ~ pmã, irmãos mais iC:oso:;, .. Quan-

<Lenc!Q)' to i\ l3egul1da, é (:vÍ.d~nte que os rnCill-
. bros da Assembléia, .::6 podiam de-

A de::.p,,:Ya 3nua1 da União com o clarar o que declararam. O c:.>n:l"á:~o, 
anitgo Terr,tório montava a um bi .. :sto~, admitit· a coa~ão, é que l'eve
lhão e duzent.os milhões, mas o ar.. lar'n, 111:0 estarem êles à altura da 
çamento de 1963 conSignava mais do dign1dade, do m:mdnto. A questão de 
dôbro. A~ dSDOnibmdad~ ~e~iam t'tS- não Ser a governuclor, do lug21', ido 
sim, gr<tndei", já pata aquele ano. nad:::. t~m de mais. NãD era possh'el 
Acrescente o seguinte: o auxíllo ao naquela hora nenhuma ccmp'1<-,:eüo 

final do Projeto de Lei d.-e. Câmara 
n'" 67, de 1964, que c!':a eCa:-~o de ML 
nlst.ro Ext~·aol"(iinâlio. 

~ol:l, d3~ Se:::sões, em 16 de junhO 
de 1964. __ Dantel Kneger. 

o SR. PRESIDf.:-~TE 

(Nogueira da Gama) - O requerI
mento que acaba de [e:' 1i'l1 não de
pende nelll de a~oi9.mell:o nem dei' 
dj3cm.são, 

Em YotaçáQ, 

Os Senhort's Sen~rlorn 1~1" o apro. 
vam, que}n,m con.9;;TVa,r~s", ~entados. 

(Pausa) • 

F.Hb.: apl'ovr.do. 

O:s Srs. Se:-Jado:-e5 que o .ipl"Ovan:. 
qUe1ram perm-Ulecer sentados. (r(/U
sa.) 

o requer·mento e-stâ aprilvadl). 

Pa.&sa-se a imed:--ata d:scu-;sàn e VO" 
tação do.. redação {nal que é a :,e~ 
gutnt12-: 

E" 1,da .a segu:we: 

Parecer 11~ 333, de i964 
Redação rnal do ri Oj<'l" d.e 

Resolução nO 21, de l!:S~, f'Jur e,_o .. 
ncrQ, a pedidO. Eàl1.1;- V!.lie j/ 7_;_ 

Ta Faria Soares, ~o clrgo de :_1f'~ 
(I (O (lo Quadro da Sec'cta, 'I< ~·o 
Seurdo Federal. 

Estado era global, e enIe xava, sem dos -partidos acreo.nrs. Ali, fi émples Em wnseqüenc.la, r,8.~1~~ "<e â. 1m e- :\ Co:n "s"o Di!"e'o-a «pr"~ent1. 8 ... e .... 
empirhno, tcdas as despesas do cx- lc· ....... btan;a de um nom~. meSUl-:J spa!'~ dinta Dprf:Claç80 da rcctaça.o ilnal,qut! ':'I'u·~·, a ::"'2dat"8Q final co Pr('J~~C oe 
Tenltório, oU seja Magistratura, Mi- iidário, já predispunha os QutrOS po- va.i fer lida pe:o Sr. lI! Sec·····:ii""O I r,c<"o'Uc; n" ')1 d<> '9<:1' . 
nistÉTi.p públ co, mntérias, serviço.';, lít'cos, fi não o ace tarem. COnlO nas .10. '. ., ~ . .... 0 .." v ~ ~ •• 
encargos, obras, e tUdo de que os MI- academias, era preferh'el que o can- E· lida a Feguin~e: I RES')LUCÃ8 N~ 
n istérios Federais cispunham p9.ra didato s<! anresenÜ\sse. E o candida-- .Oal'ecer 11 q 332, de 1116' o,.s,',"O""O"F"1er,ol ,r,e,'o~,','~' aplicasáo ali. Continuou-se, contudo, to .se apresentou, aliás, bom cancJ- _ 'i" .. .. .." y 

recebelldo dinheiro do Tr bunal de dato, levado pelas circunstância~, o Rectacao }ma! da ern~!lda dO . ~l, ,0 ,0.1", ~j). E e.·, """" él?.'_ a ~:, .... 
Brasílta, H\.be Deus comQ; düs M~· capo Ec'~ard Cerqueil'a. Por ou:}".;> do Senad.o Q'J Pro1r<to de Lei d(Jld~ao, O:; .'cJ:·do com o a.t, (j, IC.l:\ 
nl:stérios, da SPVEA, pelo menos aqui .. Indo, a no.s~a C(lUstituiç:6.o não :m- Camara n" 67. de 19{H, I "::.', J~"n!, 2. (~o .. R:,g'.m:,n~o 1;·t2. J ~, 
lo que o Executivo da Repilbl,ca li· I· p2c:'e que um f ll10 de outro E"tad0 10 ca"''';. (,::.' :\!PO!::'o. PL-3 do QI"?, '." 
bCl'ava, .. E como se liberayal De Lal venha a ser governadol' do Acre. E R21ato7": Sr. S:l1:1.:lor W:tlÍi"c.lc da E~~_'~'ar:a do Sellu10 1"<'1<' 3.1, 
maneira, o gOVêl'UO acreano, que ja P?de ~al'-s~, obviamente o cSntrú- G"il';:;rl. f Edm.'l' L?~!o V:c:ra Fa~;a Soal{'5 
t'ma tlo seu auxílio global, e dUPU.\ no, A~nda agora, o T<:,l1. Ce.l. J,nbas A Ccm:s~ão sprr·entn a rEl::::tçilo f1.j .sal:!. (1:1 CO!n:ESr.O Di:·e~or.::. P;·,1 '(J 
cado, tudo que dereria receber da PaS'sarlllho, que se nao me Cl1"!.8f'Q.· nu' ct~ ~me-l~Ciu d.o Sel"l;;:do a'1 P~o-,~t:; de }l'!1bn de 1954. ).'!loura· .4nd.-aê,c _ 
união, avança\'a ainda nas d'otacõe5 é de Xapuri, no Acre, foi ('jeito fam- de Le da Camara n9 Ij., ::ie 196·4, q<.te NO"ld' ift da Gama _ D'1:rTte 11,'. '<: 
que erradamente, c-ontinuaram as l·béln, pOi' ~t11ânimidade, Y·2ra g~)ve:·· crlfl o ca~go doe Mlní"lro Ext1"aOrdL 1_ G!l/)er{n Marinho - Jociqu m I'11-
e.n,,-xcs do orçamento fi·der::.}, .' f Dar o Para. Sr. Pl'eSlGêl1te, Sl'~. lltmo e Ga ontras :?rovldéncia·'). ... :'entc ~ Gu:do Mo .. dill. 

O convênio para \tpl1cação do. au~ 1 Ceputados - PoliL:c9m:-!1te, q u ~ Dl 
xíl10 Ct'a para vigorar, de acôrdo CDm I esteve dando no~a de mu:.! c~moOl- Sala das se~só:;s, cm 16 1r iunho é:, E,ll di.sca~5fi.o a redação [.::::11. 
a lei, sàmente 110 ano t'iub~eQÜent2 tamento democratico, for;·n ° Con- 19(;4. ~ Antonto Carles, P'.:t~lden"f', I (P!I1,.~a.) 
fi. Constituicão, Ccmo esta foi votada selho de Segurança N:lc 0118.1 e o walfredo Gurgel, R::l::tJr. - J/J. ~ ,_ • Q ti' "" 
eUl mal'CO d' e 1"63, O cOII1'e'n'o dCl'e- 'Pre.:::idente Castelb Branca, Ora. no lio Leite. I. N~Dh\lm G~S ..... !·s. 8:'112 o:"{'" Q? 

- õ1 Ja~1do l',;~,J' da pJ.lana, declaro a d;.:;~ 
ria começar (."n .1964... AC1'e. nã? foi car:sacu nenhum man- I cu:~-o ence:'raciJ.. 

Mas o austero Sr. Carvalho Pinto dat-o, seja do Governador, de pre-I A."1EXO AO PAREC:i:.R :\9 332, 1 Em Y,:,:a\"Ao. 
começou a, pagar logo em 1963. Bor feitos, de yereacol"es. de com:--.:~.s:.s- DZ ige4 
~erto, nunca se dighOU ler o d:plo~ tas fe~el"aH;, ou de. ·c!epl1t.E.do~~ a ~,,~- 0$ 8:5. Senadore::: qU8 
ma qu~ eleyou,o Acre à categorEu de semble:a IO~8.1. ,Nao h~uve ,,;upeul- HeUuC'uo final aa eme}~da ao] ~!"dr~50 f:-;1Hl, queiram 
Est.ado .. nem sequer mandou que al- menta d~ nmgucm. ~qlHlo ate pJfC- Senado'aa p,roletn de (Je1. r.ta Cá-I' St>:"!1:C1Ds. iPUi.l::.a.) 
gum dos seus auxiliares o lesse, As~ ce um ~el? de Abro.hao! T~lvez tenha marG 1/') 67, d~ 195i-, 'lu cna o Em vo~?.ç~-o. 
'_, b f 1-.' S d() o Ul1lCO Estado qu'" nuo deU nE' e~rgD de Mllusho Fx~l'aoj"(tmari{J co 

sIm, rugumas ver as oram l·eCJ;;l.Il- ' -.. - e da .outras jJTot:id{mcl{(~ I Ç)s ~SfS .. ,)enado:·~S que 
das ant:s do temp-o. e até pelo dóbl·O. nhum nome, n~m para as hsta~ (tê 're(1~ç'·o ILWl quelram 
Era pôr uma época me que muito pequena cassaçao, nem para a grar:· E!.ITNl:'\ tl-HC' (t~ em::) I ;;-2)lt~G.(}-::. (pauw.) 
ee falava en econ-cnüas e plano.~ de, de.. A"p2n~~ foram Sllspenso~~ os dl-

ap'O\8il' a. 
pe,'Ul:ln:: .'I 

::l.p"O\'~m ~ 

p.:::rmaJle,·el 

contel1~ão de C:2sp~sas! Parece in-' n,ltos ,p':Jhhcos de duas. p~s:úa;:.. ~ Bl.1b3tltuR . .se ° crlput do art, 1(,1 p:' \ E51á flpIOVad.l. 
crível, "nas estou depondo p9rante a I ACI~e e long~. e o. purus e um nO lo segumte: O prcjeto de re50'uç~{J ":li à pr" 
H'.<:tõria e para que não .se diga que 1\ mu;co c.omprl'!.o e sinuoso;., A: R,·vo- Art.. lO E' cri.a.dD um C"l,go f,~ M"-I mnlgllçflo. 
() Act'e foi elevado ant-es do tempo, luçao mnda nllO Chegou ia. Nos '.nes- lustro Ext·aordi~a:lo, ao (1,'.13] C~,b':!l"f' Sóbre a nF'~ requer;ment d .... dis-
a Estado, Se tal dinheiro houve.%e m03 é que a, ','ínhamos fazendo, h:n- ~co'o'el'3' as 0tll'I'O'l"~'" co' <·"'>ll'l'. ~_a·· o ,-t t H t ... '" ',' ',_ ' ,~ .,' '-'"". ~"~',., p/,?n.<:a de pU'ol c.~çào que \al. se. 1 do 
sido gaH,:, Em coisas úte:s náo estaria an1.ell e, rt, empcs, c?mcr.'ou. Em tes o.gao.,> e Sel'V1.,.os, que \he llCll.li pelo SI', 19 Se-cl"etário, 
eu agora nesta tribuna. Mas foi d!- 1~62, o Banco de C .. 'eclto da Anhl~ su!Jordmado~: I 
nheiro jogado fora, em compras de zonfa, _banco govemamel1tr.l, del:ra- ()', n" 0I,'ESlnv;N'H;: E' lido o Scgu:nü>: 
avia0 E! outras di~i'ip<3çõeS ete novos moU ,':;~bl"e um ele ~orado, pequemn?, ..... .... "" I 
ricos... de ,celca. de ~5 _nul ,elE'ltores: me1'l Em d'.>cuO'''áo fi. red2ção t·,nal. _I Reqllerimei1to nf) 165, ne 19-6~ 

C-om';} o Estado 56 foi in~t:üado emlc~nt-ena de mllhoes a.e crU7.Cl!'Of:., e (pausa). 1\,'0' ',',"1110'> do, ,arts, .. ?l~, l,"'>i..-, "p,' 
llleac:Js de dezembro de 1962, e no n~o eleg2u o .seu candldato CIO 8\"nn- ~ '-- ~ - " 
orçamento de 1963 existia d'spon:- do! Do Cea~a, por e~s.sa ~(;sm:l (po~ Nenhum dc.') Se:lho~'e<; f: 2U'iId4re'- :HS, G.\J R'!;hnenb Interno. r:::.)u:H'O 
bi1id~de' de velb::ts, como demonstra- ca, nos e~vJaram, n:;t0 S~l con~o, um de.sejand::> u.sar cltt palav.::''., c]f'çlarc cJi.<;p:on.<;,.1 de ImbEcarãJ p:ll'a a ime· 

padre mmto e~qu(>'dl t U t 1 el1-rerrfl.da a ói."cw·"ã:J. diala n~Ct'5s",O e vof'1ci'Í{J d) redfn'io 
1l'10fé. p~rece que se poderia esperar t 1"0- t T~'"\ s.a .c', m~ 1-0 ,.~- Hnal. d.o Pr;:j~!o ce R.:.sol::ç2o nP. 22, 
uns 15 dias, para começar o empew ~l.oene. ~ ee .. ,~]ou pala .... 5 ~.US Estíi cucer:'ada 
nho das àespes-as ,ctecorrentes da ins- Hldes. m:ue~~ b.avIOS, COl:l ap~nas 27.0 de 192..f. 
talação. Más deu uma prei!'sn louca vo~os .. _. (Ruo). O ACle nno esta. Em \"o~.,-ç:.'io. B8.ta da.';. S~s'ô<~, e:::1.1 lG de junho 
no então g,ovêrno provisório do Acre .. P?J.s .. taO deseducado p;1"a a De~o- .()~ Senhores Sel1adc'rcs Q'JC npro- de lSS4. Guido J-loI:1:n. 
e cr,ta €i outra história grave _ Cor- Cl<3CH1, ~omo pensam a~t:'uns obselva- VôIÔ" a re-dac:âo finnl, q de rum p2rma. 
reu-se, lego dcpo'S da sanção do Pl'O- ~ores G1stan:es qu~ nao n?s conl~e- nHer sentados, (l.JauSCL) 
jeto Ç,~) autono:n\r\, ao Presidente da eip- be~. Erros e}tlStem, nao se dlS- T.stá aprovada. 
nepúbliça e sem dificuldades f-oi ar- CUl'C. Nos" mesmos Os ~apontamos. 

o SIL PG.I:,:HDEX'.1:E 

(NogUeira !la Gcmta) -
çiio o requC':·imento. 

, 'd "d·· . Mas, a poltt cu também nao se faz na D projetQ vo:ta à CâmaTa dos 
rap.~ o. C1'7 lt? ;sp.eCIaI. de 70~ :m- fantasia.,. Temos Que a pl'aticar e Dlputadcs. Os 8rs. Se.J.ado:'('3 ql18 o ap O,,'llm 
lho:s de Cl uze.ras, a, gUl~.a. ~e In_ta- sofrer suas agruras. • Q d J _ que'ram permanecer sentados. (Pau-
l~ça,? d"l. Es,~ado. ~te hOJe,' Julgo que Dizer-se, pois, que civicamente não E:. designado o nOjJl'{' .... ena 'Or oao S(t ) 
a Cumala anda nao apro\ou a men A'~r~pino pura acompanhar a mat,é- . 

, " < • • • - estamos preparados para sermos Es- ria 11a outra, C;:ls<t <20 p'::dt'': lf'.':-:isla- \ Está r-p;:-o-rado, 
s~f:~ , do Executrv? r~latl\a.a tal tado. é injustiça e grande. O Acre tivo, I 
c1:e~"to, l\.~f(S, o .dmheuo fOI logo foi República Independente, e fez a 
t~n~o ~arV:ldQ ~Ult{l ~em para -pres- guerra irredentista sóz'nho Merece Sóbre a me.~a outf( requerimento I' 
tlgw.r a s!t,uaç?o doml.n~nte no Acre, a ~ua autonomia. Não me ~nependo de llispen~a de publicação que "ai 

E' lido o seguinte: 

Parecer n~ 334. de 1 S54 
NR~ po~so ~on:Pl'eender essa prerro- o que os tempos dirão. (Muito bem!' ," '. Redução final do Pro)eto de 
pC!,r ocas ao cas eh~,çoes de 1962, da jn:ciativa. A lei está certn. E' ler l"do pelo Sr. lÇ Secretáflo. I 
g:>.t!va do goyerno passado, em <11s- Multo bem), -- 'I E l,do o segUJllte, Resolw;ão n'J 22, de 19!H, que cxo ... 
~or de quantIa avultada, sem consen- ~ ~ , Requerimento ng 164 1I:\ 1964, nera, a pedido, 71ilson TartucCÍ. 
tlme!.1to do Congre:~'so, ou sequer co- O SR. PRESIDENTE ) I ,.. I' Almo:rariJe~ PL-3, da Quadro drJ.o 
nI;eClmento do Tnbunal (l~ conta~. (Nogueira da Gama) _ Sôbre a: No~ t,(}rmos .dos 3rts. 211, letra "p" Secretaria do senado Frtt~(al. 
Nao se Itratando de calatnId9.de -pu- m~a requerimento de d'~IX:l1~3. de e 315. CiO Re3 mento I11terno, l'equel!·(' . 
bllca, c~.so previsto na Constituição, pUbIícac,âo, que vai ~el" HO" '.",t s ;dlspensa de publicação par a im~. _Ap~·~vad.o ~em fmendas, il. ~O!7'l.s~ 
parece que êsse é um ca.so mas da 19 secretárjo. \) ~~ 1) r·I-d:ata discussão e votação rt~ l'edacão sao Dll'etora a,pl"e.senb. a 1:"':,:1a'··\,- H~ 
Lei de Re.::p.onsab"lidades, .. > final do f':'ojetQ de ResQluç'ão n<:' '21, naI Úl) projet-o d~ Reso!uçan nO" 22, 

Do ponto de vista político, há quem E' lido o seguinte d.e 13M. de lSM, nos segumtes tl'rm{l;;; 

ache que ncs não e.st.ávamcs preparo- Requerimento nq 163 de 1964, Sala da", Se-sões. em 16 de jlluh'} RESOLUÇAQ N° 
dos pal:a a tl.emOcr9.Cl9. ~ que ~a trans- 'Ide 1PSJ Guido 1I1ondi11. O Congres2o F",del'al l'es2l-rc: 
formara'o. em Estado fOI Urtl errQ tre- Nos termos dos arts. 211. letra 1', e , ~ ,. - ArU'!o ún'e-o. E' exonefr-60. a pe. 
meneio! l\"l~s 03 argl~ll~entos não con- 315, do Reglmento Inte~!1o, le\),U,,\~o O Sk pr..ESIl)E~l:E d!do. de fl.CÔl'do com 'J art. '-5, Lf'Tra., 

v,e-nc~m. C't:t.-se ele'çao recent-e l'e,~- d~pensa de _pubhcação_ pal~1 a llne_ t!;ogl1t:lra dr.. Gama) RIll vota-I"'";" tem 2 do Re['jr:1f~:1t'J I:rremo do 
l.zad.l UQ Acre, Cll.1 que a Assemblela I dl<1.ta dlScussao e votaçaQ ela redr..çab. r:io o requerimento. ... c:n,go Cf:' Almo:wrlfe, P;"·3, d(.) Q'IU" 
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::Iro d~ 3::::c~1. la do. 5:;.' .. 9.j:> ?,~i':-;"ll. I . Cl'icu,. C~.!!D rá-~vul:l de !f:.'}ptr:l-ção 
'JyY~::n l'a~'~'-r:.:i. \ :'2. l_",.~_~n.l ... l.u.~ZOn1:;u::e o :B~nco ao 
, 1 .!.f:,z.. .... v (,u fiLÚ2t(,n"s. G,Ue é'pr ... s~cu D..> 

_' e.al: da C,:n.1J~i3.D D :'etG~a em jê I m.?cs r~.c .. li.é'" Ee. VlÇO$, lmclOU 2 
ele ju.ú~, J" 1~:J.4. àlJ/Jfn l~í.C:ltt:!.e --! "r-:""1':'_ A.-__ -.. :.~' !::Jc:e::tade G~ c::;:no_ 
JYoguella lia Came, -- D'l!u,'~ l1íarh I m.a'fíw:ta {.e..:::.n<:t'.!e a p.-CtlUllT o p.l
- (,·,lb::!rlo l]c,::tl:o- .- .1U't:]l .. r.t p~- I ~~. I..t! 4.\3 o .tSl.a,::l1 pr2C1S:3.. Ccm,_ 
ten~e - Gu.!..-o :.1c-lId_"'l, ,ru.u e.,o..;, "1, lllclu::lve e::"CQlas supe. 

Em d:·eu~sáo 

(Pau-su.) 
a l'edaç5.o f !1:tl ;w:e.., e~.rou no campo do r.anea

n"!.~n"o e l<a ~3.UQe p'Úbl:ea. 
Nenhi..lm Sr. ~enatl~r d"oej:m~r 

fazer u;,; d:). pa:e.v:a, enCCri{) ti à.oS
eU:;-.::':J, 

Em \--o~a:, .. é.o, 

03 S~·.'i. Scr.a:'::o::es que 
ted2.ç~o fín:::.I. queiram 
~e.;).!~'jos. (Pausa.) 

apro~'nm a 
pennanccer 

Está aplovaG:.a. 
I O Projeto vai i\ p!"{lmulgaçâo. 
~' Rã oradores inscritos para es~a 
ppo;·tuniàade. 
, Tem a p.'l.lgvr.a o nobc'e SenadOl 
;A~ge:nirQ de Figue:tedo-, 

I, O SR. ARG~IP..O DE FIGUEI
!REDO - Sr. Presidente, dczisto (lu. 
ipaJavra·. 

!) SI'. PRE51D1lXTE 

(Nog1J,."!ira da Gama) - Q. L..'if{ 

:des:i.'5te d:1 palavra, Tem a palavra 
O no!)re S<!nóidor Edmundo Lzv_. 

O SR. Ebil-lpXDO LEVY: 

Pa.9. F'':';' von::::c..e e P-:;!o seu exem
plo po~e n-:ger o suceSS0r que lhe 
.!':.e..:.'ec .. a c~nl1ança. 

Ao retomar, (l Govêrno em 1&&3, 
PUmo R ... mr,s Coelho, encont: ou nova_ 
mente um Estado- em sitUdÇa,o dift_ 
Cl.1:ma. 

() :ir. Deszre Guarany - Permite 
V. Bx·.' Uúl .apaIte? (Assenhmento ao 
ura"'0n - O tllstórico da- V1<ta pcli
<;JCa. de .Pünro Ramos Coe-:nó parece 
pt<mu que êle tem sidO um ·recebedor 
(1.~ cHu;:;a,s fal1da.b llO Estado dI) Ama· 
zonas (: um prepara(1or ue Situação 
"ccn:.m.Cil e flnancel-ra. do Esta.dO, 
para enc!'ega..lo voluntana ou lllVO_ 
~untànau:.enle a sImples a.ventureiros 
do carrelrJ;Smo pcil1tlco no J!,;Staoo. 
DepoiS de naver Plinl~ Ramos Coelho 
recebido o,) -.lovêrno em 19á5 em Htua. 
ça0 ILeCé.na recnpe-rou-a tmanCeira, 
econômIca e moralmente. lnle.u.zmeIL 
te, entrcgou-O" aquem não mereCia o 
3,PO.l.O nem o elogio dos compallhelIoa, 

{Sem rel/v0,o do orartQr) _ Senhor que prtsencü.ram o desregramento da 
Pre!Heiente, S1"s. Senadores, OUVlmos aamlIu.straçao tio Ex-Governador (iH· 

,ontem a palavra se.:-eua do Ht:,stre Se. berro MemnnhO". Isto é~ entregou (j 

nador ArgemlrO de Figu;;iredo, ruam. Bs~ado recur,e.ado a um aventureiro 
fe:>tando sua r,:rrpleXidade em face pOlitico como era o Ex.Oove:rnaaor. 
da ca.:sação Ci-o mandato tio Preteito HOje, Jepo1s de haver recebHl0 nova.. 

, de um:} da." prm:::palS cldade3 da. glO. mente O EStad-o- do Amazonas em si-
1. rio~a P3:!'a-il:;r;I, Com S. Ex"" manifesta t-uaçá.o pr'eCáfla quanto a nnanças. 
'rara.se d013 Gutro,s; Ilustres .11)111os dã que na sua. ge.'5tao tIveram pJena. re
I te:tra de Epltácro pe,:,soa, estranh3nd.O cup,eraçâo, vai mvoluntàrlamente, ~n.. 

a o::onenC1a e louvando e exaltando tr€gá-lo a vutro aventureiro polltlCO, 
i, as qUalldad~3 do homem Que. fOra. p01S Só a,ventureiro Pl?liUco. se nOs 
I atin~tdo pela medida extrema afigura qualquer nome Já -:ogJtado, ou 

Le!hb:eLllle, nRqueLa ocasraQ; de um de que temo.:. conheCimento, para su
conto ae Mr.chadO d~ A::s!:'!, CjUf.. li nos ced.êlJ no Oov-êrno do Estado. Quer 
meus tempos, ele gmas.ano, em que a (j rnH1tar, quer o civil, os nomes lem.. 
gmnde mnl!U1cil ta dizia que atraves orados nos levam apenas à conceI. 
dêsses Bcnhos êle ia re!11ont&ndo ao tuação Q.~ J:iJnples aventureiros, por
comêr;o das tempcs, ao pnm':!!lvismo. que são homens desVinculados e que 
Em 'Ierdade não chegou éJe a de~ven. aeséonber;:em o prOblema pO-i:itico do 
dar e a p:::nt"ar 03 mistérios do qui- Amazonas, ou são filhos a:astadOO, 
merlco, porque de3pertou. com caráter npolitico, mtelrame~te 

Nós, entretnnt.o, ao inves fiE um 50. biwnho:s. quanto à situaçao politIca 
nho-, par2cs qUe a.ssl~timos ao regres_ do Estado. 
00 Cio ptim:ado da ~í-olencta ou da O SR. ;;DMUNDO LEVY _ No
prepotência, contra. as mais belas conm bre SenadOr Desiré Guaram, V _ Ex!!> 

I quista.s do espirito e da consciência foi uma das pilastras em que, se 
jurídfc.a. da Humanidade. Asslm me apOiou o ilustre Governador Plml0 

( expresso pO-qU.f nao- posso comI'.reen. CoelhO' pa.ra reconstituir e rfcompor, o 
der e aceitar a cassação do mandato Estado do Amazonas. Na SecretarIa 
do Governador do miU E!, tado. de ECOnomIa do Govêrno do Estado 

Plínio Ramos Coelho dirigiu pela V. Ex!!> tes~emunhou a grande luta 
segunda vez a terra que íhe servIu Oe tra.vaCl.a pelo saneamento (!:B~ flnall
berço, Ao empunhar a51 rede:::..! gover_ ças e de tôda a. Vida- adm~nlStratIva. 
ne.mentai.'1, em j9.neiro de 1955, encOtL e social do Estado. O depol-mento de 
-trou o ,Estado em sItuação de calami- V. Exl!l é dos mais valiOSOs,. neste mO_ 
dade, devendo ao funcionalismo e a mento porq,ue V .. Ex~ viveu todOs. OS 
fo;-necedores, àauela época, cerca de periodoo. duros que o Governador Pl1-
quatrccento~ mlIhões de c-rUZE'lrO~, cOm nio- CoelhO teve que enlrent.ar. 
Orçamento ~ cuja despesa doe pessoal Srs. Sen~do!es. dizia eu que o 00-
era. SUpzl'lor a tôda a ReceIta. Entre. vernador Plínio Coelho, no seu &e_ 
tantO, êste moco que repre~entava uma gundo mandat-o" recebeu o Est.ado taJ_ 
revolução, - nf-o uma: revoJução ét€ vez ém situa.ção pior dO que da. prl
fôrça, ma" de in 'eligêneia - f~ o me1ra vez, porque até então o Ama.-: 
S3.nr9.mentú das !inaneas do Amazo_ zonas quase não pags.va imPOStos, FOI 
nl1Q, e ao entrega.r o Govê:no ao seu preciEo que se fiZeSSe uma reformu. 
sucessor, o Estado apresent-Bva um lação t.o~l.! <la Eua legisla,ção fiscal, a 
Super(wit de mai" de quinhentos mL fim de que o EstadO ptideSSé obter 
!hõe~ de cruzeiros. dos seus junsdi~ionados, as contr:bu1_ 

R:;toIPOU o E5~ado. e princip:nrnente ções para manter seus servu;os. En· 
a capital, n!l'l. c::md1çõe.s. em que dei. tretanto, aO receber o E~a.1(' ~f!llo, 
X9.ra o f!l'ande E(l1mrdo R~be!ro, mO- cem a capacidade contr1btlltwa e 
ralista e 1)~..,~rdor í!ustre ql'/f t"apu tributaria completamente superada, o 
e C0n~tnliu Mnnaus. Oovernarlf)!' Pltnio Coelho teve que 
Re~omou o ~avêl'no, vam~s dIzer, no enfrentar um del1c1t de, pl"ovà.vel. 

ponto em ('.lIp Eduardo Rlh·> .... C' o Õf'l. mente ma.'.s de um bilhão dE' cruzel~ 
xou e reo~''!nniZl)ll fi. CapItal, e<jten~ ró~ i:. Ex':' ent~ou a cortar firme 
tleDdo-~e t'~lo int"\"ior. Na l'U:l a::l:ml. tõd~'! -.J;,<, desp:.E'f'E. no justo, sereno e 
ni!'"trp"ã-o cOD-"trUll1 maIS esrol'3" <1(' d1<:mo urcrb"-itO de- recolocar o Ama_ 
quP todo", os Q'ove:-noc; antet'l"tor{":;. zcnac; ri'l ~enda ('Iue êle. Plínio coe-

L..,ieicu m?{'iida~ com o oh;etlvo de lhO, traçara no seu primeIro r.no de 
em~n('i'Oar a t>ct"nomia am~z{,nense e Govemo. ::,.~o é-, de cclocar o E<;r.ado 
dar. 80 Estado e àc;, sna·<;, popular.õef pm condições de- pagar em .cua ~s seufI 
cOndlcõE''''' de vida diqna,"'. 1'ar8 Que fornEcedores e o séu fUnCIQnahsmC'>. 
o seu nOvo <;p fentlSf'~e OffPllhO'3'"1 Cle E~ta.,.a r::oa:mente nesta fase ç.e 
um n:oVf',rn0 h"'n~'<.t{). C<'Ipaz ~ e,!\1t1~e eq:'''Jr''). flp"o,'r dr estra.n~ularn,,~to 
f'n<ierlrr. e di' tal moio "Q:tu OU" tô I ("\lI" ~ofre'l no "ino passado, por m~ 
('h~ ri'! l'~!'I~ 'n;cl;.tivas mereceTam o f1uêncil" e condiçõ!:'s <lUA aqUi 1?~\~ 
mais cabal apoio. 1uerc n:-;-"'-:;ionar, qu:\ndo a. Uniao 

t: anccu-llle ,tôdas as ~ p.J: tas e tôdas 1 d'O Goverrutdor Plínio ~amGS qoelbí', 
a... op:}nuru~a.e.3, .(!.!hI"a,-,nto. pelo ra::tS por simples deduçao acredItamos 
.s .. U o. .. il(J~OI p:!-'.l ~L1a ..:a~x .. c::.aC;.e, Pli·' SCrEt!l tão In~onsls-~e!J.tes quanto as 
n.o RaffiJS (..-atllO f;,dr..'a outrJ, vez IlOzé::s de uma t:at11inária, public8.da. 
reçtloc~nuo o B :.:.(.{) na ,s .. tuaJ;.t.o H.1_ num dos jcrnals do Rio de Janeiro. 
rutvel. eConc.ml.;:a e adm.ni.strat' '- a 13 do corrente. oomo matéri~ p?-~a, 
mente. de Manaus. Afrrmava o arl1CuüE"!0 

Não podlamas nunca f'~1Jerar que Que o sítio do Gove-mador pl1n:o 
um meço deulcado a EU). terra e _~:.> Ramos Cce:ho, denominado "'PU"!': ,
seu povo tive .. ~e C:Jmo p;~r...1to~ por ês~ quequara", paro onde S. Ex-3/ l,e 
te arr.,or aCendrado ao .seu E,"'stado ju'S~ retirou depoiS da notícia da. cas3ar;-:~,Q 
tamente tuna med :ia. que o .ti.fasta ou do seu mandato. era uma obra 
pretende afaí.tá·lo do comando PO~Í~ I Ciclópica, com açudes, t.elef.ones Que 
tioo da. terra de Ajlll'lCaba, São COI.. o ligam (l Manaus~ tendo Sido CO~1l
s<l,s que não podemos compreender. prado pelo Estado de suas obras. tê-C1'tS 
SãO - parodiando o franc~ _ des- feitas Delo Depaltament.o de Es~n~ts 
t:as razões· que a. própna Iazão de~co- de Rodagem, Secretaria d-e Vl.?-Ç~~. 
nh€ce. Senhores, est é uma Etf"trnloa-çaô ,.lf 

O absur.do- cometeu~e. Por que estupidez ou de ignorância abSOlu-la.,. 
motivOs? Como entretanto estzmos porq.ue o Sítio Puraqueq~a~ é- um 
voltando jurIdicamente à-OS primór~ sitio em condições pree.!" .. rl~, orsJte 
dios não é possive' 8aber-~e, conhe- nem cond'içôe8 de hablta.çao- existe'lJl .. 
cer~~<:e aB razões de tal ator de tão O Governador, quand? _ parn~_~ ~ 
violento ato. dirigia., fazia sues .ref~! ,. uvrDj.l1!> 

Plinia Ramos Coelho, para nós, ê na própria e m ~ a r c a ç a G, , parque 
um homem íntegro, honesto empre- nenhuma. casa enste em con~çQe.s de 
endedOr ,capaz. PO!.Slvellr:,ente elemen.. habitação nesse chamado SitlC- PWU
w:; como- os que V. Ex" l'et-::reDl, a.f3S- Quequa.ra., que é U:m simples ped1iÇG 
ta.do.s há.- muitos anos do Amazonas, de terreno à. ma~ de um MagO" 
que até se ("wergonha- de dizer~~e Se o cidadã.o Que deu es.sa. not:fl::ia 
ama,zonen~es, para. Já vo-lt.u·am corno sôbre O Sitio de puraqu~uara. cba1na 
aqUêles flibusteiro<:!.. que se npre a~om. um lago de ac;ude, ou é- 19nora.nt€ OU 
PaJlham a.s desgraças e lS in ·gsães nunca foi aO Estado do AmaoonaJ~; 
do~, velhDs tempos.. talvez. na esperan~ estê. imbuido da mais ~rofup:da .IUU 

ça de obter algo da vitim2l, algo da fé polftiea contra um. cldadao P}lT; 
prê~a qVe êles cuidam ter feito. honeSto e defen!!ávtl ~_ qualQJ a-

Como' a1llQZOD.ense, como defensor situaçaQ, em qualquer r.e;rmao p-n.:Il 
meu prow'"ta. contra essa medid~ que mentar, aqui ou fera. des_a Ce..o::a. 
d.R orderr~ e como- b~a.sileiro, l~ ... ,~O O SR EDMUNDO:t..EVY _ Nobre 
tuoIf. do comando nolitLCo e admlrus- Senador' Desiré Gua.l'l-ny. conr:ec;tl o 
trabvo do Amazonas Um ho;~ ~:n que S.tio puraquequara que é. hOje, um 
já. deu as. mais ac<>nd~a.d~s prova <;. de n:unicíoio criado 1 Jogo abaixo ~a. 
runQr .à sua terr.3.. bem. ccmo de uma eOXlfluência do Rio- Negra com ORlO 
ca,.n!'!,Clda.de adm'nLstratlVf>I. Sol' ~ es pOl'tanto. dentro do Am11ztl-

Não posso. p-ort~nto. aceite.r, a.dmi~ un~ uma reg-lão privilegiada e 1>01" 
tir que atos como peses S~h\M _.!eito<:. ~M. erolo- foi ultimamente esc(/l!ide. 
DOr um~ c;onociêncía. jur\di.::.a e _poIf~ lSSOama instalação da zo'na franca em 
tlca., prmclD2·1rr __ ente po'"que nao se par . 
declarou. S!:'ouP \" "'e auontou, quais os M~a~vernad()r Plínio coelhó' tem 
~ímes que PIínio Coelho tería COme... estado intereuadíssim? desã~ o ..,.s...eu 
tido. 'me~ro Govêrn-o na mstalacan- r, .. te 

Não &e pode apontar s. S~ C()mQ ~~a em. virtude' de uma. lei do~-
comuni~ta,. e nenhuma prc.va surgiu depu'tado federal Francisco da -
de que tôsu corrupto. va .. ' 

Quando di>iS" ortciais da Guarnição O Sr. Pedro Ludo'Oico'- V; :~. 
de Manaus - segundo relatou o pró~ rt ? 
prio Governador Plínio Coelho em permite um apa e 
vJ,slt<; que lêz ao PlrulaJto _ p"ooura- O SR. EDMUNDO LEVY -PoIS 
ram alguns Dell-utados. com docnmen_ não, 
ta bazeado 1ll)- qual nretendiam fôsse O $r Pedro Luãooico _ O SelladO:t 
'Dl'oposto à A ~mbléia o impedimento Desiré' Guarany hA pouco. se rde-riU 
do ilustl'e Qo.vernador. a.legando que a. uma. crõnicp.. \lublicada, se n.ãd mo 
raveria docum~o comp.robatória 'da.- e~=nA, no j{)rnal '"Tribuna. da, I~ 
cottunçãO do dignn. ama-zonell&ê-, aquê_ ~- v se entãO 
te! Deputado" T)f{firam 6- êsses -o/i.. prensa" que fazia- alu es 0.0 
'~h aue a etibis.Setr .. 'lV\r ~ue, aEBim. Governador Plíni:o Coelho. }4as. n~ 

FV -" minha opinião, o- nome do }o:rnalls 
fÔSSe êles imediatamente a.s.slnanam --.>:110 Fernandes não devia .ser pr6-o dooumento, de 'tez que não pode- .Q:t: 

liam adm\C:, um comuniSta, um cor... nunci«da nesta Casa- ... 
}uoto, à frente do Govêrno do> Ama,.. O Sr. Deriré G-uoranll 
tonas. não o pronunciei. 

Eu também estaria de acôrdo com a. O Sr. Pedro L1Ldovfco - .. :. -pGr-
medida se tivesse uma prova de que que é um do& jornalj~tas m~lS :1nde
P}1nio Ramos Coel})o era corrupto ou tentes que existe. Há poucos dias 
COl'l"Uptor. Não conheço, e até hoje diss~ êle 'que eU p()SSuÍQ. vários llr~. 
noã. vi, Uma acusa~ão, uma prova dias no Rio de JaneirO'. Respondi
seouer no sentido de dizer-se que lhe Que apenas possuo um, d~do-1he 
Plínio incentivou, praticou ou, de de presente todO~. os o~tr~ a que êle 
qualauer ma:neira. favoreceu 6. cor- se referiu. t:sse Jornalista é um bo
rupçãO. Ao contrário, êle foi sem})re mem desclassificado. Já. 1e~ôu ume. 
um homem austero, severo demais. !lUl't'a. M Câmara tios Deput~ d'OS e, a 
até com seU8 comoanheiros. e Voosa meu ver, apa.nhcu pouco (RIso)._ 
Excelência sabe que multas queixas 
havia pelo excesso de severidade da O SR. EDMUNDO LEVY ...,... A~ra .. 
SUQ administração. deço o esclarecimento de V. Exa. 

De sorte que, Srs. Senadores, 00-
trazer êste protesto, quero dizer ao 
13ra.sil que O Amazonas se sente pro~ 
fundamente ferldo no Seu dh'eito de 
livre rscolha de ml1 homem capaz de 
dirigir o seu dettino, 

O Sr. Desiré Guaranv -
V. EXli. um apart€? 

Para completar mInha explicQ<:'ão, 
df"'o que PurnaueQuara era, 110 mo .. 
mento a menina dos olho<:: do Go
vern!ldor Plínio Co"'lho. Esi;ava êle 
fazendo uma exneriência intere(~f:.n .. 
tfssim>9.. em con"i.eQUência de umg. 
pro.i~to de lei que ~tá tra;ml~'mdo 

Permite aqui no Si?nado, e através Çle !'stu .. 
dos f{lUoS '0"10 DeUfrtamen~ F5t~. 
dual de E<:tradfll::: de Rodagem, no 

Tem Ml1D!cinlo para Manáus. O SR. EDMUNDO LEVY 
o aparte V. Em.. 

O Sr. Desiré Guarany - Des· 
conhecendo a mecâ.nica do Ato Jnsti~ 
tucional. ignora'mos as razões que 
determinaram a cttSsação qo mandato 

AQuNes inúmeros igarapés, - VQll 
utilize'!' o nO&<;o velho têrmO' - Que 
cortam a estrada, o Governarnf PU ... 
nl0 CO€lho dewrmlnou que ft\.c:-sem 
sendo fechadOS, assim que fOl'mussem 
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q'r' (;)-G:~l .-' '; ':'0 ';.::;1' con~!~ 
r' . ~~:'.o Ilu-t"e (' Ci1' ~it:o am:go, 

, , . ~ , - .. "! r~ 

.1ri:~Ul1:l da n"~IJ;-1 '1"a e ro~al'ia 
J~; ccnhtc~r...H'n1;') do mt:smo a03 

"' ". t(' - " t 11 '\ " 

1-,;0 A;~ira.de, P"l'ntO' M~Rer: Da
n:el' Kriege". aHb('~·to Marinho, 
~Jrên;o de ~l':O'5 Ruy palmeira 
(' C(lÜ''ÜS que j:' l~ar cccveniente. 
~-:'3.% uma vez ob.i'!~do por tudo. 
"Faço ap~10 para ê'.se jornal re-
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alarma sôbre as referidas relações, 
a,tirma categóricamente que: 

1 

" 

il E' certo que o nosso Embai
xador naquele pais foi retirado i 
antes da. mudança de Govêrno \ 
na R:;pública irmã; é certo tam~ I 
bém que a cal'ta de resposta do 
oovêrn.o sofreu atraso por e~S:l1 
mudança de pessoal, sem qual
quer intenção de per'le~o • .:nas é 
inteil amcnte infudado que nos~ 
so Go~'êr[\o no.ja &.fsumido, pelo' 
u tr~:~ na no:n.c'lÇ3.o de um Eu. 
G?,reg2do de NegóciOS, Uffi'l atL 
tUdB de in:mizade que motn'ou 
a rz'. ire,da do Em'Jaixador do 
Brf.s;t em ncs.so paul. Isso (: ex 
pL:'_":f11 - f!,crC2.:rY1'a - I-l~\'C;;' 
peI3, t:e:i;c;'1n 'lI ~! ,[ ~ ~ : !bt:i (lft:1: 
dC:s- e p0VO de fin~llna s::::.sH.u.li-

/ 

, . 

d::..t.l.e, que por último resulwl: e~' 
precipitado nervosismo que não 
Obedecia a outra cauSa senão à 
lentidão dos proce...~os buro,mtti~ 
oos, que é o mal de todos os p.aí~ 
.l:i:}.1. " 

Nào é demais relembrar que: () 

"A normalização das rclllções 
diplomá~icas entre o Bra.sil e o 
México deverá recolo-car em seus 

- '*"", 

nrodutos no valor de US$ ...•.• tros continent,es ~m particular as que: 
3 14'l.20. 000. enquanto êste ano a muito estrelt-am os 1aços de ami2n:de 
exportação fOi apenas no valor e sitnpatia de nossa gente com o ~/,l~ 
de US$ 1.640.000. Da. parte bra~ 10rO.$O povo mexicano, reforçados, na 
Sileira, exportamos para o Mé~ tempos para cá, com o tntenso iutel ~ 
;giro, no primeiro semestre de _ câmbio com~cial e cultural. 
1963, mercadorias na valor de \ 
apenas US$ 8!,. ~C3, enquanto êste E!s, Senhor Presidente, os têr~(ls 
ano a exportação subiu para USS cem que pode exteriorizar sua ims'n-
1 200 0"0 " sa satisfação pela auspiciosa, notiC~.t 

. . ... , êste desluzido 1\linistfIJ da Cb"lljsS~~o 

devidos têrmos o lntercámbil.J CO. Assim sendo, Senhor Pre"icWnte, 
l:lercial entre os dois pSÍSeo;, Os jamais se poderia conceber, que um 
últimos dados estatistjros -revelam a.sSll."'100 purau1ente doméstico ~raas
que O balanço comercial é frnn~ pusesse as no!s~ fronteiras, salvo o 
ca;~lcnte favor5.vel af"''i mê"x~c:lnos, not:'ciário das f'6ências jornali'itlcas, 
embora QS brasileircs tenham para ciência, apCll:lS do mundo aIo
.con!:"~l1ido Sllb')ta~lt..al aumento ra, a ponto de comprometer ou es:·re. 
neste lu;meir~ sen1~<:tre de J964. mecer os sólidr..s e francas re1"1Cõcs, 

de Relações Ext.eriores desta Co.r.J. 
que, 2'»1 grata e ine.squecível e.stnri.', 
em lS51, na Cidade do México, lloi 
honrado com o título de "V~tta:.[,.~ 
Distln~u~dO" pela ilustre Câmal r.. 
Municipal daq1.iela formosa e impJ
nente metrópole do hemü1ério am~_ 
ricano. 

Et'o. o que Unt.a. a dizer, Sr. P~'~l_ 
.sente. (J'';íuIto bem), 

No p:imBiro semt1-tl'e de 1963, I de tõda so:te entre o nrasil e as de_ 
U !Vi..'.x:co expo:tou para o 6~·a.5il nlD.:i.s na.r;-Gcs qu.:~~ ct .. ;',te como de ou, 

• 
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29 secretário - Gilb!!rto Martnbo tPSD) -
39' Secretário _ Adalberto Sena lETB) . 
49 secretário _ Cattete PinheirQ (P'l'N) 
19 Suplent.e _ Joaquim parente (UDN) 
2' Suplente _ Guido MQndlm \PSD, 
3~ Suplente - Vasconccll~ TOrres tPTB) 
49 Suplente - H€l'lbaldo Vi.eir~ tS. lcgend.J. - BPn 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
PARTIDO soc...:lAL DEMOCRATIC(.. (PSDJ - 2:l representantes 

1. Jo9é Owümard _ Acre \ 1:'.. Antllnlu Ba.b!Da - Hatua. 
i. Lobão da Sllve1l"a _ Pará .13. J~f1'e~',':t'a eíe Aguiar - E. santo. 
S. EugêniO BaNos _ Maranhão H. GiUJcr lO Marinho - Guanabara. 
4. Sebastião Archer _ Maranhão 15. Moura Andrade - São Paulo 
6. Vit-orlna Freire - Maranhão 16. AcH1Q- Fontana - Santa Catartna 
6. Sigefredó Pacheco - PraUi 17 GUHl'Ú I'.:lol1dm - R. G. Sul. 
'lo Menezes Pimentel _ Ceará 18 Benedito Valladares - M. Gerabi 
8 Wilson Gonçah'es _ Ceará 19. l"ilinto Mti11er - Mato Gr?lsD 
9. Wa,1fretlo GUl'gel _ R.G, Nor~ 120. JOSé Fel.i<:lano - Galãs 

10 Ruy carneiro _ Paraíba 121. Juscellno Kubitschek - GOié.s 
11. ~!te Neto _ SergIpe 22. pedro LudoVico - Goiás 

p ,,-1-1:1'1.])0 rRABA.Wi1ST A BRASn EIRO <PTE) - 17 representallte..<: 

1. A'óalberto sena. _ Acre 10. pe5!'oa de QueirOZ - pernambUco 

3. vivaldo l.,,1ma _ Amazonas 12 Silnstre Pél'lCle5 - Alag08.6 
a. OScar Passos - Acre j 11. Jose EnUlno - Pernambuco 

4. Ej:lmundo LeVl _ Amazonas 13. va~conceJos rôrres - R. de ..la.-

6 Antônio Jucá _ Ce~rá ' H. Nelson .Maculan - ParaDA 
& Ai'thur Vlrgtl10 _ Amazonas I nelrO. 

'1 01.:& Huit R.osado _ R.a Norte 15. Mello Braga - Paraná 
8 Argemiro de FIgueiredo _ Pa.raiba '116. Nogueira. d<l Game. - M. Ger!l1f 
9. Bllrros Carvalho _ Pernambueo 17. Bezerra. Neto - Mato Grosso 
CNlAO OEMOCRATICA NACIO~~Al (UDN) - 15 .representantes 

1. Z,,-chari.a.$ de A.ssumpção - ~d,.l'á 9. padJ.e Calazans - S. Paulo 
2 Jaaqwm pa.rente _ Piam 10. J\dolpho Fran-co - paraná. 
3 José Cfl..ndldo _ Plau1 11. LrinelJ Bon..abausen - S. Catarina 
4 Dtrlarte Mariz _ R G do Norte 12, AntOnio Carlos - S, ca.ta.rlna 
6. João Agripino _ para1ba 13. Daniel g:rieger - R G . .10 SUl 
6 Rlli palmeira _ Al9.JlQ;9.S 14. Milton Campos - Minas Gerais 
'f. EUr1co Rezende _ E Sa.nto 15. Lopes ~a Costa _ Mato OCUSS(l 

U:onso Arinos - Que.naban.. 
PARTIDO LIBER'IADOR rPLI - 2 repre~nt.I>tes 

1. AlOysio de Carvalho _ Babia 2. Mem de Sá - R a. do 31Jl 

PAR'l'IllOl'!l.A.9ALHISTA NACIONAL (PTNI a representa.ate6 

1. C.tteta Plnbelro _ Pará 2. LIDO de Mato. - S. Paulo 
PARTIDO SOC1AL PROGRESSISTA !.PSP) - 2 repre.enta.Dteo 

t. Raul OtUbertl _ E. santo a. M1guel Couto - R. ae JaneIrO 
PARTIDO SOCIAL BRASn.EIRO IPSSI - 1 repr ... ntente 

1. Aurélio Viana. _ Guanabara I 

",OVIMENTIJ· TRABALHISTA RENOVADOR !MTRI ,represen!&nte 

L. .....rA<> StenbruCh - . Rio de Janeiro 

PARTIDO REP'OSLlCANO (PRI - 1 reprosenta.DtI 

1. Júlio t.aite - sergipe 

PARTIDO DEMOCRATA CRlS'III.O !.PDC) - 1 .epresntanta 
1. Amon de MalO - Al"'oas 

SEM LEGElNDA' 
\. Josapbat MarlDho - Sol11o B. lJer1baldo VleIrI1 

RESUMu 

t'artlOo SQclai DemocrátICO IPSD) ZlI 
Partido :I'ral>aJhJSta Nac10naJ \PTB) lT _ 

UniA<> Dem""r~tl ... Nac10nru (1lDN) 16 
partido !.Ibertador (PLI li 

Partido TrabaJh1Bta Nacional (PTN) 11 
partido SOOlai Progres.lllta (1'61') - 11 

Partido SOOlallsta Brasil .. "" <PSBI - ! 
partido aepublicano (PRI ~ 

partido Democrata Cr1&~ lPDC) I 
MoVimento l'nIIla1hista Renand", ,MTR) I 

64 
sem iegenda 9 

'-6ã \_--

serslpt 

BLOCCS PARTIDÁRIOS 

aloCo PC1rlame?'tar Independente 

PSP ti Snadores 
PTN fi Senadores 
PSB 1 SOnM"" 

PR 1 Senado!' 
MTR 1 Senaáol' 
POO J. Senador 

Sem Legenda J Sena.<tores 

)6 Senadores 

LIDERANÇAS 

Lider dO Govêrno: 
, • ."iH.nto .M: ÜJJel 

Vlce-Ltderes: 
Daniel Kneger' 
Mem de Sã 

Wil:Oll GonçalH'5 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
tfder: Lino de Matos U'TN,) Jo.<;a,phat MarUlho lsem legenda) 

Vice-Lider: 
Aurélio Vlanna (PSB) 

" -
11 - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRAflC;O 
rI' S O I 

Lider: F1l1nw MWler 

VICe Llaeres: 
WUSOD Gonçalves 
sigetredc PaCheCO 
Walfredo Gurgel 

PArlTIDO'rRABALBlSTA 
SR&SILJ::lRO (PTB) 

Ltae,: Arthur VlrgUi.o 

Vice- Ltae7 ea: 
Bezerra N!?to 
Osc&J: PassOS 
Antômo JUcâ. 

UNIAO DEMOCRATICA N<\CION.\J 
(U O N) 

Lider: Dantei KT1eger 
Vtce-Ltaere8: 

EurIco Rezende 
AdolPho Franco 
Pa.dre CalnallS 
Lopes da Costa 

PAlH liO LIBE:RTADOR <PLI 

Lwer: Mem dE Sã 
Vlce-Lzaer: AluySlu de Cnfvl.:)o 

PARTIDO SOClAl. PRUliRE~~l.::i·iA 
lP S P) 

Lider: MIQUCt couto 
Vlce-Ltae1; RaUl Utuberti 

PARl'lDO l'RA.BALHl~'J.A 

8ACIONAL ,PTNJ 

LidC7: uno le Ma r..os 
VIce-LIde,: C'attete ~mhetro 

l~l - Partl':'.I'J~ de • 'n só 
Representante 

MOVlM&'l/TO ffiABALHl§, A 
RENOV AVOR rMTRJ 

Representante: Aarão Steillbructl 
PARTIDO DEMOCRATA CRISLW 

,pilC) 

Representante: Arnon de MeU() 

PARTIDO REl'UB2.JCAIIO 'PR) 
R.epresentante: Julio LeIte 

PARTWQ SOCIALISTA 
BRASILElRO rPSB' 

Repl'esentante: Aurélio VUinna 

ACRICUL T ilRA 

!'reSidente _ senador Jo,é li:rmiriC U'TS) 

V\DO-PtoSlóente -Benatlor Eugênio Sarros \PSD) 

COM?OSlCAO 
Titul"\ 

lIIugênlo Barras 
106& Fel!clano 

Titullltrel 

Lopes <à .:o.;t;a 
MtOIllO CarlO8 

Titularei 

Júlio Leite 

pSD 

PTB 

001:1 

Suplentell 

1. AttII10 Fontana 
i. Benedicto Vallarlares 

Suplente.s 

J. Melo Br",a 
t. Ariemlro de Figueiredo 

6uplente.s 

1. DanIel Krlegt>t 
8. João Agripino 

/':'·~l 
B 1'.1." 

Suplent .. 

Secretar10 José Ney Dantas. 
Jletllll.õ... ... Gu.\n~ilA. ria 10 lI!lrM.:. 

'. 
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CONSTITUIÇAO l! JUSTIC]I\. 

p,.e.sidente _ AfOn..'O Atines (UDN) 
I Vice Pro.sláentP. '"' WUsun Gonçalves lPSD). 

l'itutares 

J'cfferton de Azular 
An'APlO l:3aJ1.1I110 
\Vilson Gonçalves 
Ruy Ca:nelIo 

Edmunêo ltCn 
Bezerr.l Sii!--t" 
Arthuc- Vlrg~:io 

COMPO~IÇAO 

PSD 

OlJN 

Suplent::;; 
1. Mem7C:;: P1Irlcnt::ll 
2. Lelt. Neto 
3. Jose fo'aUC1911D 
t. l·l11111t-o Mu.u~ 

1 A.r~eID1ro de P'ig-ueiredo 
2 .Meia Bra,cra 
8 O::car Pas~3 

Aloysio de CarvJlhQ (PIJ 

Monro Artnos 

1. Danlel Kr;;::.~r 

3. Joã~ A(:rtplno 

S. Eurlco,jJezendo. Miltcn Cc.rop.:s (*) 

B !t .• 1. 

Aarão StcUlbrucn C\lTRr 
Sr:M <Jfn..Na: .Garta H.el~r,a Bueno 13:-r.ndáo. 

.R.euu~o(l.S _ q.uartrurfetras. :lz 16 horas 

DISTRfTO FEDEnAI_ 

PTf~i(~cnk~ - At..ré!1o Vianna (PSBJ 

Vlce-P~·e.-:d~cte - P.;:dr~ Ludov;co (PSD) 

CO~1~()81ÇAO 

P~drC' Ll.ldo.lCO 

!hJmtc Mul!er 

Os("'1, Passos 

.Edro uniu Lev1 

PSD 

1 Jo::·é FpU .. 1nn-o 

2 W J.Uredo Quraci 

PTtl 
L Melo Braga 

2 Antônlo J"Oà 

B l.!. 

Uno de Mat .... '. (PTN). 
• Set.'1(>.ana 

Rea" oe.s 
J 111e>UI: Ribeiro cios Sl.Dt.o.s 

qUtntas letra.s, Ui l6 "toras 

ECO~JOMIA 

PT~ldent.e - LeIte ~eto (PSD) 

V~ce·jJlb.~taénte _ Jooé El'U..'!O lP'LBJ 

CO,\lPOSl<;AO 

lltUJares 

Lel~é Neto 
A-r,:. (- ::\nB 
JCt,p t"'~ f';"no 

J''-~l'> f:-n:1:rl0 
M",t U:-a:?a 

: -iO:ph(: r'rJpC"O 

Ll"'p,:' f. " Cust.a 

L'lncu H:-".ll" :? ..... -{'n 

/ 

PSD 
SU"plentes 

1. Jefferson de A~Ular 
2 Sl"lefredo t?u.chcoo 
3 S. bast1J.<J Auher 

PTB 

1 Bf'7ena, Ne!o 
2 OsCfU I?a .s'J$ 

unN 
1 Jo~t C:i.nd1do 

2 Z:l "'."V13!, 11e APS'P"YH1Ç3,.o 

3 \lo;;m à~ S", ,PL..) 

B P 1 

A'll"'~:JO V~!?nnQ PSfH 

P".,.MI\·'5,'·!9 _ Af&f'y O R?lI:y 
R"'lDlne-;: - 0'1:n t .:l.<·tPlr.'s as b.3U ~ 

• 
P'e .. !àente - ~hne'les pl""'ntel I'PS"G} 

V~ce P'esutentc - Pad.-e C4'l.3z..:.r. .. ,PTI3} 

C·OMPOSJ~·AO 

J'lt'~Jl:Ires 
r:'I!n'·z:,~ ~ n, '1JleJ 
\Vd!tr?dt U lrgel 

PSD 
-S~lpleDtes 

1 1:1::'nPdJf'tc \laH3'1areS 
;1 s:,Jf-!reól. Pa.ch~cu 

~l:nho ::s 1~fi!. 
=--=- -;;..=::--=-=....... -~~ 

1 ·",,$0< ae Quelro, 
I AntÔnio JUC~ 

17m 

1. Edmundo Levt 
::1. Vivaldo Lima 

! 
i 
I 

pa.dre Ce.·aza~,,: 
1\.1"" de Sé \PU. 

tlDJo! 
1. Afowo Arinos . 
2. ll1l1OD CWlpJ:-

:J.P .1. 

I JCSOphal «(;..;::1 ~é,:c.::i:) L~ G.~ _ :a~'.:!: (pT:'n: 
~- :..~.:. - V::ra ~ .::~...1"'-.; <vi::'t a 

Q::.:;:.:..:-Ic .•.. s, --s 18 noras E:~'.'..G...~::: -

presil-1.e:zte _ ArgC'.nlro de Fl:r~elTedO )PTBJ. 

7tO\;-P{{;s:Jz..-:'[-$ - Dím.iCl :::'r .. có:r ~v:J; .... ). 

'.rítuI:.rw 
Vfc~orino '<l'elIe 
Lob~.u da S!J':CiT!l 
Sllefruao p.tcheco 
W llsvn QQnçalves 
Leite X:~!) 

Al'gem1ro de Fl3'ueiredo 
Bezerra Neto 
pessoa cte Queiroz 
Anton1o Jucá 

Daniel KJ·lt'!:e, 
lrtneu Bornl'\a !ls.en 
Eurico Reucê-:l 

Mem d~ Sá 

Uno de dle~os tF'l:N) 
AuroU< Vl.:inna (l'SB) 

Sup!~rt~ 
1. Attt:io F'on'-"lll!. 
2. J{'sê GU1c~arà 
3 EugêmO Barres 
4. ~\1.enezes PImentel 
5. PWo LUci.OT1C ... 

iITB 
1. Jrxé EIwJrlo 
2 EWn .mdo Levt 
a. /:~r;o 9':'''''a 

4. Oscn Passos 
UDN 

1, AfjltOll Campos 
"2. João a.,:rnpmo 
3. Ad.o;p1l0 Fi.·a:u~·o 

Pt 
Aloysi.o d-e Carvsilm 

E.P.I. 
1. Jul10 Le1ta IPR> I 

2. Joonphat ~al1Dlto (8. lcgen:cU 

Secretârl.o _ Cid BIiilger 
Reunlõe-s - Qll:lJ'tc.s·fe!I:!.t 

INDo.sTRI.~ E Cm.nmCIO 

'P'"p-,;rlrnh - Senado: .toü Fel1ciano (PSD) 
Vic'·Pl'esidento c:.. Senador Nelson Ma.culan (PTB) 

COMPOSIQAa 

'"ntulaTCS 
Jíl"sé Feliciano 
Atilio Fontana 

Nelson ~lacu!an 
Barros ele Clll'vaJho 

Adolpho F~'ll:nco 
Irineu Bornhausen 

PSD 

-?Ta 

Suplen!ec 
Loo-';-.o dn 81l\'e1."'a. 
Sebastjjo Archer 

Vi\'atdo Lim.a 
Osoor p.assos 

UDN 
l.iOpes ~~ CC!1;O 
E'..U'ico R:z:;ut1e 

BPl 
Aarão SteiJ::'0\'1:~h Raul Glubttti 

S~1.1 e-t4ria - llada R:len!l Bu~n!) BrJDo:o 
, Ret'n~5.o "_ Quintas-feir:1s, ês le,;;O horas 

lEGISLP.Çil.O SOCIAL 

PreJld::'I";~e - 'l!iiJ.àr> w.ma ·PTE) 
Vice·PrestClr"tr - Wl/:;:."~hJ a-Jt-~~ ,: ::u~ 

r.O~~1-'~}."31v-AO 

TItUlares 

Ruy CarneU"o 
Wa;frf'dQ O'..lrgel 

~ '.t1110 Fon tana 
Eu~t'-nlo' 8atrOS 

Vivaldo Lllila 
AntOnIO Juca 

Eurlc-c R ;-z€'nde 
An:6mc. Carlos 

!1U!t!uO vIanna IPS.Bl 
S~cre~ã.ría 

Reuniôes 

PSD , 
R'\,~ent~=: 

1 Vlte .:\.!;.o 
2 J$P ü·Jl<.: ... ·"rd < 

3 S:'!~! ';f G." p:1l'flE'{,-rI 

-1 Lot.ào da 3.1\'el!s. 
.1;>'1'1::1 

J ECim::mr1o LE.'''~. 
2 Pef~ô;l OI: Q'.l-eU'C2 

{JD:-.i 

1 l 0P"'~ d-a Co...c.~ 
l_ ?2ch~IaS' d~ As . .'uncão 

L"'P 1. 

Aarão stelnbl"1ch !MTR) 
Vera A1varf"nza Marra . 
Terças·fe1.ras. àS 15 norBS 
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T1buláres 
Benedicto V&lladarea . 
Jefferson de Agulu 

JOSé Ermfrlo ,~ 
Árgemlro de Figu .. lrQdo, 

João ,\grlplno 
AntOnio C8<loe 

Josaphat l<!a.rlnho 

),IlN!S :í BN1m.Gl'A 
COMP08IQAQ 

PSD "I 
. S\ljllent.ea l: 1. _ LUdoVlco ' 

2. Fillnto Uun.r 
:PTD 

1. Nels>On Macula.l1. 
2. AntOnio Jucé, 

tlDN 
1. José Cândido 
2. '\!onso MinO<! 

BP:I 
Júlio Leite 

POUaONO DAS StCAS 
PrllSltUnU - Rui Carneiro IPSD) 

VIc6-PrllSlllenl8 - Aurélio· Vla.nna <PSBll 

Titulares 
Ruy Carnetoo 
sebastião Mcher 

COMPOSIÇAO 

PSD 
suplentea 

" 1. Sige!rodo PachooO 
2. Lelte Neto . 

nB m-,...", !tosado 
Mgemlro de Figueiredo 

1. '\ntOl1lO Jucâ 
2. Jose Ermll10 

Jilão Agripino 
JOSé Cândido 

AUréllo Vianna 

ODN 
1. Lopes da cos~ 
2. MtOol<> Carlos 

B.P.l. ( 
Julio Leite IPRl 

Seoret4rlà - Ml<Cy O 'ReIJly 
Reuniões _ Quarta.s-felr ... , as 16 bOlai. 

PROJETOS DO EXECOTr .-
COMISS'\O DE PROJETOS DO EXECUTIVO 

Presidente _ senador João Ag'rlplno (UDNI 
Vice-Presidente _. WlJson GonÇalvea (PSD) . 

Titulares 
Leite Neto 
JOSé Gulomarel 

uem de S~ 

B",""oo Carv'lho 
Bezerra Neto 

Dantel Krieger 

Llno de Mattos 

COMPOsrçAO 

PSD 

PL 

PTB 

Suplentea 
Walfredo Gurgel 
Jose Fellelano 
RUy Carneiro 

Aloy,lo ele Car~a!hO 

Edmun<lO Levy . 
Melo Braga 

ODN 
Antonio carlos 
Adolpho Franco 

BP1 
Auréllo ViStnna.. 

REDAÇAO 
Presidente - Dix~Hult ROsado IPTB>;' 

Vlce-Presiáent. - Antonio C.rlOs IUDNI 

Tltula.rel 
Waifredo Gurg .. 
Seba.stlão Archer 

iJli-Hult ROGado 

Antôulo Ca.rloo 

Júllo Leite (PRl: 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

1. Lobão ta Sllvelra 
2. José Feliclano 

PI'B 
Edmundo Levt 

UDN 
gurLoo R.€zend. 

B P.J. __ _ 
Jooapt.at MarInho (Sem legenda) 

SecretArl. - Sara.h Abraflf,O 

RELAÇõES EXTERIORES 
Presidente - Bened1to VnlladateiS lPSlJl 
Vice-Pres1dente - Pessoa de Quetro2 IPTB) 

COMPUo.<;AO 
Titularea Suplente. 

i'SD 

Benedll!to V111adares 1. Ruy CarneJro 
F\l1nto Müller 2 Leite Neto 
Men.ezee- ?i nentel 2 Vlctortr.o li'leire 
JOSé Gul0ma.rd 4 Wilson UonçaJves 

?TB 
PessOa de Queiroz 1 AntônIo JucA 
Vivaldo Lima 2 Arg:eli~lro de Fig-ut:1re0c.: 

oscar 1' ...... 3, Me~ ü:a,a 

Antônio car~ 
José CAnIlldo " 
RUi Palmell'a 

Aarão Stelnbruch (l<!TRj' < Llno ae Mattos ~."N)~ 

Secretário _ 6oAo Batista 08.rteJon BfI.IlCO, 

Beunl<le, - qUln~aa,. oIS 16 boras. 

SAODE 

~ PresIdente _ Slgefredo Pacheco 
VIce-Presidente -JOOé CAndldo 

Tltul.,. .. 

Slgelredo Pacbeoo 
110000o Lodovlco 

DIx-Rull Rosado 

Joo' Cândido 

Raul GlubertJ (PSP) 

COUPOSlÇAO 

lunlentM ' 
Malorla 

1'IID 

1. Volfra'" Ourgel 
2. Eugênio Ban-oa 

PI'B 

Antôltlo lu'" 

UDN 

Lopes da Coeta 
B 1'.1. 

Migu': COUto U>SP). 
Secretario _ Eduardo Rui Barbosa. 

ReunlOe. QUlnta.!e1ras, àl! 15 hara.!J. 

SEGURANÇA N~CIONAl 

Presidente Zacharl.. de As.sumpção '11~) 
V'lce-PreSlaente - Jooê Qulomard .PSUI . 

'l"1twarea 

José GUlomard 
Vlctortno Freu-e 

Silvestre Pérloles 
Oscru. l?ass-oa 

~eu BornhAusen~ 
Zachanaa ae AssumpçAo 

Raul GlubertJ IPSPI 

COMt>OSJÇAO 

Suplentes 

PIlD 

1 RUJ carneiro 
2. A~t.Wo B'oht.ana 

P'l'B 

1 José Ermlrlo 
2. OU_ f1~ iWsado 

l1DN 

1 Adolphc ~an('o 
2 Eurloo Rczencte 

BP;. 
Aurolic Vianna 

secretArio - Alexaudrt praende. 
B8unMe.a - qu1htIW feiras, lU 17 horas. 

SERViÇO POBl/CO CIVIL 

Presidente _ Aloysio d. Carv",hc ,PU 
VIo .... l1r.sidente - Leite Neto Il1ôL) 

Tttu1e.rP..s 

Leite NetA> 
Filln", Müller 

DIx-'tult Rosado 
SUvMtre f'érlCJea 

Aloy&to de Carvalho 

Aarão Stelnbrurh CMTRI 

COMPOS;ÇAO 

S'lplentes 

1 O 

1 v\ct.ortno Ei'reire 
2 Slgelredo ?acheco 

PTB 

1. Me-, f!raga 
:& antoruc Jt,J.cà 

UDN 

AntOnJc Carlos, 
['L 

Mem de Sj 

SPl. 

Miguel Couto IPSP). 

.~eCteUtrlo - Jo~f> Nf'V fll1nf:ll~ 
Reuniões. - terça.s~teire.s. àS 15 l"'lOU\S. 

( 
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nANSPORTES, CO!lt'UNICAÇÕ'::S E OBRAS PúBLICAS I E) Para efetua, o levantamen.! li) Para o estudo das Mensa· 

I to da PRODUÇAO MINERAL gel'ls do Poder Executivo re· 
DO PAIS e estuda, o. meio~1 ferentes à RHORMA AO-
capazes de pos;ib,litar 'ai' MINISTRATlVA 

I SUll industnat;zaçâo CrU.llJ8 par .t.nlCi;Hlr8 dIJ Càm81U 
I . jGS uepdLdd:)$ aprovada pelO :::>cfJ.lC."lc .. 
! Crlaaa em vlrtuae Oç ftequemIltU. -em 1 12 1963 !. Jo:. fer5e:.D .. ~ AfJ'.,t:aJ 

2 J ... >-{' O'j:ulllaJO 
i to o~ 6i!';'6::1 ao ôr Senaá.)f. Ob€ 
! ~rmll'lQ tl.prfJ\ilolGt.. 09 sessao de U Jl I 

r setenloro ae W5:1 1 Sen"doores: 

a, ti! f:l N·!,.fI ÓeslgncHHI em 19 de ~e-tem:lrQ Ot: 
, 196J 

W,i,sIJD Qonçalves - PSD. 
Lelte New - P!SlJ. 

Pro.,ugada en~ virtude do -:z.';:IJue .. 
rlmenu.. O" 1 J.)iJ 6:i ao .:i:, 5Ct1..J·rlOJ 

'~1J.lt\1n Ct:lmpo!> a;Jrov"o~, nu ,:,;es:.ãl. 
c1e 1() tte de.zetlltJro de 1963 

SI&~1 redo PaChet;o - PtiD. 
Argemiro de l"1:,{uelreQC- _ p'! D. 
Ed:'llundc' L.evl - P I 1:5 
AdolPno Franco - UUN. 
Jaào) A%flPlllO - UUN. 

CO~IISSõES ~~::; j'EClt\IS 
Al 1""iHR "evlsão do Projeto quelC) 

c:.!dme e regula a PRO I E I 
CAO AO 01''':110 DO AU 
iOR ., I 

P ar a o estudo dos efeitos 
da INFLAÇAO E. DA POUll· 
CA rRISUl ARIA E CM 31Al 
SoBRE AS EMPRÊSAS PRI 
V,;OAq 

("1':<10,1 ~m '/l.rt!.ldE 1c H .. queflm~nh 
n HiV ti, t1\.. ::.; :;'t' IJfI :1ul :\1. •• t ..... r 
<..-~.tl~',"*, ap1lIl''':út ':Il1 .:'LI Oe lJ!.O.t' n 
di; dHi~ 

CTla·ja em V:rtude jo ae(J-UenlDen
Á. O· ~;f1-6;j dI) ~1 ~"f1",lVI VvUVE'ti 
' •. ('t a apruvado na ~eu;a.o de .a de 

Cf 1~n..~1() Qe j963 L)t:.~.glJaa~ 

19·;~ 
f_JJJ 12 de n->vmol'c 

PTull,,,~~rJ~ :l:-e -;5 ele deu'mn~( a 
llhj.4 ~nl ·vll tlpJe av h-:--.iUC,rt1tlt'l,l~ 1'1 

n~t!n., • '.Yt1 (j;j aL::'l tienii-o",i /l.úl t' 

2'.~ ptnl.:'nl,el !1,) u\'~a\.. em 1~ u- \':'c 
~.u<.Jru Qe Wti3. 

uilemofo~ '7, - Pa!tIG~ 

O.toe: u.. ,\'lal'.oho - P::iD 
,\leU~L~ t'IIJlI:!Dt~1 - t·~U. 

l-!enbdIQot. Yle,ftt UU~. 

Ml.wD VflU;p;J$ - l=U .... 
Va.:-icunce.tR: I un et' _ 1"' I t; 
Eam;.wGL Levl _ ~ 1 B 

I A10YSI(, de Oarvalho eL. 

Ju.:.E' l'll.;Clsno 
':;,1-, 

J",,~ erUlIfíCl _ Re!a',fJ'l _ ?r'Ft 

'\,l o 'lpOO 1"r"'noo - l'U:{ 

A lrpllo Vutnoa _ P::;lJ. 

~"'':fetana: UtlCIf\J Legu-ldr:VQ 
rL.-j Jutleta ,'lbe'f:u GUIi: saoM. 

L.) ?ara e~·.udo das cau-sas que 
dlficultam' a PRODUÇAO 
ACRO PECUARIA e suas re 

j percussões negativas na elt-
q) Para estudar a situação d'l • """Itç ão 

CASA DA MOE.OA I . 
. Cria0" em vlrtude do R.equ~rtm("o. 

. CrtautI em vlrtude n ... l"lt'Q'l('J' n1dl tv ali ;;89-6iJ tlo $1. Sel'laOOl Jvu 
to n" 'lbl·lia dO $: ::-- .. :."Ihll J!;:"IlP.1 • l'~rrnlrlo aprovadO na sessàCl de 2(1 Of;' 
&Un ae J\.gUl'u klpr'·Vado em li "lt "ijo..~t() de 1963. 
agàstu Oe 19lN U"~-~l "a!; em lt J.-
agaste de 1963 De.stgnaaa em 'l2 de 'lgO--<to de 19'i3 

ProrrO~!laa ate ,.:I ae marC(l ele 11:16 .. 
(90 ':tIas ,em Iltrt'}Of <lo H.equer'me>ll 
to numere. 1 .!:i" bS no Se, $eoaoo· 
.JetterSQn de A! 11'·11 tprOlledo em II 
de dezem bf(.! dE' j !;If)3 

Membro.~ 17' - Pa.rtld,!:; 

Jefferson de Ag'Jlfl.t \l're",I\.l'" 
PSD 

\Vtlsce Gonç~ '\'~ - PSD. 

ArtOlll VH,,1I1o - P'll$, 
EOmunQ4.. L>E'V) - tl" I ~ 

Aaolpht. I'Tdn,'o _ uU:'\1 

Eunct H(!t.el,,1e ,\ ~..:el"'If'l;,Oenrel -

(TU" 

pr',"rugar'r :-'OI 1 ano. em IlU'tU1t 
1 ... ttE'-Quenmento n~ 1 lin·53 do ~ 
nhul 8enador Sh!efreOo pachec() 
apílJvaQQ em 1:; d'e d.ezem;t)J'O 1.r 
1963. 

MembrO.! (5) _ Pa.rtlQo.s 

J'l.é fi'ell,·an.fJ _ PSD. 

$:-!etreoo Paeheco IVlcePr. J 
... ,:l.U 

JIJl:;e Ennlrlo ,Presidente) 

Looes Oa COsta - OUN. 

pTB 

A."rel1o V"o"'na fRe:a~..Qf) - PSD 
S,~e.·et.a.rlo: A'-lXlluiI Leg1.SlatlVt, 

t--'L-IO AlexallQre M .\.rqu~ de -Alou, 
1'It'I'Q!l€ ~·leJlo 

Se,;r\tUlr:Q' U,I ,",1) l.f'!'"!'I<1~VLl. h'P'Jfliôt:'.:t; 2"5 e -'P~ re.ra! ts H 
PL-ti, J. ~ Ca.-:<').·P 13:-,011.00, tlU!Oill. 

Jose !<'cllclanc _ P:5lJ 
A&uIJ<I ,fí'l,.Iuul·n.l:l - p;$l) 
,Eugemo t:htrtvl:i - PtiP. 
Jose Enmnv d{.e:ut.ol) - P'fB. 
Bezel'1'a t-oew _ VIU. 
MI::l(,1 6ri1~a - P"fl1 
Lop~ Cia CfJ,SI a - U UN 

MlJtun f.Jamp,J.!! tP~e;laenteJ 

UJ.)!'i . 

J\illo L..elte Iv,cePy ) - PR, 

Secret.al'lo: AWP bar Leg~altlv(: 
t'LrlO AlexaflCult. Marque.; de AJ.:JU
'Iuerque MellO. 

tteunloes. ~4.$ telrRt. ~ 16 aor8.6. 

F) Para. estudar a situação dos 
TRANSPOR 1 ES MARiTl· 

Aurel1tl Vianna _ PtiS 
Josaphat Marulho - ~em legM.13. 
Deput.adOS; 

Cu.stavo capanema (Presloente) 
?SV 

Aderoal Jurema - PoSD. 

l."aert.e VI! ta - UUN ISlIas~·uldc. 
';JelO cputado .5.Itlaldu NQguel-a.I 

He,tor DIas - UD~~. 

l>out.el de And.rade - PTB 

Arnaldo Cerdelra _ Ptil-'. 

Juarez favora _ PUQ. 

Ewalào Pmto _ MT:::t, 

CO:VllSSôES ESI'ECL'lJS 
PAHA O ESTUDO OE 
1'1WmTOS llI<} J<:M!<.:N· 
DAS A CONSTITUH:MJ 

MOS E. FERROVIARIOS 
, I) Projeto de Emenda à Cons

titUição nÇ 4/61 Cl'ldaa em v1rtude d,c RequêI:.a.en· 
W D" 1:12 63 ao 1$1 :SenI:lOOJ J\.Ia 
ErnllrlO Iiprov8.C1(: na s~OA. aO 13 Jt 
lluVt>mI.)T(.. de 1963 

t.)t.$1.gnada em 13 de novem,oro :tí 
1963. 

Prorrogada até 16 de dezembro Qt 
191:14. em vtrtuoe Ou ttt'uuer:meotA 
O" i 16:t 63 r:lo 81 Senkld~ Jllil .. 
..... elte aprovsC1o e!ll 10 de detemJ "
do 1962 

Membro.s IrU - ~rt;d~ 

AttUlO [i'Qntana - ~8lJ 

SlgeUt'Oo PacneC{) _ fSSD, 

Juse Ermtrlo _ PTB, 

Lnoeu BIJrnhauseo -
JUl1c I.Jelte - PR, 

IJVN, 

Secretario: I\uxlhar ~gfstatJvc 
Pl..r-10. Alexand.re M de A M.eno. 

--'-

IQVE (JI~H'C.i!: SOHHF. \'fr;,'CIJlk.\
l'US OU::, lHA01S', HI\UOSI 

EleIta em 'li ae fUMa Oe J:;rH 

PNl'r<lg;acta: 

- at~ lb Qe dezembro de !962 !)l" ~ 
aequenmentt.. tiU9 til aj::.l. em 14 ~\(.' 

dezembrc Oe ~9til. 

- ate 1:" de aeé',embre OE' IS~3 ~:o 
rte:Que~lmentiJ 17U 62, apt em 12 Ot 
tem o rc de 1962 

- a.té lá Oe cteze-mt)f(~ de 19'14 ,);'10 
ttequertmenw 1 1 ~tI ti:i apr. em lt. "lt 
;ter.embto de 1963. 

I Complet.aàa em 'li! de ouru~;-( :11! 
196:1., lo de maH': de 19tiJ e 23 l1e (lf), tJ 
"le 1963 

MemQros 1l6l - Pa.ttJdOS 

Jettersun ae AgUl&I _ ~tijJ. 

Loba" aa ::;uwelfa '23 Q.; i-on) re 
19ti:i' _ p;ilJ. 

Ruy CnrnelrO - PSO C) Para O estudo da situação 
do CENl RO I €CNICO DE: lleoe<"ew V''''d.'''' - PSü 
AERONAU1ICA E. DA ESCO W1"">O Uvtl,a,v .. '23 ae a,'" ," 

19 ., "tilJ. 
LA DE. ENGENHARIA DE. ti. < -

AERONAU TlCA. DE S JO. UOO1., EU"1e~eJ - UUN 
S~ 005 CAMPOS ,""pe.; o. (X'sta ,:oi 00 Jutub:o " 

.9ôz, _ UUN. 

Crlaaa em vtrtude ao Heq!Jenmen· 
te. O" 16H ti3 do ~l. senadol ~a,.l!·t 
Oa,lazans. aoruvaQf< na se.ssão le l~ 
le nuvem ore ele .91i:i 

Deslgnaaa em l:i ae novemoru Ot 
1963. 

Prorrugada até 15 de dezE'm,1JrQ Ilt 
1~64 em vITtU<1e do Rt:'Qutnrmenlto "'t:;. 
mero I 158 63 ao $r Sen!lrtul 'VH)· 
oto Juca, aprovadt. em 10 aí :1czeffi 
on, de 1963 

Memllros 51 _ Pl:Ir:l:os 

Jos.~ fo'el,('JanO PSO, 
Hu" CéL;:nell:o - P.::3lJ 
Anr. (l(i'(. )'1(':"1 - pTg 
P&.i:1re CalaZdr~ _ L\iJN. 

Mutun Campos Iv\ee-Pr~ljC •• ti 

Henbaldo vetn\ - UUN. 

Rw PalmelTS _ UUN. 
':Illve.-.I.I t PerlclCS 12~ oe a::lrtl .... {" 

W6:il 
ti<'urra Neto '2::1 de abril de 1!l·;}1 

- p.jlj I 

AJun$.( Celso - pore. 

No,',e"oO' Gama _ ""'6 
B1rro~ ca~\'alho _ PTB 

AJtlV~IQ ce Ca:\''1,hO ,pre,.oh f (~I 

Pl 
.\JI'lJl 1f .:=ia - PL. 
J.).:)o.~h,H Mar.1Llu $ legenda 



. , 

~"arta"f~ira 17 
......... __ ._ :zas: • 

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 
JC!Z_ "'_ ,ti _., __ ~_ . .=-'=""'""::. .5. 

Junho dç 19ó4 1725 -
J) Projeto de Emenda fi Cons. L) Projeto de Emenda fi Cons- - lt<\ 16 d. dezembro de 1964. DOlO M1Iton campos - UDN" 

t,"tu"ça"o n9 7;61 t"t "ça" 9 9;61 I Req" 1.143"63, aprovado em ,.' Cle HertbaJdo V,"u. Vlce·Pr ... làent~ 
I I UI O n ctezembro de 1963. UON. 

t\JUE DISPOE SOBRE AS MATt- (QUE l\lOOlFlCA O REGIME OU I COmpletada em 29 de outul):,' Qf Menezes Pimentel - PSD. 
RIAS OA COMPETíi:NCIA PIUVA- DISCRUIINtlÇAO DAS RENDAS) 11962 23 de a.bril de 1963 e 22 r!e JU- EUrlQO Re2enóe 123 de It-brJ Ido! 
'l'lVA 1>0 SENAIlO lNCL\JINIl\) lho de 1963" 1963' - Relator - UL'!<" 
AS DE PUOPOR A ÊXONEllAÇAO EleIta em 20 de novembro de 1961. I !- b P d Silvestre Pencles 123 de ":tb~\: àS 
DOS CHEFES DE J)l1SSAO Ul- Elronogn.ca: ) lem rOG - art1 o.s 1.9631 - PreSIdente _ P'1'B. 
PLOMA'[Jr Ao PERMANENTE E _ até lb ae dezembro de 1962 ~1O I Jefferson de AgUiar - ?:5!.J. Nogueira da Gama - pTB 
AP,ltOVAR O ESTADELECJ.l\1EN- Requeruncllto 60:;-61 aprovado em 1. Wllson Gonça..a'es (23 de aOrlJ::le Barro,s Oar'lt'alho - PTB 
'1'0 O RO~l.r(.l\IENTO E O aEA- de dezembro de 1961' Wt:i3J - f'SD. AlOYsio de Carvalho - PL. 
TA1UE1\'TO DE RELAÇOES, 01... _ a_te 15 de ctezem'bro de 1963 pelo RUy Carneiro - PSD. Lm1) de Matos - P'I'N 
PLOM~TI\AS COM PAíSES ES- ReQueri.n1cnto 782-62 aprovado e.m 12\ Lobão da Silvelra _ pSD. João Agripino 123 de aoril de Ir,!;], 
TU;ANGElhOS)~ de de.t:embro de 196~; GUJdo MuQdin (29 de ..Jut'.l'JrC' 'lI.' - UDN, 
Elalta em 4 de outubr Ode 1961. - aU: 15 de Clezeml)fO de 1964., ~lo 196'l) _ rciV I DanIel Kflcger - (JDN, 
PTórrog~da; Requenmento 1 141·ô:,{ apruvaoJ.o em I ~.Wton Campos - UDN. 

10 de dezembro de 196a Henhrwdo Vlelra - UDN 
- até )ó de dezembro de 1962 pele I Q) Proj"€10 de Emenda à <-;or3. 

Requenmento 307-61. apr. em 11- Qs Membros (16) _ PB.l'Udo.s Lopes da Costa - UDN 
d.el.t!'mnro de 1961; I João Agnpino 123 de abril je ~ga3, , tituiçâo 11 4 3,'62 

JetfersoD de Ag'war 123 de abril _ UDN I 
- até lo de dezembro de 19$3 t)elC de 19631 _ P5lJ, I .t\U'fOfUl.A O )'HIBUNi\:l i:'tl·P:E· 

Req 1 139·63, apr. em lQ ae a.ezcm- Menezes Plmentel _ P::iD. S::urlco Re7.t1Jde (2a de a.b"1l Jf RI(Ht El.E,'n.H:tAl A l'l.\.AN 1),\. 
bro de 1963, Fül.nto 'MuHer _ P:5.U ll!fi:'-) - UlJN . 1':\ Pilf{.'\ i\ HI!./ll.It.A(,AO U{] 

COQ1PletElda em 29 de outubro de Oulào Monam 129 de outuo:'c de Sllvestre PL'ncles 123 de a::,:'l) De PtEUISCIlU PUE\'IS'fU :\':t 
1962 f! 24 de ab!'ll de 196:2. 196~) _ PSU 19631 - P'l~ IH)I~Nf)t\ CO~~HI'Tll( .UNIU .~~' 

MeJllbrOs 061 - partido.s Ruy Ca.rDelfo (2J de abrU de 1963) Nvguelf~ da Gama - P"ta. \ - ATO M)~nONAL), 
,'Iehe:z ..... "'unent"el _ C>8lJ, - pSD. Ba.rrOS Uar\'aiho - PTli . 

... , • ~ .tI.. "'0 d C vaJho!Olf E,;e, ta em 10 ce Julho de 19&2 
Ww;on GonçaJvea l2~ de aoril de I~;.) e ar - ~ .... 

190·"3, _ I)resldente LJ,tiLJ" Dan,el Kneger 'Relat.or) -- OUN, MIguel Cout-o - PSP ptoroga~ao; 
~ Eu.l'1cO R.e:leJlOC t2;j de aaru ('e I Oatrele Pm.helro 123 de a')rH o~ I 

Lobão da Sih'elra flSD. t~o31 __ Ul.)N I 1963.t _ P'f!\i. _ at.é lo de dezembro de 1983 ll~lo 
Ruy CarneUQ 123 de abrU de 1903.) Milton campos _ UDN. I Requc11mepto U;1 6:J. aprovad(.l t"(l1 .2 

- psu. Be1'1baJdo VISlr8 _ UL>.N, je de:t\emoflJ àe 19ti2. 
cw.do Mondm ( .. de outuo,ro tle RI.l.I Pauneuu -UVN _ 10) Projeto de Emenda à Cons - ate ltt Cle dezembro De J904 IX.O 

10011 _ ?);:)LJ Amaurl Silva - ;!.::I Oe ElbrU d, titUlção n9 1/62 I HeQ .erlmeotc 1 145 tlpr()\'a,(Jo !Tf) di 
EUl1CO ae:t:ende (23 de a.brll cte 1963' _ f"'fl::J I de 1~J:emolt t1e ItJ6::! 

lu6a, _ UUN. Barros Carvalho - PTl:l, fOBtUHAIOIUEDADE OH CONC\ n'O completada em 23 Oe &I)-U "", 
DanJeJ Kneger - UD:i. A~2,eru.ro Oe l;o-'lglJeln::Co - PTB. 80 VM{A lNVES'flDVUA E.U' Wüil 
MIlton camp:.Js ,Vlce·PresH:1eOLe) I 8ezerra. Net<:l .2::1 de aoril de ~G63 Ct\UC;O INICiAL DE CAUIU!.lHA I M~lnlm~c _ Partloo 

_ UDN. - !' 1"8 E PIWIH'~ AO DE NO~IEA~'O~~ 
Hei lOald1.. Vie,ra _ UlJN. i\jO.v~IO de Cana!,,'lo - PJ... I lNTl:!:nINASI. I Jettf'r~utl ae· A.gullu - ~s. 
Lopes da Co.:.ta - UUN. Lmo de Mst.os - PN. Eleita em 10 de maio de 1962. ,!.l~~j..~n pl~~ça.\'es 123 de .t.:"rú de 
SilvesLrv Peru.:ll:::S ..•.. ,.,) _ porB I 
Vivaldo LIma. - P'J1L PrQffog ... ca: Ruy CarilelTO - P8D 

_A~t~ry Silt's 114 dto' sori] de ~9ti4) M) Prc:ieto de EmenrJa à cons·

1 

_ até ll>. ele dezemb:-o de 19ti:l freI" ~e~~euit:~a t::::l:f~~:i -_ p~ó, 
Vaga jo Seruu:or Pinto Fel'rt .. ni titu1ção n

q 10/61 ~~~br~I3~:~ 19a~rvvtlda em 12 df 'lt· ~)te N('f,C -2:J. de aoru de 19ôJ: 

!.}J.\.~f alJflJ d~ WÜ3/ - HiHa" {~\I·I.~~~Ac.:AO Ol~S COI~S o~ 1M-I - ate H' ae ctezeD10ro de U,ll!~ '}e,,," ('~!\~lHOn .caVJP06 _ UON, 
p l'O:sIU~ ')b~l\NAUAS 1\0::; MU· RE'Q 1144-0;;; <;tpruvado em 10 dI' ü.e· .. ,- 'P) ,ri"" "" U"N 

i\..oys;o de Carva ... llo - PL. 1'11( 'U'IOS b o oe 1963 • ~l 11 u.o..l v le. a - lJ., 

LillO ae Mutus _ PTN, I / '. zem r. I Ju3(, lq;npwo t23 de abrO 1e gS3J 

K) Proieto de Emenda 
tittJIção n~ 8 61 

EJeHa (oUl :!o8 de dezembro de i9-:f"IIL d .~~ - UI)l\, / 1 Compiel.a.au em 23 e abrU iit l!:UflC() RezE-nCle (23 de ao!'!! de 
à Cons- P!orug-ada.; Merubrob _ Partletu:t 19.';:;]. - UU~ 

- ate :5 de óezembfc de 1963 trEIC! l>aOlf') Kr,eger - UDN 
Req lH3~6~ ItprOllB.dQ em 12 ile Qe- Jc.líersoo de Aguiar _ P'ÕD, StiH!Hr", r'{'nclf:l; \2Q de a'ür~l dtJ 

tSI\.HItll:. t:.XO:\t<:lL\. «. \0 ~Ul{ Plto.\'teun)ro üe 1982" ( \V~O fr,)nÇ<:lh'e& t:r.J de 40,.1\ elE U)tiJ' - pTU 
.l'O::'·'lA ou st..Nl\.UV IH. t,Ut.,j'1!. - ate In Oe aezembro dt U/Ô~ !lf>!O' 19631 _ PSU ~tJ1{Uf'lr9 da Ui:ma - P'nJ, 
lJl!: l\'USSJl.U l)1I'LU~\Ji\ I 11. .. 11- Ui:. Heq l H4Hi;j spr(Jva<iO ew 1\1 ~e uu-' tiuy t.:aruelro _ PS. U,HrU$ ca:vaHw - PTB. 
LA1,,\ rEi{ f't_t:.ilL\~E~TEI. tUOro de W6~. Menei'&!=. ~Ulleot.el _ PSD. ~\~m ll'c Sn - P1.. 

. I,)un~n!etttua em 30 de marçO de I MlJr.()o C3It1pW - Ol>N AaJ·:1(.. St.etnOl'I/Ch - M1'R 
El,el~~ em ó âe outubrc ae l:,l61. 11!:lri4 29 de outubrQ de 1962 e ;) de HenoaJdo Vieira _ UWN. 
?lor~UijJ:l.lIa. '1.tml de 19fi3 ." 
_ aLe J;) de. ae2embrc de 19ij~ o;)eu,: ~nco Re<:eIlde .2::1 ele a1>:11 dl R) Projeto de Emenda à COI1"5-

f ' ~ li'" ''''1;1 ti' v à 1903, - \)DN. I 
~eque.Une "'" ..,.., __ la, ll.pru li U tm 14 Mewbr'O! 116) _ P'artJ.do.s J fI A" n 123 ~ b tJ d t J I tltUlção nU 5 '62 

dt! pmelrQ áe U:lôl; v.o -:flPl o e j. r e t L _ 

_ a.te III Qe Jünelro àe 196:J. I}t'.(.. - v'c:e-p.e.sldenre - UUN. 
Ui!QUtlJÕlmi;lnr.o 1Hl·b~ aprovaoo em J. Jt:tfersoll de AgUiar - PSD. Dan;eJ Knegel - lJON I IH$t'o(~ SOtUH': fi lí.N',''Rt:ni\ .1\019 
tis de'l.\:mt1fC àe lí}1.l2; • ~V...iWt3 GQul;t\-ve& .23 ue Il-bril r\t ~11vestre PUlC.f'..lI t23 de a.brtl rit !Hli:".U 1I'1U::-' UI<, 1:(1% UIl Alt,f{.J;. 

_ a~ tb ae Ciezemorc <te 1964; ;,){"J{l ,lltiJ. - eSD. t963· - P'TB l:1l1Ji\f...AO 00:0- (iS I AliO:' t.I(JA~~ 
ReQuetu:ncoUJ j HU.ti:i jl.pfQva.a~!'ro ttuy t)arDelfO - PSD. Noguelrl:l aa (lama P'l'B. OU EJ\t f:Ht:.It A~ KEl"l11\S tí:1U~ 
1IJ de (tezeltlt)lX, ae HI53 Lobâc as StlvelfB - P5O. Ba.frQfi Carvalho - PTB, NU;l(>,\ll"o! 

GotnpuH,ada em ;JO ae ma .. fI.~ Cle j!JgUldo ~~dlD c29 de outubro de Zl~~~<' devFfl.rva!h~" - .... eL. 11 ElaHa em 1~ de setembrc: jf' .l'c.l. 
UHi:!. ~9 t1e outui:no ae J.9ti:.!, 4'$ ,1~ ,); - ,ur 10 anna' " ~e: d.br Clr 

IJrn de 1)Jü3 MIlton (;ampos - Ut>N. 19tj~) - Relator - psa, 
Herlo4toldo Vieu& - UDN. 

Prorrollúoa' 

M.eulOrúf: IH;) _ partld01 

Mereze:. p·uuwt.ej - t'ti-iJ 
}{..Jv ilia!'llc,ro ,:fj: ae Il':>:-U cte 1~'i3) 

- ~res:.dent.\: _ 'l!tiU 

Lop6& aa (}O<\ta - ODN, 
João ~g"PJll() .23 de abrll de 19e3l I P) Projeto de Emenda à 

- UUN" o o 2 62 
&:unco aez.ende t23 óe anrU de tttUlCL10 n· j 

!f1I:l;i' _' UDN. 

- I1Lê .<p ut" j('ze:nbrc de 
\ ReQt.t:fw,t'IlLv O" j 1<f"_Q:l 

Cons· :!m I~ Qt" t,h'?êm:,I'\. de Iltti2, 

;953 \>('10 
olDt .... \·':J{jo 

L"ooat; da ':illVel1a - p~l), 
Jellt~1 ~up (te fl.gUlUl '23 de :torU 

19631 - t'tiLJ 

Cf' !:hJvestJ'e Pt'rlcles ~23 de Itbril d( 
Hlij'{, _ P1"B 

(lSS'I'ITl l l ,,"0\1.\ UISCRUJlN.<\ÇciO 
08 t:tNUAS t-:.!\J FA\'OK fJO~ 

- aLe l' Qt aev,t';II'JI\. tIl' I Ih;, t)PI(. 
t'lequcnmenH.< j .-ll b 3apru'·a..; ... f'.tl 
.U \lf Oeztmorc ::1<, .OB3 

OO!i.1DJt'tfl~ em l3 Qp, abJ"t; de ;,.ft3. 

01JlClp (\'lvnftlO '29 de Qutu\'Jro oe 
uN-guelf3 nil Gama - P'fS. 
BarrO!l CarV:tlro - 'e'I'B 

MUNlt'U'Hl'h\. 1 
EleJt.a em t3 ce mal(:> de WB!J, I 

lD~1 • .,.. ?:;5l.) 
L>oiO,e- ttl'leger UUN .Jo.»8phtH Marmho lU de abrU de 

'2~ ae !J.!)rll dE' ;!;lfl:fl - S If'~ 

Merfl~)rL'l' - Pa,t;l105 

Jetler:.oft lU A.g-'d&: - P'Bll 
Prorl'uZBl:'flO: !io..:y "':urr,t-rc - I:'~l) , 

I:!urtcr.; _ Hezt'nDe 
l'J,};,I. _ \JUN 

M1!Lul'1 Çtlmpo~ - Ul.li"l 
Hertlla.do Vlelfa 1 Vice Ple.slaen;-~) 

- uDN . 
L;.)D€~":: oa C~ta - U UN 
\t.H;H dO ":3en~dol PlOto Fe"'etn 

12J 'Ie nonl a.e 1913:4 - Hell!l.ul -
p ~ i:S • 

Br'~(>r'r8 Neto 123 de 'IbMl :::Je .~,. 
_ t'fH 

An:t,l.tl!'1; Sllv'a i'l~ \i€" a,nrU de I~tijil 
_ ?TB 

Vi'h1 lt,1t,. 41m3 _' PTB, 
i\1"1'ilo de Carva.ihc - f'L, 
L!.no de Ma tos - M'N. 

Alor~JO de carvalho - Pl,._ 
L;nü Ce MarCos _ PTl"L 

Projeto de Emendjl a 
titllição n· 11/61 

U .. 'RI>\<.AO OE NO\'OS 
M tJNU 'iPJOS. 

I",;ons~ 

- eU!' lo Clt' dezembro de 1963 Oe..C lJUU:l(l Ou "I\'NS - I'SU 
Requenment..o lati tiz <1pruva Qo CUl t~ W!)..."i.I.,O U'H.~·!1-,~E'~ :J:J, de 1:,,~!: d~ 

,de deZemOrfJ de t962: ,96~, P~L 

_ nU' 1Õ Oe dezemlJrc de 1964 vir Il.e1'€ N,~'-I.. ~:s <\. 6:,;, - P;:-l·i) 
RequerImento 1 • .t,!t·6:t aprovaco err Met:~'l':" ... t",tl,t'l,te, '~le_~J{)-,n~~,J. 
10 :1P Oe:!',embro de .91:13 ,\1.lJ 'uo UÚIl'p. 'o' - lJUN 

(}QmpJetlloa em 23 ae !torll {lI' f1~!"Ibil~C1u vJe_11I - OLJN 
U163. h",,'np~(;1 ...... ar.t.n, 2,:1 't BJ) 

Membros parttdos V,Ctl·f'rf'~"l(l1"n'" ~ l1llN 

Jerfer'$lJ[l ae Ag-!J1ar _ t'SD. 
Oa(Jle Kr fli!~r • UUN 

gleltn em :18 ele marQO de 1962, WH.~n O-olll;allJf'5 '~::I Qe 4oaí.l o( 
Va'ls a')· +>r;~!()f I-'ln f1.· f'i:'rrf'~ra 

t9Hii'(.' Re?<".·Hl~ ,:t:J 4 ti3, .• UU.'l. 
2h , ti:;, P't!1 

NO'lIH>lrl:l a~ (1:!m., - P'l'Il. 
SarfO!! Dar\> .. ho P'!'Po 
Mem df' 61\· "':',Pl 
.\,fl""P, ("n"l. ... ,.}.~. A'<ll 

., 19831 - t'!:iO . 
Prol rog<l"ao. nuy Carneiro _ PSD I 
- ata 1& da de:l'embro de 1963 !)elo Lobâe áa siJvelra - PSD, 

!:teq 194 61 . fiproVlldo. em 12 !& ., .. 1 Leite Nct" '2."{ de abrtl de lll'.!!· I 
tiembrQ ele HH32. • PSO. 



•• 

'n26 Q!.Iarta-feira 11 U,AIt:v UU IiONliRE~ NACIUNAL t ::.eçao 11 J Junho de 1964 

$) Projeto de Elllenda 11 Cons
. tituição n9 6/62 

~~f~lr~e~:nr.g~;~e4d~3) ~ODN V) Projeto de Emenda 11 Cons-
MUton oampos - OON tituição n 9 5/63 

J03ê /I'eIlclano - PSD 
WIlson oonçaJvon - PSO 
Bezerra Neto - PTB 
Edmundo I.evl _ P'l'B (AUMENTA PARA QUATRO O NIJ.. 

1I1111l0 DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E 00 DISTRITO 
F\,:DERAL NO SENADO/. 

Daniel Krif)ger - ODN 
Josaphat Marinho _ sem Legenda (DISl'OI! SO"RE O IMPOSTO DI! 
AlOYSiO de Oou-valho - PL VENDAS E CONSIGNAÇOI!S Argem1ro Figueiredo - P'l'B 

Me/o Braga - P'I'Il 
- DesIgnada em 31.5.63 EurIcc Rezende (23.4.63) - 001{ 

aloysio de carvalho - UDN 
Alo""" Arinos - UDN , 
Josapbat Marinho - RelalO: -

Eleita em 13.963 'VI ProJ'eto de Emenda à Cons- Prorrogada.té 15 I~ 64 pelo -
• . . _ querimento búmero 1.154-63, apro-Prorrogada: 

- ate 15.12 63 pelO Requenmento 
'i90-62. aprovado em 13.12.62: 

tltulçao nY 2/63 'adO em 10 12 63 sem Legenda. 

_ alé 15.12 64 pelO Requerlmenlo 
. 1. J48-63, aprovado em 16.12 63., 

C<lmpletada em 23.4.63. 
Membros _ ParUdos 

Jellerson de AgUIar - P50 
Ruy carneuo - PSD 
Lobão da su •• lra - Relatar 

, PSD 
WilSon OonçaJv.. 123 4.63. 

PSD 
Men.... Pimentel _ P50 
MIlIOI! Campoa -OON 
H.rl1mldo VIeira _ UDN 
Josaphal Marinho - (23 4 6., 

, UDN 
Daniel Krleger - OON 

, Eurtco Rezende - (23.4 63) _ Vi .. 
: ce-Pl'$'ddente - UON 

'" Vaga do Senad9r PInto ferreira 
(23 4 63. - Presidente - P'I'Il 

NogUeira d. O.lIIa - I'TB 
BWoa carvalho _ PTB 
Mem de S<I - E'L 
l.úUo Leite 123 4 631 _ PH 

i) Projeto de Emenda 11 Cons· 
tituição r9 1162 

(REVOGA A EMENDA CONSTlTlI
CIONAL li" .. QU!g ll'ISTITUlU O 
SISTEI\1A PARLAMI::NTAR. IIE 
GOVtRNO E O ART 61 DA CONS
TITlIIÇAO FI::DERAL. DB 18 DE 
SETEMBRO DE 1946). 

(DIREITO DI! PROPRIEDADEl 
Des1go&.aoa -em 23 6.63 
Pl'urroga.aa; 
- ate lô la 64 pelo Requerimento 

I.lôl-63. aprovado em 10.12 63. 

Membros - Partidos 
Jellerson de Aguiar - PSD 
Ruy CarneIro _ Presldellta - PSD 
Lobão 11. SUvelra ~ PSO 
WUBOD QQnÇBJves - PSD 
Menezes pImentel - PSD 
Hertb81do Vieira - V1ce-Prestc1en .. 

te - PSD 
Amau17 SllVA _ PTB 
Bezerra Neto - PTB 

.. .. • V.ga do Senador PInto Per
feira _ PTB 

Sil ... tre perlclea _ P1'B 
Artur VlrgtUo - PI'N 
EUrICO Rezende '23 4 63) - UDN 
MUt.on Campoa - Relator _ ODN 
João AgrlplDo - DDN 
Jooaphal Marinho _ sem Legenda 

• AJofslo de Carvalho - PL 

W) Projeto de Emenda 11 Cons
. tituiçlio n9 3/63 

IDI~POE SOBRE A ADMINISTIlA
ÇAO DO DISTRITO FEDERAL " 
MA'fERlA DA COMPET&NCJA 
PRIVATIVA DO SENADO). .. 
Deo!gnada em a 5.83 
Prorrogada ate 16 12 M pelo 'fie-

EleIta em 8.12.61 'qUerlmenlo 1 162-83. aprovado em 10 
Prorrogada: de d/.ombro d. 1963. 

até 15.13 63 pelo Requerimento 
191-62. aprovadO em 12.12 1Il' 

- até 15 12 M pelo ReqUerimento 
1.149-63 aprovada em 10 12 63. 

C<lmpletada em ial.63, 

14embroa - Part.l4os 
JeffersOD de Agular ~ PSl) 
RUy C.."eIro - PSD 
Lob!.o da Silveira _ P50 
Wilson a..nçalv.., - P5D 
Mon.... Pimeatel _ PSD 
lAte Neto· - P50 
Amaury Silva - P'l'B 

Membros _ Partidos 
Jet!erson de AguIar _ PBr 
RuY Oarneiro - PSD 
Lob!.o da SUvelra - PSD 
Wilson Oonçal.ea _ PSD 
Menezea Pimentel _ P5D 
LeIte Neto - PSD 
Amalll')' Sllv. - P1'B 
Bezerra Neto - PTB 

'" Vaga do Senador HUmberto 
Neder - PTB 

Argemlro de F'll!'1leiredo 
Eurico Rezende - ODN 
MUtoll Campos _ UDN 
Daniel Krleger _ UDN 
aloysio de Carvalho - PL 
Joaaphat Marinho - Se mLegenda 

Z) Projeto de Emenda 11 Cons
tituição n' 6/63 

(INELEGIBILIDADE) 

DesIgnada em 2·10.63 
P_ado até 16 12.64 pelo RI!

QUorJme.tlto Dllmero 1.168-63, aJll"va
do em 1012.63. 

MembrOS - PlI\'tldOlj 
Je!!erson de Aguiar - PSD 
H1l1 Carne".o - PSD 
WUsoIl OonçaJv" _ 1'50 
Joo6 PeI1cWlo - I'SD . 
wauredo Ourgel - P8IJ 
ArgemlJ'o de 1'Iguelre<!o - to ... 
Bezerra Neto - P1'B 
SUveatre PértcJ.. - P1'B 
EdmUDdo Lev1 - P'I'Il 
Burla0 Rezende - OON 
MIlton campos _ OON 
AloYsio de carvalho - OO~ 
AlollJO ArInos - OON 
Josapbal Marlnbo - Sem Legen40 
Raul Olubertl - PSP 
José Leite - PH 

Aurélio Vianna - l"l'l1 
J1lllo Leite - PH 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
CRIADAS DE ACORDO COM • 

ART. GIl DA CONSTITUlÇAO I 
O ART. 149, Ar.tm:A A. DO EE 
GIMENTO INTERNO. 

1'> Para apurar a aquisição 
pelo Govêrno Federal. dOI 
acêrvos de concessionária! 
de serviços p6bncos e I 
Importação de chapas dI 
aço para a Cla SI<ler61'\ 
gica Nacional. I 

CrIada pels Resolu9fto núm... 11 
ti. 11l83. assinada pelo Senhor Nelsol 
Macula0 e mala 28 senhores sena. 
110r .. I.present&da em 80 de mal<> d, 
1963' • 

Designada em 31 de maio a. 19111 
_ Prazo _ 120 di ... até 28 de ... 
tembro de 1963. 

PrOrrogada: 
_ Por mais 120 dias. em vlrtnd, 

da aprovaçfto do aequerlmenf<> Dtl· 
mero 656-63. do Senhor senador Joâ< 
Agrlplno, n. ses.slIo a. 18 d. S&tem.' 
~ro de 1963 /21 /)Oras>. 
~ por Dl,6!s um ano ,em vjrttJde de 

aprovaçlo do Requerlmento nClmet<l 
1.173-63. do Benhor Senador LeIto 
Neto. na sessAo de 12 de dezembn 
<ta 1963. . 

Membros - PartI""" 
.letteraon de Aguiar - PlID 
Leite Neto IPrealdentel - PSU 
Nelson Macula0 - PTIiI Membros - partidos 

Jef!erson de Agu!ar - PSD 
RUy Carneiro - PISO 
Pedro LudOVlco _ PSD 
WUson Oonçalves 123 t.63) 

Bezerra Nef<> - P'I'Il Z P j 
... Vaga do senador PInto verreIra -1 ro eto de Emenda 

n9 7/63 

Jo!.o Agrlp!no lII.elstor) - UDN 
Josaphat MAl'llIho - sem t.egendl -2') Para apurar fatos aponta

dos da tribuna do Senado 
: eSD - P'I'Il Constituição 

· .• Vaga cio Senador Edullrdo ca
talAo ,Vice-Presidente) - P'I'Il Benedito VaU.dar.. ~ PSD 

Menez.. Pimentel - PSU 
MUton oaml>"" - OON 
lierlbaldo Vieira - UDN 
BurlOO Rezende 123 4 631 - mlN 
DanIel Krieger _ UDN 

· • • V~a do eCIll\(\Ol Eduardo AI>smar _ PTB 
· Eurico Re,ende _ Prp' i,~to 

Milton Oampos - IJDN 
Daniel Krleger - UDli 

(T8~~FE:JNmtlT~A AATr:a e outroS. relacionados com 
QUI! SE CANIIIDATAR A CARGO Irregularidades graves e 
ELETIVOl. corrupção no Departamen, 
DesIgnada em 2.10.63 to de Correios e Telégrafos ,João Agripino .23 4 63) - OON 

Jlmaury SIlva 123.4.631 - !'TB 
Nogueira da Oama _ PTB 
Barr"", carvalho _ P'I'Il 

Aloysio de Carvalho - PL 
Josapha,f MarIlUIo - Relator 

Prorrogada até 13.12.M pelo Be-
... querimento númllJ'O 1.166-63, a,prova- Orlada pels Resolução aúmero m 

. do em 10 12 63 de 1963, assJnada pelo Senhor Jef· 
ferson ae ApIar e mals 83 8e!>bo .... 

Mem de Sã - PI. 
Raul Olubertl - PSP 

J) Projeto de Emenda 11 Cons. 

\ 
Sem Legenda 

X) ProJ&l:O de Emenda li Cons
tituição n9 4/63 

tituição n 9 1/63 (CONOWE lMUNlDADES AOS 
7ltABIlLBO DE MULHERES 11 ME- VERI!/lDORI!S) 

NORES E TRAJlALBO Eil:I ll'I- Designada em 20 6 63 
llUSTRlAS INSALUBRESI. Prorrogada ate 16 12 M pelO !te-
Designada em 23.l.63 querlmento número 1.153-63, aprova-

. do em 1012.63. 
Prorrogada até 15.11 U pelo I!.O- Membros _ Partidos 

lUerlmento 1. 15D-63. aprovado em 10 Jet!erson de AguIar _ PSIl 
a. dozembro lIe 196t. RI1 Carneiro - PSD 

Membros _ Partidos Lobllo da SUveir. - PSD 
W'Json Oonçalvea - PBD 

Je!!erson de AguIar - P50 Mene... ''''''ente! _ PSI' 
RUy Carneiro - P50 Leite Neto _ P50 
Lob!.o da SUvelra - PSD Amaury SU.a - P'I'Il 
wUSon ooncarves - Reli"'" - Bezerra Neto - P'I'Il 

Membros - partld.. Senador.. lapresentada na ..- dI 
Jefterson de Aguiar _ PSl: 30 de outubro de 19631. 
R1l1 CarneIto _ P50 Prazo - até o t1m da "",Ao legls· 
WUSon OonçaJvee _ PISO latlva da 1963. ., 
José FeUc1ano _ PSD PrOrrogaçAo por 90 dias "'tê 16 d. 
WaIfredn Ourgel _ P50 _ tis 1964) em vlrtll'lll do Ra-
Argemlro de 1'Iguelredo _ PTB querimento número 1.163-63 do Se-
Bezerra Neto _ P'l'B Dhor Senador Wilson Oonçalvel 
Suvestre Pérlcl.. _ l'TS aprovado na sesslIo da lO da dezem· 
Edmundo Levl _ PTB bro de 1963 '21.30). 
l!:urIco Rezende _ OON De,9!gnação em 6 dQ d .. em~ro d. 
MUton Campos _ OON 1963. 
A1O)'S!o de carvalho - E'\. Membros (lll - Partidos 
Alo""" ArInos - OON Jefferson de Aguiar _ PSIl 
Josapllat Marinho - sem Legenda Leite Neto _ PSD , 
J1lllo Leite - PH AI>tIllo I'Ontana - PISO 

WIl80D OonçaJ.es - Presidente 
Z-2 Projeto de Emenda Y PSD 

C . ã 9 8/6 Artur VlrgDlo - P'l'B onstltuiç. o n 3 Bezerra Neto ,e.ll.63 _ VIce-Pro 

FelTOIm (AUTONOMIA DOS MUNlCrPIOSI .l't~~ iira~ _. P'I'Il 
eslguada em 22. 10 63 João AgripinO _ UOl 

PSD. ... '1aga do Senador PInto 
Menezea Pimentel - ·P5O _ I'rB 
'e!te Neto _ PSD Silvestre Pérlcles - P'I'Il 

pl'O!T08ad. até 15 12 64 ne.Io Ra- DanIel Kfleger _ 00" 
00:4 querimeDto no.mere L 151-63. ap"-"'· Enrlco Rezende (23 4 63) 

do em 10. 12 63. AureUo VIanna - P8B 
Membros - partIdos Secretâ.rlo: AuxIliar Legl<laUvo 

.lefleroon de AgUIar - PSIl PI.o-D, J. Ney P..... Dantaa. 
RUy oarnelro - PSD uofto lia snvelra - PSD ' 

lmaury SUva - P'I'Il Adalberto Sena _ P'I'Il 
.éezerr. Neto - Vice-Presidente - Eurico Rezende (23.4 63) 

I'TB MUtan campos - IJDN 
Vaga do Senado: Plnto Ferreira J050 AgrIpIno _ ODN 

- E!TB Illnyslo de carvalho _ PL -
IWvesUo PêrIcI.. - 'P'I:1 J .... phat Marinho - /Sem Lege<Ada 



Co;nissão do Põojeto 
do Executivo 

DIÁRIO 00 CO;\1GRESSO ~LrWIOi\!AL (S2çnO 11) JUilho de 19154 1721 
-~.\ 

, J",T/,l DAS CQ;G~SSÕES 10 ser"!t,,,, A,qUUe.;; DJI Gomes, l~a, 

:1:~ REUNIãO F"EAL!ZAD_<\ ~ 
DE JÜNf~O DE 1964 

do nO D.e.T. da Guanabara. AqlIe ... 
'\ . . ..... . h~ fm:~.c:ionã.rlOJ que- em -escFlvão d.ll 

8 RFUNlAO. REAlIZ~A &'1'[ 12 DE icom,ssao ParlamentAr d' In-' C,'l!nl>o20, trouxa-me o processo, 6 5 I ,u,mo DE 1984, " o • qu5ri10 para ?DUrar irreu"la- p"gun.ou-me o qUe dê\'eria fo;.,el 

As 15,S:) h~ ... -z:s. n1. Sala dlS C,}
m: ts,}zs scb n. p::~jL..J.;":.l d::1' S.:."!.i1C:: 
r~j~ .. :ier..~.:}, J..::3":n.~.! c.s S':.iJ:~lG~·C3 
s:::.:.~o::s D.;n~el r';':.L.:;.:r. r.':.: ... n do 
Si.. Vlllscn Oo:;:ça:',cs, ,;r.:lfr€do 
C1.."Ç·;:-:-el, B::!:.erra Net~ rC1..U:~-se a 
Co.1niss5.o dos Projetos do B::2:cutiyo. 

Veixam de- CD::1p:ll'tc~r, com cau .. 
sa ju::tHic::..da. 03' S2nl:Ql'C3 Sen::.do .. 
reg Leite Neto, JC'sé GUieward, Bar .. 
tes· Carvalho e Lino de Mattcs. 

!l dis.pens~1a 3- leU ura da. ata da 
T("Jn.lão. anterior, c, eUl se:;,uida. ~\.p=o
Y<.l.cl.a. 

I;:1ic:al:c;::nb, o S:h..'1or Prcs:dent-e 
c~:tccde a p::~:l·:..l RJ- S.:nho:- Sena
c!c}j n-:m:d Kr':':>;':X' que Eaüte parz ... 
CZ,l~ fn.vorá\·el ao Pr.J'jr!.o de Lei da 
Câp:.ra número 54, de 1964, q"le crIa 
o Serv!ç'o Nacional de Inio.rmr.ções. 

$l.brn-:tido o parecer à di.scu.o:são 
e vo.tação é aproycdJ, tendo o Se,,: 
nh{::r Senador A.::m de Sê. v:tad(J 
veIt~ido. 

Bm .. seguida, o Senhor Presidente 
su:'pende a reunião por cinco mínu
te':;j afim c:.e a<rt!::u-t!:tr a presrnça do 
Senhor Senador IJeite Neto' parã 
EmHir p:::.rcce~ r.o Proj.:to de Lei da 
c;;'mara número 55, de 1964. 

1i:eabert:. n. st~E.O, o S~nhOT Pre
.s:dfn~e concede n p.11r:vra· no Senhor 
St=.r.dol' Le-lte Nt:'!o. que lS ~ubst:tu .. 
tiv~ P..::> Pr-ojet<l que nu"'C'::za a e::nis

. ~2íl d'! obri'1t'.ç:lrs <b TCSQ1l~0 Nr.c1o
n~4 que cl~2:-!l 'U le-o-::L,}n..ç§o dCl Im
p:)'Jt.o dJ Renda, e di outr;ts pro .. 'i
c.:Snclas .-

S:t'.lmcti~ r. c.~s:l:S~3.o e votz:çã6 é 
o p::u'ec'?r ~pro"!i.::1o. 110. fO:r.'ma do 
.<;l;;"stituUyo. 

. ~ :.. " __ ..... cc..n êle, Uf11a Yt'Z que o Cel Btn .. 
,,,As Ç>~ .. ~or~s, tta,~S~~ da C01Ul.S.s?O I rd? ~!as r;rr.vas c~orri:ías no dZl~~ de' f,;êllO deix.!!"a a fUL'çâo ds 
~': ~~..,x: ... nç_ N~c.,-,n ... _, sob a _pres~~ I ~ ú C "';~ Pr~l(::.:-nti> da l~.Ler:d.a Comr.~ao - da 
c..~~:;;t:l ~o Sr. S3n~dor ZJcarlas ce' • ••• . 1TIei:uénto. pe"'uci o p:ccesw; folha.-a 
!,"='G~n,):..to. p;~en:es os Srs. Senad.~- ANEXo A ATA D"- 22i?- RW~IliO. e pl:~e f.!l:er °UlJ'...~r.s .::.notaçC"i:.s, (jua 
:,CS, J.?se" Cu.o:nar.~! osc~:}:!s;;:s. Atl- REALIZAD.A NO DiA 14.5.6';' E PU- ccn..:.tJ.m 6.0 o:1c:o 16-0 q:.t~ rliri3i RQ 
~.~ .f~n .... r.a, E::mL1J d: u .. " .. 3.~S, Raul BLICADA N<? D.C,N., s:r:::çJlO lI, 1?~.'':,O.:-Gerol, aen:r.al !1en.csC>J.l, pe-. 
G!t.oJ .. rti c Irl~cu Bo.nhaus ... n, reu- DO DIA 20.~,6!. . uill.úo etlct~2 p:ovid'::nc!as para: a 
~e-s~ l\ C-:-.mJ..s.sa.o d,~ S~Jurança Na- PUBL-::CAÇ410 DEVID.P..:.::z..."\:Tr.: A'D- cO:1tinu:!.çJ.o do inqu~n~o, q'ue, no rn.2U 
::.onal. TC?lZADA PEJ""O S2Nr;0~: I'':'U~~ e.n!enà?l" C!xami?fl.njo-o por alto, c{!n-

E' l!da e apro\'~da, sem restriçQ~s, S:::iJ:i~'.i'E DA CO~,:lSSi\O t~ ln;Y~'u1and?j::s palp1.veÍS, :àe ... 
a ata da. rewüão anterior. DEPOIM.E:NTO DO 'rI:"NENTE CORO- J~cionei as prlnc:pnis no documePta 

NEL CARLOS AF'ONSO FIIGUEI- cuj.~ cópia tenho em mãos. 
DOS projetos constaut-, em páuta, ' 

~ RAS, . O SR. JO'~'AGRIPINO .::.ão relutRdcs os ~egulntes: =v .. Pod1l 

Pelo senadpr Itin~u Borhausen: 

_ !:.1.vo.,.à .... !:lmcnte aO proj:-to. de Lei 
da Câma.ra nO 183-C2, Q...ue r~ulmnen· 
ta Os nrt!.;cs 1&3, 124, Item XII e 50 
do item XV. letra I'!,' da CJ.nstitul
,:'-0: F.:d;'ro.l (R:-c:rganização d:!S poli
c:os M:litJIts). 

- p.:!la eprovnção do Projeto - <te 
Lei da Câmara nU 50-64, que inclui 
no ~.rt:.~o 14 -ch9. Lei nO 2.976, de 1956, 
(\-s l\1u::l:cipios de PelQ.~.as e Rio Gran
de. no. Rio Gr~.nde do sul. 

Pelo Senador Trmírio de Moraes: 

- pela aprovf'.,ão do Projeto de 
Decrew ~glslativo n9. 14~64, que apro
Va o Acôrdo para o estabelçcimento 
:l'ê uma Mis..~o Militar Norte-America
na no .Er.:::..sil, coní!lu1do em Washlng
~cn a 29 d~ julho de 19t8. 

- pelo. C:,i1::.,:,~~:a r.Q Ml.nl~t~r!.() das 
Rel~çõrs Ext~rio:es ~ôbre o projeto 
:.le D~c:eto le;:~lntii'o nO 10-64, que 
::;'1'0'1<1 O Acôrco para o ('stnb~le~I
'nruto de um p!'o~rruna de colnbnra
~~,o para {) prep2ro de m:.pas topo
.--:rÚficcs e <l'e" c!l.r~.['.s a~~on6..ltic:.:.s no 
Brasil". 

S~nndol' WILSO~ GO~Ç'ALVES ~ _ ccde!'~me êste documento? 
r:stão a.'Jertos os trab~~l1{1s. S;:;rã OU_o O SR. JOAO AGRIPINO _ àli~ 
vido, cemO ó'Jp"cen!e-. o Ten~nle Coro- tcr..do) _ Que Q. d,:-po2nte, ao aÚ;u .. 
!!el Carlos At{lDSO Fllgucira.s. m1r as funções de Diretor de 'Tij:e ... 

(SEgue-se a qualifJc:;.ç10 do d~p(';:-n- gl':lfo. illtim:.l::.nentes fOi prcru:a~Q 
te.) . por servidor do Depattanle.nto . qUIl 

.servia de ES'crivlio no itÍquérUo mln ... 

:rt:a.da maIs h1.n~do que trct.a.r, 
enJerra~se a reun.uo. lavrando eu, submet~dos os pal'€cz:res à discus
Jo~é SÓares de Qlívêira FilhO, Set;e- . 1'50 e vr:::ação, .são aprovadOS, sem res
tárlo, "ad hoc", la"\'l'o a pl·€."em-e ata triçues. J. 

qu~. uma. "\'ez aprovads., s21'á fI..ssma

O SR. \VILSO::i GONÇALVES _ dado nplID-'U" denúncias feitas d1>T() 

Coronel Carlos Fil3ue:re.s, es.ta comis- veiculadas pelo vespertino TribUna ~~ 
são foi ccm:tituid~ por delloer:!lÇão Imprensa -contra o servidor Aqu~les 
do Plená!io doQ Sen:1.do Federal, em Dlll Gomes e .êste lhe dett conheci .. 
r~.ce de d!:eul'.í':}~ pr.'fC!"ijJs no- pl.;:ná- menta- de que o referido 1nq\l.~rH".(}, 
r~o d.~qu~la C.:'~a do C~m:;res'o Pejo cujo. processo ttIn o n9 4.244 .. S4, es..
Sem:{lo:.Jt:'ffe~·son de A~"!1i:lr, que le- tava. pa·rado. pelo. fato de que, Q rtn .. 
-yavfi acmlções EúlJ,e a e;;lstG:::cla de te.cessor do depoente, Cel. GU3tava 
!l-:e~lunndt1:-c;":,s a1mini3:r_:t1vg~ 001"'- NIlo Bandeira de Mellol' ter sido de~ 
r~lpção c lnflu§ncia de caráter 'comu- signado Presidente do' referido ln ... 
n;sta ou esquerd·ista na Admin:stra- qUérito e, já afastado do cargo \ nãa 
ç~o do Coror..·ê] D3,;cbcrto noúigues, podia mais ter·o encargo ru; Presl ... 
à . frente do D:,partorncnto do,,; Cor- dente do Inquérito; que, no rercdda 
re:s e Tt'lé;rafàS. O Srnho.l' foi ind1- .servido1-', pedia. mstruções' 'ele como 
~ad!) 'como testemunha e nü~b qu.aH- prcccner; que, o depDente" ap.n.n.h:'JU' 
dad~ dcY~ dar à C<"n!.õ.,üo amrylos ln- O proc{'sso reterE'llte ao J.hqUé~ita: e. 
fO~'41?,) cio qUê! t[!llh~ 'Porventura co- PrG.:~diiU a rápida leitura do. me.:;m.o 
.1h~C'auen~(\ e .qu~ 'p~~<.<:a cO:ltl'lbnir po. .. \'enflcando Clltfio a eXistência de ta .. 
ra q~le n C()mJ~s.<.:.o !ll-ço. um ju1samen. too que mere(li~m ser .de.vicfuin-:--Uta 
to sobre a proced-rllc-ia ou ni':.o <le tais inV~S~i!pdOS, P?ra. sU$ constàtaçJ.Q 
:\cr!::f'~es. De modt) que, nest::ts con- defimbva. e punIção dos r!'SPDn.S,áv€is;: 
d:f'oes,. o nob:::-e R.t'bfO:, Joo5. A~~ripl- que. anotando os, fatos pr1Jlcip&lS, di .. 
'l-O vn.~ fazer o ln!:'l'Tv:"!~"6~'!o e depols righl ao Diretor-Geral, em 5 do cQ:'" .. 
C3 m;t.:.s .r.n:'"do:·('~ m-:J'l1b.~ ... ::; da (':-.:1~-'; .. rel?te mê-s., o .oficio 16"'0, e mque 0$0-
s50 far-lh~-ão a~ pêrguntas que en- :.klta a SUbstituição do. Presidente 'da
tendel,'cm nf'c-eS5âl'~O ao esclar:cimen_ Inquérito po.·ra. prosseguimento. 403 
to d(Js fatos. seus trabalhoo e a ajlUraçãQ. doS :ta .. 

O SR. JOAO AGRIPIN'O _ Cor""- t~s que no ,ofí<:}o são rela.tlonadQS. 611-
- ~ u tI e os quaIs flgure.·m a. concessão da 

d1. pelo Senho.r p!'E~s:dcnte. 

Comissão de S~qurança 
íJacional 

C~ MUNIAO, REAJ_IZADA' EM 
10 DE JUNHO DE 1964 

~s 17 horas, na S;!la. da Comlssõ.o 
de Segurança Nacional, sob a presi
d21lc:n. do Senhor senad"ór Za:::aria.s 
de A!'sumpção, presentes cs Senhores 
senadOl'es Raul Giuberu, Atilio Fan
tan; Irincu Bornh:'.uHl1 e Oscar pas· 
tos. reune-f:e a. ccm:.ssão de Se'';:-u" 
ran;;u. Nacicnal/ 

Deixam de comparecer, por mo
tlvQ JustWcaào, os Scnhore<; Sena
do~e~ Dix-Huit RJ~c.do e Victorino 
F..-~;re. 

N:lda. ma:s havendo qne tratal1 en
cerra~.se a reunião. lavra.ndo eu, Ale
'{:Jr{'.If' Pf-nndE'r, :2:ecretário, a presen~ 
te ata, que uma vez ap:ovada, será 
assinada p~lo 3r. Presidente. 

Comissão de Fil1ança~ 
. 12~ REUNIãO, REALIZADA E":vt 15 

DE JUNHO DE 1964. 

nel, o senhor teve alguma funQ·ão no exploração do Restaurante do Db'I 
D. C. T .. , em ajg~ll época "t sem concorrência. pública -e subcon .. 

O . SR.. C..A4l.LOS FILGUElRAS _ cessão do meSmo ao serv1dor' ·del:e .. 
Em r9ôl, no Govêrno do Sr. JâD:o tiEta Deopiste Peréira Lesse, '4amMm 
Q.uadros, fui exercer, no D.C .. T., a sem conc(}rrência. a a(!uislç.ã()· de fiQ 
mesma função que desempenho' hoje de ferro galvanizado const-iinte . ed 
_ Di:-etor de Telégrafo.~ _ quando empenho n9 12.68 pela :rubriro. '.di 
era . 'DIretor-Geral' o Coronel Gustayo consenaçã.o e manutenção da$- rédel 
Borges. Rádio Telegráficas, quando êsse rr!a--. 

terial !1ão tem aplicação DI?SSe serVi .. 
O SR, JOAO AGRIPINO ..... Dei~ ço, a aquisição de tábuas de pInho dt: 

xou fi. funç'~o cOm Q Coroncl Bor- 3\\ -C13.Jf;e com preços divergentes .. 
As 21 horas do dia 15 de junho <le ges? em pn..rcelas que não ultrlQ.passa:rúIlJ 

1954, sob a presidência do Sr~ Arge- O SR.' eM.LOS FILGUE1RAS _ cr$ 5.0{::().OOO,OO, mas, que no total. 
miro de Figueiredo, presentes 0."- Srs. D;:ixei na vésperá' da saída do Coro- rep.resentavam quantia superior" 'nãO 
Eurico F..i'zendE', Daniel Kric~er. Iri- nel Borges. pooendo a compra conseqüentemen'tl1 
neu BornlulU5cl1, Melo Faraga, Men~_ se~ .feita a~l'avés de C.oIeta de préç03 
'1.2S P:mentel, Aurél:o Vi?nnB, V!ct(J1'i- O SR. JOAO AG11tPINO (d~tanio) c uregwlarldades contIdas na ,guarâ.Q 
!'IO FreIre e .Mem de Sá. reW1e-se a - qu:'!, em 19G1, no gOl'érno Jânia e conse:::-vação do material de cort.s
Comi~~ão de rin~nças. QuadT(Js, o depoente exerceu a funçi!o trução, fm!tndado depositar em Br,.a.. 

De:;ram d.9: romparecer, com cau~a de Diretor de Tclé:;mfcs, dai::au a sflia, local Impróprio, mal guarneci .. 
just.iflcr.da, Os Srs. Lobão da S:lveira, fun\rn na véspel'a da S~.1cil do Co~ do e mal aplicado; - ' 
':3;~cfrzdo pa checo, Wilson Gonçalves. rone Borg:eg qUç era o D:l'etor~Geral O SR. CAR~OS FILGUEIRAS _ 

e voltando a as.sumí-la. a'Jora depois 
'" j'd d t·· L'~:te Neto, Anton'o Jucá. Bezerra Ne- da administr.aça'o Dl.o~o\"'ert"" R"dri- O documentQ que pasSo a v. EfX' 
"'"'" I a e aprove a, sem res nçoes, to, Pe3son de Queiroz e Lino de Mat- g\' •. e"" _"oJ U .J ainda não foi devidamente apurà(J.o. 

a l.1i~n. da reunião ,anterior.·o - n.n.rque le t t 't " s. O depoente tem conhec'imento de 1""' • cen emell e mUl Os pr.oces ... 
Inic;ando os tr::b:t'hos o Senhor E' dispen·a.1a a leltura da ata da irre;ülar!d2.des ou de mO'limE'n~o sub. sos foram instaurados no D.C.T. e 

P::cmdente concede a p~la"'lra ao S2- rellTIlã ante110r e em se'luia.a aoro~ IversivoS.'no D.e.T., da tua épOca até ~em seI .se! neste caso, há algrup.a 
nh1r Senador "Raul GbberU, que Il/ada D " "" #. /hoje'l rrreciularidnae, _ . . 
vv~·e.f1'nta p:lYecer favo~'ável ao P;.-o- . . N3. gavet.a. da mesa do Direto! de 
j::to de DeClEto Le~:Slatho nú:ncro O Sr. P ... ~'-':df'ntc concqde a palavra O ~\R. CARLOS FILGUEIRAS - Teló:;rafos encontrei uma. cade~nQta 
13, ,de 1964, que aprova o A1:ô:'do en- ao Sr. 'D'::lllel Kr~eger que emite pa~ Só tIve conhecimen~o palpável de um c.o Dlnner's Club, com três' c:l.rtiio:-a 
tre os E'5ta-dcs "Unido.!; da América recer favorável ao Projêto de Lei da' dccumento que enccnt1'ci. ,!lum pro- (e~ nOI?c, do D.e.T, Conte. que h~ .. 
c.:) N"Ol'te e Brasil para o estao21E'ci- C:1mara nO 67, de 1!l64, que cria o car- Icesso, O chefe da. 11}- DiV1sao da. D!- J Vla. maIS de uma caderneta, mas nlio 
menta de uma ~/Iissão Naval Ame- go de M:nistro Extraordinária, e dá Iretorla. de Telê~rafos era escrivão de eS,ta apurado, Um cart.ão tem.(I ,ve.Jl .. 
ricjna no Bra.o:il. outras providências. UW..tl Comissão de Inquérito. da qual cimento de 31-8, outro de 30~11 e ou. 

. . .. ,era Presidente {), Cel. Bandeira de tro de 29-2-6'!l'; junto há ll..lll cartão-
Suomet(l o parece.!;. à discussão, e ,~uo;net.l~O o parecer ~l àiSCU$2.~0i'" e I Melo, que foi o Diretor de Telé31'.Jfos zinht? Não conheço êsse processo da 

yotaçã, sem restrições é aprovado. \Odl.·çaO, e aprovada pt:.a Coml~sao I~qlle me antecedeu, int€gr.a.dJ pelo f'mclOnamento e talvez V. l!:x!'\ 6 cO-
Nr,da mais h:~"'.jendo qnr! tratar, Nada ma.is havendo a tratar, encer-J Senhor Albe'l'to Molinari de Azevedo: nheça melhor do que eu. Não sei 

encerra-se fi reunião da Qtl:J.l eu, t a'se a reunião, lavrando eu, Hugo, e pelo assessor jurídic.o Valter Men~ jnem se era.. do D.e.T. qUe pa'g·1.va 
Alel"n.ndre Pfaend2r, Secretário, la- 1 :';udrigucs Figueiredo, secretário dl"l. : des d.:1 SilV:1, Postalista NíVEl 12-A. 2~.n.S contas. E' apenas documento 
\'1"0 a presente Ata, que uma VEZ CO-H'i.::sáo .a presente ~.ta que, uma I Es"a Ccmi,,:.~ão f~ncion~ .. a pB.1'a (tpu- qu,: yai s~ éx~~·lina.do por. um'a . cp.. 
apl'pvada será. as:.;ín3:dZl. pe!o Senhor. v ~3 anrova-da, sc!'á &.uinnda pelo se"'j rar ÕP"Pú.nclU.s '!Cl=1.l1r.d<":<; pelo veSper- mlSsao de lllquer lto, que se deve m,e;. .. 
Presidente. Jllhor pre-:idellte. __ t!U$ j'Tdbuna da Imprensa" contra talar no D.e.T. para verificar ali 
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6quele Departam~nto pagava as ca- espedfiro, que rep-ute de :n.teú3s.ej maçÕes subvel'shlaS, pnócr,do inc1u- O SR. CARLOS FILGUElRAf-: _ 
dernetas do Dinner's Club. pa.!:'a, a Comissão ParlamE'ntar de I?--I sive citar o servidor. D91mo .lia::::edo I Al~âs, ê~e~ servidcrr, Damasceno, c.t.~ 

Quero frisar a V. Exª' que trouxe quel'lto. Coloco-me, antretanto. à dlS- Gaspar, que àquela epo:::a ey.ercia O' pOIS de preso, teve um enfarte e e~ta 
êSses cartões, porque vi publicado em posição de V. Exljl para prestar al·' car~o de ~isten~e do Senhor Dire··l muito mal, Estou olientando, !-lv_-. 
\UU jOl'nnt que durante sua. gestãv gum esclarecimento asseoS.sórto. tor-Geral, como flgl..lra de prõa rt~- I que, talvez, não possa ser oJ.vid I, 
havla uma 2.SSinatllra do Dinnel"s O SR. JOAiO AGRIPINO _ o ses movilnentos"~ \ O SR, JO.i'.O AGRIPINO _ Ic!i .. 
,Club, e acheI intere.5:;ante trezer à Senhor já apurou se O D. C. T, COn- O SR, CARLOS FILGUEIRAS '_! tando) _ Que, o Signatário do 1e
,ComlNão para que verificasse. cedia franquia telegráf100 a servido- Assumlu, por determ:no.ção do Co- Ilegrama Damasceno é servidor cio 

O SR. JOAO A.GRIPINO - (di- res em'olvidOS em mov;lT,e:üos elas, lf-lando ReVO:UCIonário, 3. In~e:vento-I DCT em Cudtloa e não e...o;tá p.-"Ih .. ·l-
itando) -- QJe, a Imprensa dIvulgou sistH? na. de . C~ritiba o Tencn:e Corou:"ll do opm de l:>3úde f'm C')!lq'l! ~.'~.!. 
~ha\'er O DCT tomado assinatura do Jo.se 01 "e li Lo e t d· ! . 

t ·d d O SR. CARLOo. FlLGU',,",rn,AS .--: 1 1'3. P s e, an eotltem, let_ e um l.U arte -do n1iorardio; 
iDinneT's Clu'o do Brasil, en 1 a e que ~.I! chegar às minha; mãos pOr in\.-('rt11é~ I 
tem por objetivo gEl.rantJ.r desp~as Sou~e apenas q'..le concedIa. Tenho dia (io Coronel José .i'och Llm'l c.ó-, O SR. \VU":,SOX GONCALVEf. -
:dos Seus fi&);1ci-Gdo.::, em todo terrlt-6· aqm um do.:::umento, por ,_cóp~a, do pia d" um tc'egrama qu le"{'j ar 10 nobre Se.11800r J;:ffe:-.;:rm de A~·,1..: 
:rio NacionJ.l, fei~_ls em ('s~ài)cleclmen. Dlretor Regional dos CorreIos e Te-I conhe;.mellto 'de V E:xJ..; ê':1?: ~,~em perguntas II ÜZ€I? 
t.os q~t(' fi=-lli'::!m nJ.m caderno dis- lé"-:-afos de Pernambuco. datado de ." ,o. ':'li!~<, I . 
tnbU\.do ..,..-:13. Qt'~aDlzac;ao~ Que, o de- 1l~4.64. Após tecer várias considera- \ ~\~n"Q,uce.s...,o aberto na DR de CUn- O /i r . Senad~r .!er1t!.,·,OII àe A~. '.1( 

poente, 1.!0~n":JdentemenLe e:ncontl'olJ ções, é~se Diretor _ que fOl mand1.- L •. ' \- N.ao. SenhOl PreSlOente. 
em UmJ. dato, ::,avetas da mesa em q"!le do a~umir logo apo.':i ,8 revolução. I O T"I" "a'"'"la de 30 de m r ti II O E'.R. WILSON GO:':QAL-VEZ -
trabalhava o Senhor Cel. GUstava q..I1ando nós assumiln~.s,. também, a 1964. (ii'I~i~id; ao Coronel D:?~g;;,rt~ Algum dos Ser:hoi'~q S~·n'J.dores. p--c-
:NIlo Bande1ra de- Melo o citado Ca DIretOrIa de, TelegrafO-, Junto com o) ROOri'Tll?5 diz o se"'uinte' -, j ~ente':o tem maiS a guma pergunfJ e 
tterno ao DinneT's C1ub e três cnr~ Grneral Luoec VIctor Pa~lU1o. por.:> .,. I formular? (Pausa) Nehhum Se-,h.J:· 
~óes de 3:oõ'in:ltUl'S do me.."mo cidadào ordem do Senhor GelJ('Ta: Hd~ J .An~ "Corou.:'l Dagoberto - DO -- R.o: Sen'9.dor df'~ejando usar da pa:flv:,l 
p',)utOl' GU:;fuvo Nilo Bandeira de ton!o Prndel, que est.a·',l ""';IPE":·.VI~lO- -:- Rl?gres,",ei PôJ'to A!e31e lluje es- i \'0'1 ,encerrar os trabalhes. • 
, • .\1 rio: q~H', re-pectiyame-nte, en! 31 de nando a'i C?lUUmCaçUé" t:·€'zrafIoos tIVe comandante Bnzola pt Aq-.;i A:;:adeço o comp . .lrCcimento do Tf> .. 
tl:it.~to de' }963 c 'S1 11.63 e 29,2.64 do Pai.': - dIZ O Se6111Jl~e: Para..ná Go-vc-rno ~echou Rádlo 'lnde-I' n::n!.{> CO:O!l-">l CnrIo"; Aí'ou"o F1Ig.ll i_ 
;:onfo"me ~t.ccl1mC'nt() q Ie deixa CO::.., pend~n~c ariJ'~;àl'la:men~.c pC Aguar- ras, bem como 05 e5cl,nE<:,mel:ild 
n. .ccmi::.sáo d:'r0 q-le U".lndara a Co· "&dti-me, denodaó.'.ll""Ill.ti;', ctall.10:'. Gt'l)I.;,'ai CTi.sn.ntho d€\'e re~ pTe!'Htdo;:;, 
;:ni"$<ão em fot'Nóp,a; U doeJ.mento s6 tem ê."c ;jE..nl im- greS":;::ll' o CP hoje pt Estamos ateu- Etá enCE'.rr.;;..ç;~l ~ riW1lão. 
(Tomu.m-~e J10ta d~ dndoS. a fim .'1e po.-t.nte. Os ou..tros D[.O o ~ão. to.., aquJ ot Ag;.I3r<t.>.mo,3 lustrt..![.'ões pt --__ _ 
Que a CO'il'S[fia de Tnqu.c,-:to of'ei, Dan1.ci'~€.'">J" 
';Jed!l1df"J PlclarecmtenlO$ a re.,peito d'/ O SR. JOAO AGRIPl,!l:ü _. (di- O SR, CARI08 .flLGVZIRAS 

q1L6 declarou O d{'pull ete) \ fundo) - que. o depcy'ntl', nind ... não n~.\"e ha;cr c6p1a aut?Ul:c .. dJ, {'fi 
"... ., trv. tempo de e.pUl·M u~e .pe ponto C 1 

S:SCR~~ f.;I!A. r;a 
SJ!l~ .. ~ ~r\.I: ~ :? ~::;B1:1f:,r~ 

Ato do Difc!OI' C~ra\ 

: O ~.\RL03 FIL ... rUy-TR;<\S - lL·), o.~ :c:vicos t-e~córáfl:::o:> do UCT ti- Unt 0a, no procE''''~o que c,:,:i. or·-..1· 
pm bcl'elo aa J?rnlh'T S Ut'bl I n.am, a se:,viço :I:-J..t~IJto ac servl:lo~ njzando SÔbl,: co:'rupI,;Jo. '" I 
~D .. '~eio q!J8 fl.qu." (·'.)n·I: "V do q'l~ no, de, D-:oparH'ml'l1'_-o na .. :; ~0111Ltnlca~ O SR, JOAO ;~GnIPI:'\l) _ 'd'~' 

P20 ~el se- f·C;::"!> (1('';P~'~8'' ('~a:n p3.'ta (O"!-> le:('?"róf:e~<; de fcmllH.ação a ta,lrlOI - Q'\C, ~ no' se')-e o a.,.'ln:'PORTt\I?rA X'" ':1:8 DE 12 C:, j~'IJ ") 
';leh O (',"T. !'f<J'J ço .. '·o .lftrm.1-lO, ~1.J '1:·r-n ou 3. ':>ubvm~.lo, 111.~:' peje :rple_ to, re~ebeu COplj. do U1f~~or R' 1(1na.! DI!.: 19J4 
~nom('ntD, c;.rn:ar à CCrrli~ão pa:..l que seja de- Oe CurJt:üJ Cel Jo-~e aJ 0.1 (,n', 
;' O'"'S..~ JC>AO '\C;::UPlxr, _ uH. \·lG.Hn:>nt.(' copiado o t:.:t'ho que ihl.' 1 ';.1.;-.", aI., .'~s do Cel. Jl'.:.f: Facb L1~ "tO ,I?li:~!or.Gt'~:Jl: no uso de ~JH 
trna"l _. <.!JI"' c :-:~~iJ~_! i ~. r.:,0 &i:l 'J.' ;_n;."'r,·,;'~'" crie o de 11.;. fI~, ohcio do mr, q 11: 1m e:.r ;d.do em 30 3,61 nJ.,! ~ f1bLl,lÇO~~, re.,,>Ol\e, ,nos o tênnq ,J.J 

in.fal'm~· e .1,_!J1 ~~; ':~lG.:1 :.ad~ ifl\!f::L D·:etor Reglov • .l. de pe.n.amlJ:tco. dI- S1' ~''1~t'.:. t:;}:mO': '·C~l. D_-'1~'.Jt"·tO(;1,tl3"O ~08 dl Resotlf' 3 n, 6. de I .;:, 
i-i~:;.: se 3.5 d'.'_o:~.1. ... '1'1 '.·'.\~'1ra te\. n-:.'do ~u Dtretor-Gfl.ll, e, que diz DG RIO R:::;:;-~ ... el PA {Por. "du~p(,l.(jer por três ('H dla~, 1101'" • 
Sas 15"10 a,".s:n~n[e ~d~'rd:;() foram no jt::-m V: "Bat.1-:n_C' drncdt:d.[!.men~1 to .Alc_'n:') hOra ~tive ccm:ln:1zn C e Queiroz, A~ceru:ori<::la. FT-7. 1' .. 1-
~J~aa peÚ) ocr; t\_ (entra a sUbv~r.;aC'. ('ombatcnclo Bnz0:.1 p' Aq·li P,..l!'=tná gcrrêrno te. ckI?nte na f,Ha de ur-iJ3.nidade e ,:.~,,, 

Sr-nhl}t CaJ!ol ".:'!~'·le:.,",,<;, "-l. E· e,,'l::nt(l<; oportums\a;; qUI"., den:;ro do chon RJdio Ind~p~ndenle arb;,,!'2J.~a- pC'fto 'fY.!ra CC'::'l ,~e,.tS &UP.?rio:'t:''5 >~':~ 
~m m?'S- ~:-,Ul'na ff"SJ, I'!: ô~~., pn,:,'.u Glblll.ete do D:.-e:",of-Geral dO\mente pt k~l'3rti:'mos Ce1. Cr:,nn .. rárq.ticos. 
; O . ~ n~'l' _. eorenel Dllo'n'l'to Roo'ri- tho dr::' f; ;r-,.f_~:l;' a CP hoje pt Fd- St'rrré:"j, ao ~'..'nado r'-::~"ra1, r,.....,. 
1- SR. U.\RLOS HU·\J'·:JR.\S - ~'J.',:., \,:\:am foment"l1do greves, agi· carne:; fI';-:'""' o,> aqui pt .\·,'12rdamos 12 d.: i'loho de 1964, Evajj(~T'; 
;.:'hio tenho .11'Jls n;'~~!~IU L:10 :-.lJ~a" l<ln~.i' -t c;a.s~e decJti.,~u Com procla- ln.~trnçôes p.:. oan.J..5ceno"; Mendes Vuwna. D:reLOl"~G0rcl .. 

! 

, \ 

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: CH$ O,4Q 



ESTADOS UN'IDOS DO BRASH-.. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
'SEÇÃO 11 

wo XIX - N' 109 CAPITAL FEDER,1L QUINTA+EIRA, 18 DE JUNHO DE 1964 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESlDl1;NCH 

18~ Se,ssão COlljunta. 

2'" Se3Sáo loegisla.tiva. Ordinár!a 

5q, Legislatura 

Em 18 de junho de 1964, às 9 hQr/lS e 3U mInutos 
ORDEM DO DIA 

julho do ano em curso, o..s 21 horas e 3(\ minutos, no Plenário da Câ .. 
Ula.ra .10S DeputadOS. connecel em ela ve1() t-' .. e.::lldew..;,ilj au t'Njeto de Lei 
In .... 2. 915-B, de 1980, na Gamal'a e n,» 74, de 1963, nu ,:,.;:'.1d,.dUI qUe jnclu~ no 
P.lano Rodov.aflQ Nac;or.a. a 4!gaÇ-l0 entre RIO Verde, no Estado de OolM 
~Ba·19J I ao Campo Grande, no Estaao de Mato Grosso lSR-16)_ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nO 1, de 1964. (O. N.) 
~que institui lloVOS valores de vencimentos para os servidores públioos civis 
i·do Poder Executivo e dá outras providências, tendo Parecer, sob nO 3 de 
: 1964, da comissão Mista designada em l° do mês em curso, oferec~ndo 
, Substitutivo. 

Õ Pre.sidente do Senado FOO.eral, nos têrUlOS do art.. 'lO. § 3\1, da Cons~ 
titUição e do art. 19, UI} IV I do Regunento Comum. convoca as dua~ C3.Sa! 
do Congresso Nacional para, em se.s.sào cOllJUnta li reall~ar-.se no dia: 2 d~ 
julho Co ano em curso às 21 boras e 30 mmutos, no PlenaflO da Cê.rnara d~ 
Lei m 9 76-B, de 1963, na Cãinara e n9 71, d.e 1003, no Senado) que Ulclul 
no Plano RodoViã,riO NaclOnal a llgaçâo Rio Grand-e-Aceguà. sem prejUiz<l 
para a matéria já, pl'ogramada pata fi, mesma sessão. 

.. . O Presidente do Senado Federal. nos têrmos do art. 7Q, § 3.9, da CaUS
·tJ.tu1ção e do art. 1.9, n.1i IV, do Re~trnento Comum convocO. as duas Casas 
~o Congresso Naclnoal para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 2 de 

senado Federal, 10 de junho de 1961. 

SENADO FEDERAL 

AURa MOUltA 8.NDaAD~ 

Preslden~ 

20 SESS,iO LEGISLATIVA ()RH;\AHIA, DA5~ LEGlSLATllHA 
ATA. DA. 75" SESSÃO, EM l7' 

DE JUNHO DE 1964 . 
Irineu Bornhausen Nacional do Desenvolvunento EcO'l1ô-
Antônio Carlos. miCO; 
Guido Mond!il1. N9 92-64 (número de or~gem 15-3), 
Daniel Krteger. de 9 de junho - A.o.<rTauece a corou· 

'fRESIDíl:NCIA DOS SRS. MOURA \::tem':e Sá.. (32} nicaçi;.o refereÍlLe à aprovação da es-
ANDRADE E GILBERTO MARINHO colha do 5r, .Ardi:' B<lptist~ Franco 
i' As 14. horas 
acham..se presentes 
tl:S; 

e 30 nünuOOs O SR. PRESIDENTE\ da. SHva santos para o cargo de Di. 
Os Srs. Senlln()- (Moura AndraM) _ A lista de pro. reto!' da Carteira de Comêrcio Exte-

l
senca aCUsa o comparec.unento de 32 rior a do Banco, do Brasil S,. A.; 

José Guiomard. 
oscar Pa.sros. 
Edmundo Levl. 
Joaquim parente. 

'José Cândido. 
Menezes Pimentel. 
Dinarte Mariz. 
walfredo Gurgel. 
Ruy Ca.rneiro. 
Ermirio de Morae!. 
Rui Palmell'a. 
Júlio Leite, 
AIOys!o de Carvalho. 
Josaphat Marinho. 
Eurico Rezende. 
IMlguel Couro. 
Aarão Stelnbrucb 
AuréUo Vianna. 
Gilberto Marinho. 
BenediCto VaUadarel 
Nogueira da Gama.. 
Padre C.lazans, 
Moura. Andrade, 
JoSé Fel1ciano. 
:Fllinro MüUer, 
Nelson Maeulan, 
Adolpho Franco. 

Srs. Senadores. Havendo núMero le- N 93-64 (numere, de Dr.gero 154), 
gal, declaro aberta a sessão. de 9 de Junho - Agrattece a remessa. 

. Vai ser lida a ata. de um dos. a.utógrafos referentes ao 
I • DecrEto LeglSlaUvo nQ 8, de 1964; 

d Sr. 2° secretário procede A ') NQ 94-64 (número de orIgem 155), 
leitura da. ata da. sessão a.nterior, de 9 de Junho - Agradece a :emes
que é aprovada sem' debates. sa de um dos autógrafos referentes 

ao Decreto Leglslatlvo D.o 9, de 1964; 
O Sr. 19 secretárIo lê o se- N9 95--64 (núi:nero de origem 156), 

guinte: de 9 de juhho _ Agradece a remessa 
EXPEDIENTE de um do., autôgra.fOS .'ererente$ ao 

1f1 ensagens do Si. t'resiclente a4 Decreto Legislativo n? 10. de 1964; 
N° 9-6-64 (número de or:genl 161) I 

de 12 de junho - Agradece a cQmu. 
nicação re~erente â. escolha do Diplo
mata F:rederiOO Chermont Lisboa pa
ra a função de Embaixador E!xtraor
dinário e Plenipotenc:oário do Brasíl 
junto ao Govêrno da República do 
Máli; 

Republlca 

• ~? 89-64 (número de origem 15t)) , 
de 9 de junho - Agradece a comt.. .... 
uicação referente à manutenÇão do 
nto pr~idenc1al ao projeto de LeI 
nO 1.664-56 na Câmara. e n9 199-57 no 
'no 1. 471-A-64 na. Câmara e nQ 26.64 
:no Senado, que institui O novo Có
digo de venc:QIlen.~ dOs Militares; 

NQ 91-64 (número de orIgem 19-52). 
Ide 9 de jtUlho - AgraClece a c.Jmu
inicação referente à aprovação da es. 
:colha do Sr. JOSé Garrido Tôrres 
lpara o cargo de Presidente do BancO 

N9 97-64 (número de origem 163), 
de 12 de junho - Agradece a comu
nicação referente à aprovaçA.o da es
COlha do Diplomata Sílv!o Ribeiro de 
Oarva.lho para a funcã.o de EmbaíXa
dor Extraordinário e t'lenipotenciá
rio do Brasil junto ao Govêrno do 
Re!.nn Unido de Marrocos: 

NQ &'&-64 (número de origem 1&9J, 
de 13 de junho - Restitw, apó.s san~ 
Ção, dOiS dos autógraIos referenteg 
ao PrOjeto de Lei do Senado nl! 54, 
de 1964, que ~_:a o Serviço NaCional 
de Informações (projeto que se tran,s.. 
fumou na Lei no? 4.341, de 13 de ju .. 
MO de 1964); 

N? 99-64 (numero de origem 16.5) t 
de 13 de junho - Restitui. após san
ção, dois dOS autógrafos referentes ao 
Projeto. de Lei da Câmart n° 33, de 
1984, que reglUa a execução do ar .. 
tlg o 3'" da Lei n? 45J, de 2\> d~ outu" 
bro de 1948, qUe diSpõe "'ôbre a ext~n~ 
s.ão de vantagens do monl?eP~o roni~ 
tar (projeto que se transformou na. 
Lei n Q 4.340, de 13 de junho de 1964) .• 

No;> 100-64 (número de origem 1'11). 
de 16 de junho - Submete aO sena.
do a escolha do seneral &.1 Oolbery 
uo COuto e Silva para a funçãO d6 
Chefe do serviço Nacional de Infor .. · 
mações, como se segue: . 

Mensagem n9 100, de 1961 
(N' DE ORIGEM. 171) 

Excelentí.ssimos Senhores Membros 
do Stmado Federal. 

Tenho Q honra de submeter li apro .. 
vaç}o de Vossas Excelências nos têr .. 
mos do arti5'O 59 da Lei n\l 4> 341. de 
15 de junho de 1964, a nomeação que 
dl~ejo fazer do Senhor General R~l 
O,Ibery do- couto e Silva para ex€r .. 
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c:'r 1 a ;unr;ão de Chefe do Scn'jço 
Nac:l:cn,:.l de Informações. 

qs mé:-:t,~s do' Se:lh=-r General R-l 
001,.,1('.;1 DO CDU::..o e Silva, que me in ... 
G'dl'::I.!H a cf.c:J!ht-lo paro. dEsempe
'111"'1 d:J.s~s c:evadas fun\,õe', se evi· 
{f':lCi?"!r1 J):>::C leHura do "Cur:'ku!um 
\" LI::" anexo. 

l'':'::.:Wn, em 16 de junhD de 1964. 
- 11. Cu<!!:'llo };ranc:J. 

• ::URRICULUM VIT AE" 

t;' !:t:. ',L r:<'/COlBr"tY 1;0 tOUTO r: ~n.\".~ 

. ~j;a.le.nH'1i.tJ 

DIÃRIO· DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 

EXPEpiENTE 
DePARTAMENTO DE IMPRP,SA NACIO!'lAL 

tlIRCTOA,. GCPAL 

ALBERTO DE BRITO .FEREIRA 

::'H"I"" co SI:RVIÇO DE PUDUCAçôt:S CHE:.FI: DA SEçAo DI! RECAÇ'lO 

MUR.LO FERREIRA ALVES FLCiRIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Junho de 1964 
-= 

Un"50 ao contrato celebrado entre a 
União e o Govêl'ilO do Estado do RJo 
de Jllneiro, visando- a instalayão d~ 
um ,aboratório e>"1>erimental no Pôsto 
Agl'opecuár:o de Caclloe:ra di' Ma ... 
cacu. 

Art. 2º. ~ste D:?c~€~o Leg!slatiYo 
entrará em vigor na data de suo. pu
blicarão, revogadas as di.5posições em 
CQllü'ál'iO, 

As comissões de Constít\.l:ç~.o e 
Ju~tiça e de FinlnçJ.s, 

Projeto de Lei da Câmar~ 
i1~ 68, de 1964 11' 

::l d~ ,!gô.-t.J de 19;1, C'm Rio G:'?l1- (:l\" ZOe-A, D"~ 1903, NA ORIGEM) 
C", ,c,,"'ld.;:> do Ri:> Grande do Su F:- • Irq.!er.,:,o nu oficinD:ÍI GC Dep:rtclrI:!,IQ Gl.- Im;-r~fI{ia NacIonal 
l:lo do cl,,:al Prof, Jat:ntho do Couto Define o Crtme de soncgaçã.o 
f' :::al'.'a J''a::.ior e D, Hcnriqueta Me- 1111: A ~í LI,\ fiscal e dá outras providéncia.s .. 
Ij~lN d:) C,)uto e Silva, I' '' __ .-------.L. •• __________ O Congresso Na·:::ional deCl'e:c.: ' 

CVõ',:,O,1 I A S S 1 N A T U R A S Art. 1~" Constitui cl'!.rnc de' sone .. 
• J g.tção fiscal onlitir. em d~(;n:.nent.o 

.~ _ ,~2~l~njáE;J:, n;) Gini;<:>!<) Lel;1;s I r.EPARTIÇOES E PARTICULARES' rUNCIONARJOS I púolico ou partlcular, dtclal'aç.~o qUEJ 
Ju .,V., 0;1 c.d:Le de &:0 Gra.lwe df:le deVia cOn::.tar, ou nele in.5c:rir. 
(lg-j2-1H:!6l. I . . " - f' ., 

I C<'.!llital e Interior, I Capital e Interior ou fazer ll1~erH', a':!c:araçao a:sa o'" 
-J Fcn,na~ão: n:t Escola' 1,rilitar do I diver~a. da que _devia ser e.scrita, 0011+ 

Re.1)ent;o ,i927-193D; _ p~'êmio de' 1 St"rc..t).~1 .. e ••••••••••• Cr$ 5Q,OO,SemeRtre ............ Cr$ 39.00'10 objetivo de nao pagar, lota. os par .. 
l' ,f t'.:ia A ' ci.ilmente. kibuco aevicia a pes.,soas 

' ._uno em o' ,'3 as rma~, I A no " •••••••.••••• Cr$ 96,00 Ano .•••••••.••••••• Cr$ 76,00 juri:Ucas de cii.:'eit-o públiCo inte!"no . 
. -:' A,JCl [~.çcamento: por concmso, \ Ex!er,'or PENA: Det08ução, de seis meses a. 

-; E.:lado-Mai<Jr: Na E cola de Ef,- Exterior d<ú an03, e multa de du~s a cinco 
t-:.d\1-:v.:lior' do Exército 0942-1943); Ano .............. Cr$ t36,OO A.no ............... ~.. Cr$ tOa,no vezes o "alor d.a Ü'ibu.to. 
2.G:ríitldo em conCU::fiO dE' provas .i~ I ____________ ---,- ~ l\,). QUllldo se tl'atar de c .. -:.mi ... 
·Vr€''iO. nc qual foi o unico oLe,a] apro- ncso prL'llário, 'a pena ,:,'erá reduzid4 
v:;.d~, . _ Exc:tuadas as par'a o exterior, que serão sempre anuais, as à multa de dez UO) veZ~ o \'alo~' 

--i C<mt:nand an;:! General S::lff! aSSi111turas poder-,se-ão tomar, em qualquer época. Jlor seis llle::ieS ti.) impôsto. 
P:::ltC:: em Fo:·t Le~\'enwJrth, E.V,A.l ou 1111 ano, § 2". Se o agente CJm~t2 o crime 
lH''94. ),' p~·f;rfllecendo do ca! go publü.'O que 

_ A fim de possibilítar a, remessa. _de t'alores acompanhados de I exerce, a pena &e.râ aUInentada da. 
.....; E:CO~a Sup.:rior de Guerra, Rio 

G:' ,,;]!} ~iro (19~2). esclsrecimentos.quanto IA sua aplicação, sohcitaIuo~ dêem preferência sexta p2:rte . 
§ 3°. O fUl1cionil':o pú.blica CYnl 

à rcmeSba por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do 1 ntl'ibu.çÕ€s de verificaçâo, Lançamen .. 
i.Cargos e COlntSsôes Te'o e' d De t. t d I P Na'o I . ;, ur H'O o par men o e m rensa CI na . 10 oU ~l.:::calização de tributos, qu~ 

1.; A.:pil'ante a Ofi::ial em now'm- __ Os suplementes' :às edições dos órgãos oficizis serão fornecidos concerre pa!'a a prá.t:ca de cnme de 
bro ;dê 193~, I wneJação fiscal, será. punido com a 

2 I aos ilssinantes sômente mediante sQlicitação, d" • , 2Q Tenente em 1931. Ser\'iu no peJ1:l. esc,e artigo, aumentada d,\ 
9' I1.e;pmen:o de Infantaria de Pe:o- _. O custo do número atr2.l3ado será aCl'e~cido de Cr~ O,iO e. por wl'ya pane, com a abt:l'tura obriga.., 
t..:~. CDn o qual purt."c:pou de opel'a- exercício decorrido, cobrar_sc-ão mais CrC' 0,50, tó!'!i!. Cl.e comp~tcnlc processo ad.lU!~ 
çSe.~' milit-are" no Va e do Paralb'a' em! .., ll.strativo. -
lL.'l2'. _ _. - _.-- . -.-- -.----- Art. 2°, Extin~ue-Se a penalidade 

3' 1" ren. ente .em 1932. A~.c;isten:.e. 3. Fa'sou p.ara a ReSel'vn:. a pfd~à.Q1 CQ seundo. repectlvamente as se·fdOS cr,mes prveLSto.; ncs:a lei QU.lll" 
n} QG d.a 6·~/Brrgada de Infanta:-üt.! em 1951, sf'n1o promov:do &o p-J.3to gu.ntes prcpo::ações: do o agente'promove o recolhlillen .. 
lr:'t~·t.~tIr no CCllirç de Prep:1ração dei àc G::neral-dc-D:v!!'ãc. ProJ'o'o de Decreto Leg'lslativo to, ~e tributo devldo, a1l:tes ~t te! 
C.:qtms da Rese:'\'a de Põrto Ale~re. I t L'lICIO, na e.,fera adro'nlStratl\'a, a. 

4. C.\p ~ão f'm 1937. Assist,ente~ na Na v:da cfvfl' nQ 23, de 1964 aç:o t.Scal própria. 
t" $ i;1da de Infantaria, na D re:.o-I (XO :14.-A DE 1963 NA ORIGEI\I) Art. 39 O fato ge:a.dor dos cri. 
r, J ~r ,1.1aterial Bélico, na, Secretar,a- Chefe do. D'çpa.rtamento, ~e pesqu~- I Aro:' t ' do Tr'b l d mcs ~r.:;\~t~, ne.sta leI. sf:rá ún ... ca.. 
(>2:.,..1 :le Segnranç.'l NaClOnal e no 5:1..,> do lru,tltuto de Pesqu1ros t Estu- C 1 ~~ °uc,_o dI una e

j
, mente v aetlmdo em leI. 

~G da ,'j1). R-egi:1o Militar. J dos soc1a:s (Jpês-Rio). ,?Jt as a. ntQO que eneg?U ,r~... Art, 49. A multa al1 icads dO$ 
~1 1.:14,8, ('JIll.:!ndante df' CO!llDU- f!1.~lro. ao c,,~tr~to de .constltwçao tê. m(.S desta lei ~e!'á computada e 

nh j no 130 Bataihão de oaç.:'..<lorr. . .:;. Condecorações (i..~ r..1ora.me.n~0 <!e terreno de,ma- ;recolhido, integTalmente, como receita. 
C:e J'oinvil e., TUlha, Sttuado a Rua Dommgos! púb.ica extraordinárta. 

Em 1943, Rdju.i'1b do ESt.a::o-~la~or - 1Iedalha "Marec,ha.l Hermes'> - Mond./m, na Ilhf!' do 9"ove~nador" Art. 51? No art. 334, do Cód:go 
da $1') F~egião Militar (Seç'.o de )p:,~ Apl:ccu;ão e Dtudo (do Exército), na CIdade do RlO de. JaneIro. I Penal, sub.stituam-s0 selG ~§ 19 e 2+ 
rac~s), • i _ M d'h d Prat d Ex' clto O Congresso Nacional decreta: i peios seguintes parágrafos: 

,l!:I1~ .ln44 e ~945, na. "fôrça Exped -I 4e fi ... a e a o er. Art. l0. E' aprovado o ato do Tri.. "~19 Incorre na mesma pená 
c.onjina BraSlle1rtl, adjunto de 8/A j - ~!~dalha ue Guerra (2~ G~erra I bunal de contas da União que dene- quem:. _ 
(Loji~ti~a) no Dep. pes<"oaL Mus.d:alJ. gou reg.stl·o ao c'J'nf.rato de consti- a) prat:ca navcgaçao de csoota-i' 

5 r"H.jor em 1946 por re', ~ tuiçâ.o de ~!óramento de terren? de I gepr, fora dos casos permitidos em 
to I '. '. f' me c .nêU - Medalha de Campanha. (FEB). marmha s:tu?do à RIU' DJmmgo.s lei; , 
Màít;.dJt~ont('ExdeOrc,Goab1Ue •. e do ~~tedo~ Mondim, antiga Rua 103, esquina da b), pratica fa.to assimilado, em ;e1 
tad.:1-M[o '0'.' "·· .. ralt.. Adjunto ao E.s. - Medalha do Mérito Tamnndare Rua Eut.iquio So!eda-de, antiga. R.~a \ espec,a.l, . a contr'ab'ando. ou desca .. 

I u" • li.farinha. de Guerra. do Brafil) , 102, lote 1 da Quadra 147, do Jard:m mmho, 
D;t 194/ a 1950, membro ('!-1 ~.{i!sãQ- _ Ordem Nacional deI Mérito, do:> C~riocn. na lira. do Oov~r,nado~, n" C) vende, expõ': à venda. manténi 

MiPtar Bras:Ieinl de In.;tr;,:çto no P:ü- pa:-llguai (Co:nendador), CIdade" dç R o de Jane:~ o. E:tad~ em depó,s, to. ou, de qualquer fonna;, 
ro.gLla~. - _ Ordem do MérIto M:Iitar (Co- da. Gu .. naoara, qu;e a U':1IUO Federa I "Ut.ilÍza em proveito p.rÓPl'lO OU alheia 

6" TEnente-Cor<>nel em 1951 pCr d d ) out~rgCltl a Amél,a saplcnza, a 27 no exercício de ativ:dad:e comerch 'l oU . men P.. 01' . de Junho ..le 19'60 ~ 
n.~.i·tc'lllent.(), Adjunto da 21J &cão .. 'l.... 1 • . ' • • I indu!trial, mercadorIa de procedên-
(rnfprrnaçõe(~ do E..,tado~~ía:or.· do A. t. ,2. ~te Decrelo LegislatIvo cia est.ran.,.eira que introduzIu clan .. 
Exê~cit(,. ' , Trabalhos Publicados e~tl'al~'1 em VIgO~ na dat!l de, slla pu-I destinsmente ;"0 País o.u importa. 

Em 1!l52, adjun:.o do Dept1.rtamC'nto O Tiro de Morteiro. b.IC.1~?~, revagam!.s as dl~pOSIÇOes em I fraudu entameme, cu que sab'e ser 
de h~ttldcs (COI'PO p'ermanente) d'" c01:ltIar.o. prcduto de introdu"",ão clandestina no ~ •• Hlstária Militar - Conferências. Escdla ;3uperior de Guerra. . ÀB Comissões de constitu:ç~.o e território nacional ou de importaçãq 

_ J -- Informac!ón Y Observec!Cn En La Ju.stiç.l e de Finanças" I fraudulenta por parte de outrém; 
l!JP novembro de 1955, Chefe da P CQballeria. I I d) adqUire recebe ou oculta em Seca.o (Pessooli do E.srodo-~a,'r., da ---,. , 

~ . {Mór,'o _ Pales'~. ProJ'eto de Decreto Legislativo I p.'·Gveit<> própCio ou alile''', nQ exer-~{lo Dlvi5ão Qe InfJ.ntar~a, em Belo wu. o CIC~O de atIVidade comerClal ou in. 
Borlzonte, O Planejam~nto EstratégiCO, 11' 24, de 1964 dustrial, mercadona de procedência. 

7." COrCnel em 1956 -POr merec1men-1 (N° 68-A, DE 1963, NA ORIGEl\I) e.st::-angeira desacompa'nha<la de do .. 
to, ASS stente da IDf4 e mBelo Ho. Os Estudos Estratégicos de Areas. Mantém deciSão denegatória ao' cumentação legal ou ~çompanhada 
rizoilte, Chefe da Subseção da 3'~ se- Aspectos Geopolíticos do Brasil. contrato entre .(,I Uni{io e o Go- de documentos qUe sane serem faJ. .. 
ção (Operaçõen do~E.';tado-:\Iaiot' do 1 O Brasil e a Defesa do Ocidente. wjrno do EstcuI.D do Rio de Ja- i so~. :)' . , ' 
Exétc:to, neiro. referente à instalação de! § 2:. EqUlpara-se, à atIVIdade co ... 

C"'efe da 3'1 se"'ã '} (Opera~ões) do À. Comissão de Constituição e u'T labOratório e:rvrerimental no me~Clal, para os efeltos. d~t~, arttg~ 
~ \ . Justiça. Posto AgropectMr,o de 'Cachoeira qua.quer for~a de comerCIO H!egular 

Est~dC-!\!alor das Fôrç3s fArmades de Macacu cu clandeshno. de mercadorIaS eS-+ 
em J9ü{. ' OficiOs nOs 1.161, 1,162, 1.163 e I' trangeiras, inclusi .... e o exercício em 

Em. 1!J61. Chefe do Gab'nete da Se- 1.1'54, de H.do mês em curso, do Sr. O Congies.~o Nacional decre:a.: residênc:as. 
oret~rb Geral do Conse!h:l de S('gu. prime:ro Secret.ário da Câmara dos J.rr, 1(1, Pica mantido o at:, dene- § 39, A pCU3. apli-ca-se em dbQro, 
rr..nqa Nfic:onn1. l)'.'p"!.ltad{)s, encaminhando à. revtsân G ... ~ó::!'j{) dv Tribunal de Cont~\.s da. se o crime de contrabando ou ~ 



QlIillt~-fe:i:.:ra:...:.1:!l __ ....,,.-_~ __ ~O;.:.IA;;.R;;.IO~;..D~O~C.;.O ... N_C_R_E_S_S=9._N_A_C_IO~N_A_L_(;.S~a~ç=ii=o~I=~:.) ______ J_"~n~h_o d.~1~96_4_ .. f?2.'L. 
c:3:I1ünho é prat:ca-do em trtlI' ..... porte ~ t!: a ('x-eet:ção· do ~foc,:~tllndo no a~- "ofício o teor da.t ;meJ::!as con$:.['~ntes I EME..~DA N9 - ICCJ 
~.t'ieo·'. _ I tIgO., 16,-?-a_ Re.wlw~.ao n· 3~. ~e. 1963, do presente pr-bce ... \>o. Acrescente-sc o Segu:nte:'-

Art. 6". QU!1nd.,) se trat:lr de pe:;~laG.U.t!.e o,gd,<l e.alJ{l!o~ ,8. e;,l..IU~Ul"aç, I Sal das Comissões 10 de junho doei " 
&O~ jundicS, _ a rE'spo~sabWda<le pena~ da carreira de A:J/XJI:ar, Leg.slat.Y<J, 1964. a_ Wilson Gonç~lces, Presidente. . Art. Aplica-se_ O dISPOSt.O no ar--! 
pe.as inf;a~o::s prevzsta,.<>. nesta .leI: c,?usoan,te o ..artigo p~~meuo, .. ('ou: ~ I Bezerra NerJo. Relator. _ EdmunàO ligO 16 da Resoluçao 09 38, de de~.e~ll" 
s~rá do toao5. Os que ... dIreta oU In-r slmbolo~ ,PL-'!. para. ynt,e ca.g?8. :. I Le-ri. _ Menezes Pint.eltteI _. Eunco bro de 1963. a tOdas il" cntegürla.:l 
d:ret.amente llgad:ls '.a mesma, de, P~-8, p.al a vmte e OInCO. PL-9, pai a : R,cz-;.."1l,Cle. _ Argemiro de FlgueiredO./ de cargos db Q:.mdrp da secreaU":~. o 
Dl,)ÓO perm:mcnte cU even:ual, t-eTIhnm tnnta e PL-lO, para quarenta. ! Quadro da SecretarIa. do Senado Fê .. 
pral,c~do ("~1 cO!lcorr:do para a prá·1 O ~arág\'afo ~nico do PTOje~O de Re- i VOTO mrr SElPAR..'\DO deral. desde que verifjcJda fi. ldentt-
tic,1. da sO[lC'g..1çáo fi,sC'o.1. I ~o:U!:ao det2'rrn~a, que o e:1quudl'a- Da Comissão de COllstlfuição e dade da nomenclatura p:revista JlO 

Al:t, 7°, A ... ,Rntorldades a~rrlinis~, me~:? ,dOs f~nclOnu~·los. n:S~.'E~. carg?,s Justiça, s6bre o projeco de Reso- imen.cionadO prece.ito legal. . . ~ 
t!'atl'o'as qu:' tn'erum conheclluento se,ra fe.to pe.o.<!. crÜenc .. de p.omoç!-lo lu fio n~ 2'00 de 1964 que dispõe ,~' . 
do Cl'ilne pl'c\'~s~o nesta lei, inclus~"Ve pu;: an·,.1~ll:id~de ~ :nf'reClmento. ,sj6re a estrutura da 'carreira de, .Parágrll~o unl~o - Não ~e apl~~a-
em aut<i5 e pa.p:!.s que conhecerem, I 2. DesIgna:lo relator 0. emmente se~ Auxiliar Legislativo d.o Quadro ra.f,a cqUIparaç"o. estabelec.dtl !1v,~~ 
eob pena de re5p~n5abilidade, reme.: n.'ldor Je-ffer~on de AguHU' ofereceu o o ssoal da Secretaria do Se J1 al,,~.') se lmp~rt::n em ~~duçan ~ a 
te:·ã.o ao Mini.;;fédo Público os e·e· S2U Par~~er, em sessão anterior, ~o ~a~e Federal. .i' ; ~enc!lnento.<:: ~u '.'a~,tagells Ja. ..a.ssegu"j 
mento.s c.om',)l'o~atÓrlos de tnfração,!Qua.1 pe,~llhou {'laS emendas; na Pd- I' ,lO,dos ao fUnCIOnarIo. • 
para' instauração do proced:n1ento I meira, m3.~dan{t{) ap~icur o d~p.o;;to R-ela~~r: Sr. Jefferson d. e Ag~a.r.. \ 
criminal cabíve' i . l~O art. ~6 da Re.soIt.;ça~ n" 3,8, do-e ~~. A Comi~ã.o Diretora apre5ell~OU o! Ementa n9 2-CCJ. 

§ Ir;>, Se os e.ementas camprobato· z"mbro ae 1963, a toda.'> as cate",orw..s Pro'eo de Resolução nl? 20 de 1964! lnclua.se O segUinte' 
rio,~ forem suficiente~. o .i\.':Ln!stério de ca.:gos <l:0 Quadro d~ Secrcta.r~a do a c"o~ideIa ão do Senado cUs onda ' 
Público o~erecerá, deede logtl, denün.j S.:ma~·o. F'e,?eral. de.:de ~9ue ;;l':f:~a~~ ;:.ób:e ao ca!re:.ra de Amdiar Eegis- Art. Os Auxiliares de Limpeza. ao 
ela, a Id _ntldEh.e, de nornen .• ,atn." p,,- yl-S ativo cuja. eqUipamento p.Q.3 pa- Quadro do Pes.sool do Senado Fe .. 

~ 29. Sendo neces~ál"ias diligências I ta no. mené!CIlacto preceito le:;:a:. Na drões' d vencimentos fixados na Câ- dera! terão acesso privativo aos car .. 
c0mple~en[.a'e.s, o !-fill1stê~io púbI:~o I oU~l'a emenda. estabeleceu Qlle o~ AU- nY"! ... '?a. d~& Deputados é determir.ado goc: va~~ ,ou que vier~l11 a. v~ga.r. na,. 
r~metera Os 61Ü')S a Elutol':daje p~ 1· xih~re.5 de "Ll!l1I?,eza do, QU,,~,~'o ~o pelo art. 16 da Resolução n\l 38,' de classe ll11Cla.l da Ca'l'relra de AuxIliar. 
c!!tl competentt', na forma do eSl..a- Pessoal d.o senado Federal L .. ao ace.- '9 do dezembrO' de 1963 ussim re- ,de Porta,da. de acOrdo com o art. 
belecido no C-ódi6o de ProC€s.::o Pe- sI? pIWat.vo aos cargo;~ \'ag?S. ~u que d:<Tic!.~· • 19-3 da. Resolução n9 6> de 1960 / , 
n:o..1. \'~erell1 a vagar Il4 c.asse> llllc:al àJ:l '"' ' . _ ~7 

Art. 8t). Em tudo maioS" que C:)U-, carreJa de Auxiliar de Po:'tarül, de: "As carreiras de Oficial Legi.')- Sala. das Comissoes, em 6 A"e mala 
ber e n ·,0 contrariar e.s.la. lei, ~pli .. ~ fI-côrdo com a Resolução n" 6, de 1960. lut:vo, ütlcjal Bib14otecâ:riO e de 1964. - Jefferson de A;utar. Re-
car-se-ão o Códig'O Penal e o Código' artigo 98, ~\·lX1lin.r !J.egi~Itt.t4vo terão O.s In;.?!. ",9 _ ) 

de Proces.::o Penal. 'ramoém uma emenda sóbl'e li.": cbS-~ m~mos padrões de vencimento ",,' N9 336, DE 1964 ( 
Art. 9", Es~a leI ent.rará em V'ióor se.", de Po~teiro e A)u,dan!e de portei- que o-S .corresJ>Ondentes do Qua... Da Comissão de Financat .'tóbrtl 

ses">ent(l d:as np5s s~la publicaçoo, r.e- ro, sub."'crlt~ por varlO::; Senhores &~ dro da .câmara doS Deputados. o PTojeto de Reso!u,ct1o 119' 20, de 
)"ogadas ns d s.posiçoes em contrá!lo. ~a:.or~.:,)01 apr~entada., ,na C,C ',J, Ir.dubltàvelmente, e. douta Comis- 1964, que dispõe sóbre a estruturll, 

Câmara d?S D::putado', em 11 ele i!:_:;,,~e C~)l. g.a~. à~lb:'10Ú OU"'1,~, a C?mIS~, são Diretora cumpre o preceit.uauo da Carreira de Auxiliar Le(ffslati .. ~ 
junho de 19tH, j ~~~ DllC~O.:l ~ôbr<> as refe ... das e.ueu# no alto 16 dE\. Resolução n" 38, ,ao vo do Quadro do Pessoal da Eec:e-

j 

1 
';j: A Comi.%áo Diretora pron\lnclon~ :p~-eselltar o projeto, em • aprecIa- taria elo Senado. Federal .. 

Proieto d3 Lei da Câ:nara· 
, nq 69, de 1964 

"~ em contrár:o' às emendas, Jlb tW- ça • 
, 'andD em sua expOSição de 19 de mala Porém. dU<l3 questões devem ser 
p.p Que o Projeto de Re ... olução visara susc:ta.c1a.s.. • 

:Relator: Sr. Jos~ Era..!rlo 

(X" 216-(', 1>E 1%3, :\'.l OHIGf:::\H,' tfio .sOmente cumprir os limLes do ar- Pelo presente ProJeto de ResoluçfiO 
; . .. tigo 16, da Resolução UO 38. e que já a) Por que, em lugar de LUn pro- n~ 2fJ do corrent.e ano. a douta Co ... 

D~('la;a .l~.{Jr(lfn! JOBé ~a SIÚ'O eJtna, "em condições de .oferecer, em jeto de ree.struLuração pa~clal"l'efe- missão Diretor81 propõe que se de 
• ~a1.~eT, o T.tT~d1"n,e'. Pa,rono da breve tempo, à apreciação do Senado r~~te ape:las .a uma. carrc,,:s - ~u- nova estrutura à caneira de Auxiliar 

l\'açao Brat.ilclra. I FederaL o p:ano de reestrutu"ação dos x:llar legis1~tIvo" nao ado.ou 'eqtiâ~ Legislativa do QUadro de Pessolll da' 
O con~re;;SI) ~ac;oaal decre-;u: Ntrg-os e funções do Quadro c-a Secre- ~n.~e, e eq~1tat~,~el1te,' ~~opo~ta, dei Secretaria. do senado., estabeleCecldo 

. , . ' to-;:a do senado". ~ee~;t.luturaçao ge.ral, nO!i te\TI1o.'> pre- ainda Que o enquadramento dos fun ... 
~\rt. 19. Jc.lqu.m JO"e da Solva xa- 'v'Ün:7.ados no arAt. 24 da mesma Reso~ ·onárias no ca-rgos que integram M 

"ler, o 'fll'auelltes, c c~clarado pa~l'o- \ 4,. A comissão ~e Comtitu:(tio e lUÇfIO, nestes.. termos: I ~\as.<;es corutantes da. estrutura. reo 
1'0 cJvioo da Nação Brasileira. .Jt:, :,Ç'd, on sua ..,~sao de dez do CO!- "Déntro de 45 di2.S, a OcmlMão de or;anizada se processe pejos: critériot 

Art. 20
• AB FÓ~·ça.s Armnd.as, os I t''':l1:e. au p:ec:ar O Parecer Co enll- - .. tlgül' d d 

eS!..!lhelecimentos ti.." ensino ,as repar- n:;m,e Senaoor Jeffet~on de Aguiar, Cl3.rujficaçao de Cargo~ proporá. â de promoçao por an a e o m(\oo.J, 
Lçóe. .. pubJ;.ca.') e de economia nüs.a det;:ve-,~e numa prelimina.r le'i::mt!l.da Conüs.:.ãiJ J)iretol'a um plano de re- rec~mento. • 

, , e'o . e t S • A d csbru)uração dos cargos e funções I ta d J ti!' I ti aa sociedade:· anon:mas em que \0 10- P,' emm li e ena<tor l'gt'm'l'O e do Quadro da Secretaria do Senado, Con arme cons a tiS ca ,u 
df'r Público for a;::;cn:sta e as tmplt1- F:gue,l'cdo, ampllada e secundada pelo do proieto em exame esta provldên.-
:>15 cOl:ces510nàrip.3 de Sc-fV:ÇOS pú- eminente Senador Eurico flezena.:-, de b) Por Que, existindo no Senado dência. decorre de imperativo lf!g~ 
b~:cos llomenagcarão, pl'.3.Sentes os ql!2 o Ptojeto il1cidia, em Linhas ge- caLegoria.s de cargos de nomenclaturas de vez que de acÔrdo com o que pre
.seus s.erlfiç'o..<: a excelsa memória dê· se ra:,s, n:i injLL"'Uça de não se p:omovCl igual a outras da Câmara dos Depu- ceitua o art. 16 da Resolução· nQ 38 
l'artono, nela inugurando, com festi~ a l"reslnlturação defÍ.l~itiva de tódas as tades (As~e.ss~r .Le?'islativo, .etc). não de 1963, os padrões das classes dIa. 
:\r.dades. no próximo dia 21 de abrli rlll.~.ses de ftulC!On~l'lOS d2Sta casa.. d.eu, soluça0 1de!ltlca, ampl~ e de-o carreira de Auxiliar Legislativo do. 
cfemeride CÜ;llcmorativa de seu 110- da que estava obrigada de pl'omover flllltl':'U,. a questao abrau;&'endO tôdas Senado devem ser equiparadOS aos dn 
)cGau.--.to, a efl'-'"le do oior:o:;ú rep'ul:>li~ a Comi.ssão Dil'etora. em prazo, ditado as hlpoteses. como se mfere r~,co· idêntica. posicão e nomenclatur ... de)! 
c:tno. Q '"' por dispotítivo legal, e jã rxpiIado mendado e determl!la-d:o nos artIgos Quadro da Secreta.ria da Câm2.TI:\. Fe.o 

P"uágrafo único A.s festivida.d'es de cesde Janeiro dê~te ano. Como a Co .. 16 e 24 da. Resoluçao n Q 38? deral, f: 
que tl'at<t ê'lie artigo serão progrmT1a:· ml.'5..'>âo confess.ava que estava llabili... Os principios de eqUidade e de jt1S-
das anualmente. tada a remeter dentro em breve pro .. tlça contidos 00 art. 16 há de ser vj.$- Como se vê. a medida não ec.vol .. 

Art. 3°. E.. .. ta manifestação do povo r>c~iç.§o defInltlva a re?peit~, e como ve Qua.lquer ob,letivo v!s9.'ndo a bent>-
e do Govêmo da Repuolica enl honte- para tal estava por leI obngada, a to, na. referência ~'i categorias ali ficiur uma classe, de tuncionarios ent 
nagem ao Patrono da Nação Brasilei- Comissão de ConstituIção e Just~ça mencionados, como meramente exem- detrimento de outra, mas obJetiv. 
til, \'isa evidenciar que a f.entença dando o devido apl'êço à., observaçoes pHficativas. não sendo vá.lido para o tão somente dar cumprimento 9. Ulll. 
oondenatória de ,10<lquim JÜ'sé da Sll- dn preliminnr arguld1l, e no fa.to de lalo de restrição ou de enumeração dispositivo legal, .lá que havia nec~ 
vc. Xavier náo é 13.:béu que lhe .infame que, na renlióade, o procente proje:-o estrita, porque. ao contrário, se cons~ sidade. para tanto, de criar cla.s.s:eJJ" 
.. memória, poi.<: é recoflhecida e prp.- de Re30Iuçá-o vl~ava dar cumprimen- tauil'ia em afronta. ao princípio in~ ~em como de f\xe.r G número de stt'lA'
elamada oflci:llmente pelos seus C021- to à obrigação limitada. pelo artIgo 16, sonomia constitucional (Cou,')tituição ocnpr1l1te:<>, o que só pOderia ser feito: 
eidadão.s, como ° mais :llto título de da Resolu.c;ão nO 3B, resol"veu: art, 41, § lçJ), magimé quandO, em mediante p!'ojcto de Resolução: 
tIo, rificação do n,osso maior compa- a) qu •• -,te 6roao- se d,'!,,·<1'''''e ' Co- abono da tése, o art. 24 ~conselha 
tnota d todo o tC"lDOS to ,,""'" e determina. em prazo certo, a re.s- "E:sta nec:s.sida.d.e nasceu apenfl.S d~JIi 

eo s;,... ~ , , , . missão Diretora pal'a que elabore e tmturação geral _ "dos cargos e fnto de não exi.c;tlr perfeita eqUiva1ên-
Art. 4 Esta leI ~.n~r:.:rá e.n v.g

01
, remeta à deliberação do Senado o Fun óes do cia, entre fi", cla~e.s da carreira dar 

na data ~J~ sua pub.l~-àÇ;;~, revogada::. Pr{)jelo d.e Re::;ohlc;:án, sóbre a ree!;tru- do S~n d Quadro da Secreta,ria Allxiliar Le<f!.<,lr\tlvo do Senado e ~, 
a.:i dlsposlçoe.o: em cO.ltra..lo, turação definitiva dos carrros' e funções, a o. .. 

!> r correspondentes da Câmara dos ~pU'" As Comj~3ôes de E::iucr.'to e do Quadro da s~cretar!.a. do Senado Há injustiça- clamorosa, Ü!:uo.lmen- d ' 
F d I t tn cs, Curtura do FUHlnça.s e era ; e, qne deve ser reparada. lla oportu· 

b) que se rejeitasse as emendai nidade ti!} tramitação deste projeLo: Cousoade e.5clareclmento!i pre.stt\ ... 
Pareceres ns. 335 e 336, I con.<:tantes do Parecer do Senhor Re .. trata-se da sitc.açoo dos Au..xiliare.s do.'> pela Comlssilo DIret.ora dest~ 

de 1964 lator e .a Que foi anexada, subscri!,.a de Limpeza, com muito" ano.':i de ser· Cns;. a pedido de inforrnaçõc,<; da. 
por vános Senhores senadores. vico. que não têm acesp-O, permane· douta Com1s,,<;5.0 de JilstlQa ~ôbre a 

N0 33ô, De 1964 I Em face desta deliberação foi desig· cendo na mesma classes c com o mcs- conveniência e onartunidacle dM três 
. . ,_ nado o Senhor Sena:dor Be~el'ra Neto mo padrão, como se fõr,a cargo ~o· ernpn(la,,> Rpre."if'ntDd9.S ao pro.teto, ao 

Da Com:ssao, de COTlstlluiçao e para relatar o vencIdo. lado e de provimento efetivo, enquan- matéria- clrcum'crevp.,se à,c: restritas 
Ju.~~iça sôbJ"e o projeto de Res?· P~lo expôst!l' a. C?missão' d-c cons~. ~ outros são admitidos com P:l- f'iógências da ResoluQão n~ 38, supra. 
luçao nO 20, áe 1964, que ~spoC tuiçao ~ JustIça opma ~e1.a aprovaçao drões superiores, em cargos de car- mE'4JcJonad3:. havendo :;tlnda premên .. 
sôbre a estr!Ltur~ da Ca.rrelTa ~e do PrOJe~o de Re.soluCll'O n9 20, de reira, com direito :\ promoção e ela. :"'J, Gua aprovnc1'io. vr~ Que os t\m-
Au:r:iliar LegtslUttVo d.J:J Quadroj do 1964, rcjeltada.s a.s emen,d!l.s e que ~e~ pois. com perspectiva de melhoria, cionário", a Que !'ln. se refere, t~m di-
pessool da Sccreb~rla do Seftaao ja recommdado, por ofícl.<>, à. Cornla. com os estímulos dn! decorrentes. reito.~ cnlf! ret-roagem fi' jnncIl'o de l.M-C 
Federal. t~ 5'ão paro. providenciar urgentemente a ,. ." ('''{ vi" Õ1. rn~s1.))-:\ R;::~t:llnl;'lh n' &~. 
. remes..~ de Projeto de reest.nltu-raç!lO Asslm cons:derando, a CVm:s...<l.áo 

Relator: Senrid-or Be-z.err<a. N lo. dOS ca.tgos e funções da Secretaria. do de COll.'stituição ) ,JI.1.~tiça. opina pe,la Do expost-O se depreende que- D pro-
C-Q1l1 a'''ju..c;tif1.cação de que' o prfJ- Senado, à discussão e deHberucão do ap:;·ova.ção do p!.f>Jeto. com as se~Ulll- jeto t,l'ltta apl"na5< de uma verdadelr" 

. .sente Projeto de.aesoluçi9 'Y~ perml- Senado, remetendo-M, em anexo, ao tes emendM. 'regu!a:mentaçoo de dls-positt'lo legl\l 
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!\ quê ",ta Comissão não vê motivos ç~ o, além de outras, O «pr<sen- Centro, o Diretor do P"trim~nlo 
para <Iel;a.r-jlhe aprovação. tan... do Conselho In~""na.o1onal de Ristórico e Artlstico Nacional 

1006, a<l<>tcu Eesolução CIl'ianão.!,1 
Centro Internacional de Estudo,s pa..
ra Conservação ~ R-esmuração dQ 
Bens CUlturais., '.J 

Mu,seus. respondeu pela afirmativa, tendo 
I E'" nJSSo parecer. 5 _ Pelo artigo prlmeiro, dos Es~ em vista tu neceSEtda.de de pre-

Com telação às emendas apresenta.. tatutos, a. entidade e.'I!:eree a.s &eg'·uin- servação do acêrvo cultural do 
dM manifestamo-nos oontràrtamente tes funções: I Pais tão sa.criJficado quer pela. ~ste Centro, com sede em Rozr...a,. 

'COIlS"Oante o artigo 19 dê...~es Esta.
tutos, tem as. ~gUintes funções e fi ... 
n3Jlidadefl: ; I 

~ su~ aI~TOvaçáQ pe_as ponderáveis ra- a) reunir, estudar e difundir do- advérsidade das condições climâ.-
~es 'constantes do parecer da 00- cumentaçúo concernente aos proble.. . tica .. a que está. subm-etido, quer 
missão Diretora, segundo o qual, tten.. mas cientificas e técnioos da oonser.. peh\ esCtr.ssez de técniccs espe ... 
trQ de breve tempo. deverá 8er 8Ub- va.çã,.o e restauração de bens culturaiS; cia.liza'lios eu., aua. conservação; a) Reunir,· e,,-tudar e difun~ d~ 
metJdQ i sp.recjação do Senado um b) coo.rdenar, estbnular ou provo- nos mesmas têrmos se manifesta... cumentação consernente aos pl'obl~ 
planO dl~ restrutuTação dos cargos e ~a.r pesquisas llIes.ses dotn1n.!Joo. por raro a DiVis.ão CUltural e o Ser... IlllM ci\entificos e técnicos da. con-
funções do Quadro da Secretaria do meio sobretudo de missões confiadas Viço de Conservação do Patrimô... servação e restauração de bens cul~ 
Senaido em que -certas anomalias de... a organiz,a.çõ~ e especialistas, de re- nio do MiniStério de Relações Ex- turais; .• 1: 
verã-6 SEr corrigida.s e out.ros eno.!1s" uniões inte:rn.9.cionals, de publicações- tel·i~res. ~ I 'b) Coordenar, estimuIa.r ou provo-
dramenu·ts e eqUlpa.raçõeS efetIVe. .. e de i·ntercâm'o:'o de especialistas; D .... acordo com. o .a:.tIgO 12 d?s. CM' pesquisas nesse domíniOS, por 
dos, la fím de haver, dentro das ex1 .. ' C) rl'f:POnder a consultas e fazer Es~:1tuto:s, Q contrlb~çao anual ..!e! melo sohretuCo, de missões confiadas 
gênclas legais, e com .fundRl1!-cot? ~o recomendações sôllre po..."'1tos de or.. Cal'tlI

c
.p31S membro de Centro SBrá i a org'anizaç6es e especialistas,.e rEm ... 

))li.ncípio da. .1sonornJa, eqUl~alenCla dem gera.l ou especial em matéria. de d: 1/0 do valor d';.. sua c01:ltribui- i niôM 1n"b~:nacioOOis, de pubUCJa~jjetf 
de tira-tamento entre Os funClOnári.os oonS'erVaçã.o e res:oou:raçã-q.. de bens Çao par~. a UNES~O f1xaa.a para 1 e de inter .... âmbio de esPe<:laliS~.!I<' 
das ' duas casas do Congresso NaCIQ- culturais; o exerCICIO de lSv7, percentag-em'" • 
Ilal. d) concOIT1'- par.'1. a formação de e.:,sa que representará, no caso do· C) Resp01lder a consultas e fazer 
~a :ias Sessões, em 12 de junh-o pe.=;quisador-es e téC.llic~ para. a eleva... Brao:.il, em dispêndio de uas .. ,! recomendaç:óes roere pontos de C>rdern 

de lfJ64. - Argemiro Figueiredo, pre- ção do :tivel das rEstauraçõ·:=s. 1,189.00, quantia multo inferl'J1' à \ geral ou especial, em mMéria de con .. 
s1deQ.te~ - José Emiria. Relator. - 6 - Temos, no Senado, ex::mplos que o çentro eventualmente em ... j servação e restauração de bens cu1!'" 
Ed:m!undo Levy - Victortno Freire - que objetiv.sm a oponunidade d·e nos... pregará na preEervaçú,o do pltrl- turais; 
Leits Neto - lrineu Bonhausen - se pais se integrar no Gentr·o em monio .artÚ5tico brasileiro, A~ar ã 

b ~...... d) Conco.l'rer p.a-ra a fo-rmaç o. c.e llI"d.· zes Pimentel - Melo Braga - e~ie. Na trl oo.!\ e .em requeri... dêsees prureceres favoráveis e em-
• >Si d .pesqui"adol'es e técnicos e para a elé_ Da el }{rleger. menro, ru: m como.. em em€n a ao bora. o Centro não BC tenha D1'1- vação do nível das restaru.raçJes,' . 

' Orçamento ê·e 1964, (". relat.or desta ginado de C-onvenção Internado-
Pareceres OS. 337. 338 e 339, matéria pleiteou Junto ao PatrimônIo nal parece-me que se deveria 00- São membros do Centr'o os E.tadoa 

, 1964 Histórico obr.as urgentes de com·er- n:1r aproV'ação prév1a do pOder n:.-ernbl'os da UNESCO, como é () OMO 
· de vação do Palácio das Capitães Gene... Legislativo à. adesão do Bra,;jI à do BrasU, que dirigIrem uma decla ... 

. NQ 337, DE 1964 r2ls e da. Igreja Santo Antônio dOIS referida Instituição. ração formal de adesão. ao Diretor 
, Militares, na histól'i'~i" V.la Bela, que 3, N0 C'-nro. dno Deputad

oo 
a Geral da organizaçlio. . · Dlt Comi:mIo 4e Constituição e foi capital da Provincia de Mato "" ..... &-. "'" ~ V>;> I 

Justiça sôbre o prOjeto do De.ore- Grosso, ao tenlpo da. corrida. aos veios' matéria mereceu parecer da Comi.s.~ Os dema-ls art.igo.:. estatutárias tra .. 
to L.egislativo nU 16. de 1Sê4 (nú- do Ouro e ao diamante do Guaporé, sã .. ele ,Educação e Cultura, onde foi, tam da organizaçã,? e d? funciona:... 
2ner,) 62-A-63,·na Câmara), que r;;'Om as epopéias de Rclirts de Moura, l.'el'J.t8..-d.a pelo Deputado Brito· VeL"'1o.1 menl.-o do Centro, discrimmando fun'" 
aprova os Estatutos do. Centro In.. R.odrigQ de Menezes e outros. Nílo e foi aprovada pelo Plenário. '1' ções e oompetências de ':u.s diver .. 
fernacional de Estudos para Con.. existiam" verbas e muito diS'PEndio'::!l 4. Sob o aspecto diplo:.1ático o SQS órgãos, 
seriiação e Restauração de ~em a ide. de um técnico, apesar da boa. Mo decorrente de nO~~!t cond!çã~ de i Pelo artigO 14 fica assegurado aOO 
t'ulhlrais• criado pela UNESCO. v-ontade e dM preocupações com o país membro c: das Naçoes Unuj;a.s e,! membros do Centro o direito de ~ 
fm. 1956. • problEma do ilustre Diretor daqueI-e portanto, pre: ent.e à UfESCO, ..lle- r retirar do mesmo, depois de um prazo. 

R-elator: Sr. Bezerra Neto serviço. . rece plen~ a .. olhlda, V4rá are..l1dc .a! de dois Rnos, contados da.. data. de 
· 7 - O ItamaratI, na sua EXpOl;1ção DrC'b!em:a. .lmpo:-tan~e de nosso patrl ... ! sua adesãQ mediante notiflC3G~o q,ue 

1 !- A 13 de ma.io de HH33, o Se- de Motívos, emoora o Centr-o não se lnÔnlO de ~ação CIvilizada, qUB.·I seja I· pi'oduzirá efeito um ano. após. 
:nhq presi-dente da R~pú.blica. subme.. Q oonservaçao de nossos bens cUltu-, • 
teu a apreciação co congresso Na.. tenha originado de Convenção Inter.... rais, artavés do c-cntro qUe tem por 1 E.'11bora a. conferência da ONESoO, 
cicnP.J, em Me.nsagem acompanhada nacional, a.chou por bem se deveria finalidade: . que resolveu a. crikÇão dêste Centro, 
de €"xpot!içãQ de Motivos do SG"'1lr'\J.t obter aprovaç.ã1J p:é"','ia ÜO Poder Le..." . . " t-enhl sido efetua(i~ no ano de 1956~ 
Ministro do Estado das Rellçõeos Ex~ g:is:~u.~o. a) Re~nn, est.udar e difundi:: do ... somente em 13 de tr..aio de 1963 o pre ... 
teribres. os E3tatutos do: Centro In- A Câma.ra das DEputados aprovou cwr~en.taç~o. concern~te aos pJ.oble.. sidênta da. República "-e dirigiu ao 
tr:rnaci{'nal de Estuaos para. C{)!lSer.. {) eXD~diente, remetendo- ao S':nado o In!JS CIentífICOS e técmco~ da canser.. Con~re""-s() Nacional solicibando ap!Jl
vaç~o E Rest.auração de Bens Cultu.. Projeto de Deereto Legislativo nú- va:ção e re.staura:çao de bem cultu- vacão legislativa pa.ra a adesão do 
"'a..is~', ,:nado €.m RU;'JluçãO d·a IX mero 62 ... A-63. rnlS; Brasil a. referida. instituição. 
S€~~{} da Conferência Ge{'a} oa 01'.. Opina a Comi.ssfi..o de Con3tituiçãO t' 

e Justioo... pela aprovação dê!.t-e PrO- b) Coor~enar, es unular ~u prOVO- Ante" Ae assim TWI"Iceder, foram 
0.8 ·~çlio das Nações· Unidas para a c P~U'0a.s noooe. domlruno ~r "u ~'V I I 
li'> jeto de Decro,,·o-Legl...'>lativo, a.r. p~ .., ~ ~ VV,..l-""'" con~ultados o Diretor do Patr inân, ° 
EdUC·aç.i.o, a C:ência e li cutLu.ra Sala das Comissões,. 3 de junho de melO ~br:tudo de Ir~~ confIada a Histórico l'ir-aci()nal, Q Divic:.ão Cultll-
(U~ESC:O) I realizada em :!tst, 196-1. _ Afons.o Arinos, Pre.si-dente. _ orgl!ru~çoes e. especIa.lIstas, d~ r~u... tal! e o Serviço de Conservnção do 

2 1- .Par.a a. ac.e.são do BràSil à Ie. Bezerra NetD, Relator. _ jejterson de I niôes . mter~aCl~is, de :pu~hc~J;OM Pftt.rimOnio do Ministério das Rela ... 
.ferid-E! ln.stituição manifestaram-~!e ta- Aguiar _ AloysiD de CarVa.[ho _ Wil- ! e de mter;::amblo de espec1alIstB.S; çôes E' .... t:-eti ....... es. voràvelm.ente$ prêviamente consulta... ó{; VJ. 
dos lp::'1-) Itamarati, o Dir-::tllr co pa.. son GDTtçalves - Jasafa Marir.ho - c) responder a consultas e fazer re- En· t d Pod EXOOl.i.tivo c:tue é 

Õ ' HI!" 11.- :'""~ N Arnerniro de Figueiredo - EdmundO comendaçoe-s 'Obre pontos de ordom en e o er '1 ttim mo· S Ol'lCO e r.u t.LS...lCO aCIO- l' '"' • te e vantafoso 0.0 13"a~ 
:~ r..eví 0erol OU e.~ecJ·al em ma"'J'o de converuen . ,4 , nal,· a DivlSão Cultural e {t Serviço . .. ~~ ~ "" d' C tro tendo em v's!a o J.. . &9 S38.de 196-t ~ - d b aetIrao en, ", de ~()n.)~rvação do Patrim;jnio do Mi.. oon~rvação e res~!"l.uraçao e ens interê.s:se de ape:rfeiço..'1.r a .C()r~rva .. 

n:.s~r:o das Relaçoes E--.::tcriul'Es, Se· Da, Comissão de Relacõc.~ 1?xte. culturais; çã,~ e $o restauração de nos"O!; bens 
gun(:lo lec1.:ua O Direto!' do Fatrimd.. riores sôbre o Projeto de Decreta ct)· Concnrrer paro a formação de culturais e ainda, a. e.'icassez de té~ 
n:o I Hü:tól'ioo e AI tistico, ha necessi Legislativo nO 16, de 1964 (mime- p-esquizadores e Técnicos e para. a nicos, na matéria, de que nos re.5$en ... 
d~ de preservação do acervo cu!- ro 62-A~G3 na Câmara dO,) Depu. ele1'a\"ão do ruvel das restaurações". timas. 
tI..lI~l (;O pa:i.3, ti\) sa.cr:floo.üc quer tados) que 'aprova os Estatutos do 
p:la. aàversid!l'..\c éas oondlçõ:;s "li.. Centro 17'iernacional de Estu.doS 
Ulr..nic~ a que está sUbmetic'ü, quer para Conservação B Restauraçâo 
pl:'l~ esca~sez de t:écnicos e. .... 'Ptcializa... de Bens Culturais. criado púr'Re_ 
dcs em Eua CO.lJseIv;J.ção. solução da IX{/. Sessão da Conte_ 

3 : - De acôrd:> com o artiél";) 12 dos rência Geral da Organização das 
~tittu1os, a CQlltribuiC3.c an;1al de Nações unidas para a Educação 
cadp.. plis membro do Centi.··o será de a Ciência e a Culturll, (UNESCO 
'Um .pO! cento dI) valor 1~ Sl13. cont""i... realizada '!m 1956. 
bul~ão para a UNESCO fixa.da para. I) 

E'kd·cfc:.o ele 1957. percer.tagem Essa Relatcr: Sr:. Antonio l....lXios .. 
{Juf'l re".Jrf.:'entará. no caso do Brasil, Pelo Ofício 853, de lI:! de maIO do 
\.'lnll:dtspêndio doi! US$ 1,189.00, qUCln~ corrente {lUO, a. Câmara. dos Depu ... 
tHt . muito inferior a q1H o Centro tados encaminhou a est&. Casa c:.o 
-eventualment.e empregarh r..a lreser... Congresso o Decreto Legis1ativo que 
~adi() do pltrfrr."riio artiZ~IZQ t!'a~.i· wprova os Est.atllto,. do Centro Inter ... 
l~irp Esta observação consta da (:x.~ nacional de Estudos para· Conserva
;pD.siçãe de methos. çã.o e Restaure.ção de Bens CUltll ... 

41 - A ínstlt,uição é 6--:: eVldentes i'ais criado pela Resolução da 1X'l' 
:métito:;, e, na sua organização, cuja sesSão da Conferência Geral da Or ... 
seGf é e. cida.de de Roma, q1mncc> à ganizs.'cão das Nações ""('"nidas pQ:!'s- a 
pa~t8 j!retora, há cautelas que a.s:.e.. Re~olução, a Ciência ( a CUltura. -
gu~~m de logo'~ua idqneidace, e ta:I}~ C1JNESCO) , realizada c. 1936. 
to :q'.le no Conselho provísó:-i9, figu.. 2. Esclarece o Ministério das .t\.:!
rarh t..1n repre&f'TItante do DIretor Ge.. lações Ext,eriores na Exposição de 
ral; da UNESCO um reor2'!!>.)tant~ motivos 53-&12.6(04) que encaminhou 
tio IGo'rêrno italiano, o Di~'étol' do La... o aMunto à con.sldera~ã{l do Excelen
tor:ató' io CentI'al dOS MUS~tlél da. Bó].. tfssirno Senhor Presidente dl Rep!Ú
gtc.a e o Diretor do Instituto Central bllc[\I: 
fte- jR.e.sta.uracão d-e Roma.. Na direção "c-onsultad()q. sôbre B conveni-
definiUya figurail'ã:o estas represen',a.. ên.:ia. para o B:-asíl em aderir ao 

5. Ante o ex.posto, a om~s .. ão de Parece fora de dúvida o intér-êste 
Relações Exteriores opina. fAv-oràvel- d nos"o tKti" em pertencer a tal ot .. 
mente à 2:pro~ação odo projeto de De... g~.nizaçãO, ~mo evidente é e n-ece&
ereto LeglStahvc n· 16, de 1964. I si<ki-de de izitensH1carmos e ntelho-

&.1la das CD!Ilis.sões, em 11 de junho t rarmos a cO-:lServação e ~ restnurã'"o 
de 19·64, - Bcnedicú? vallGdares, -I ção .de nOSS03 ·bens artt:;tlCOS e cul .. 
Presjdente, __ AntOnto Carlos, Re.la- tura;u-. . 
00t-: - José CanClido Ferr'"'z. - JOSé 1 A contribuição anual que teremOs 
GuvJ1r'...ard. 7" Oscar p~s:os. _ .. pes"' j de prestar aO centro, ac: ltua a.- EX ... 
soo de Qtteu·,?z. - Filmto Muller. posição de ~tivos do Itsmarati, serã 

Menezes Plmeiltel. j multo inferior à que será por êIe em-
N-O 339, de 1f:.34 J pr.eg~df na. preservação de nosso p~.i 

Da Comissão de Educação e tl'lIr..on o. . . 
Cultura, sôbre o projeto 4e De-. A Câmara ~()S I?epuCadc.'6 fOI"lhUl;>:! 
ereto Legislativo n9 16 de 1964, j o decreto leglSlat1vo que aprova c .... 
que aprova os Estatut.os do Cen ... Est.3.tuto~ do mencionado Centro, IIp.'' 
tra lnternaciono.l de Estudos pa... vendo-o encaminha-do ao S€nad() em 
ra Conservru;ão e Restauração de 18 de maio último. 
Bens Culturais, criado por Reso... A ComISSão ·de Educação c Cult'Jrlt 
luçdo da. IXIJ. Sessêio da: Conle ... reccmenda ao plenã;rio a apro\>lH;ão 
"~ncia Geral tUJ OrgCinizacõo das dê!te deCl'eto legisla.Uva, pelas m
Nacões unidas para a E811Cfl..cão, 
a C'êncià e Cultura (UNESCO) , zães expostas, 
re'lgzada "'m 1956. Sala das Con~ões, l!m 3 de .húho 

de 1964. __ Menezes pim::1ttel. Pte
Reh.::.to:r: Sr. Mem de Sá. . l'idente. _ Mem de Sá.....,Reloflkfr. ,._ 
A IX'" Sefsão da Conferência oe ... 1 Josaphat MarinhO. - waZ/redo Gur--. 

rrul da UNESCO. realiiada no ano de, gelo --- Padre Calazans. 
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Parl1cetes ns 340. 341. 342 
e 343. de 1964 
N' 24\\, Dli'. 1~ 

LI1l ComisSdo de <.:onsttttuçao e 
J USt,ç« $oDre o prOjeto o.c JJe.. 
ereto I .. e!}lSlativo n° 16 de 1954-
{1t1' 3t~A-59, na Câmara), qv;e 
D.prova o ACtW«o 6tltre os l!;1j,Co,... 
dos Umdos àJJ América do /liGde 
c o ti,'asH para o C.>!:UOt.~":Ci',nc~ 

to ae- uma. Jktu:sa:o 1\Gf:'C1l fi.mert
'Cana no Brasil. 

TI :'1,. tor: Sr. B.;z~!'ra N I.: to 

1 A II da s.:t.:mo1'Q de l~.:.ti, O 
P;:~:.s:C;ellte JusceliJlp Kubitschclc de 
ÜJ~·,·\;.l'a, cem U<.n:l e1i0.51~f.-O de ~(o
t.aOd c.o ItamaraU. !:>1.i.lJm~t,.e à cons!.. 
dtr':.~,J.o do Con:;re::.s;:' Nacional {J 

A::-ordQ : ~lativo ao esUtbelrc.i.mento 
ti/:: UL,Ja, I\Ils ... ::o Nar<ll }:ort~_l.me.~· 
cP na. no B:::asil, COPcl:\ldo no R'o de 
J.:!.,1di'O a 7 d~ tt1:J.1o ~e 1(;-;2: '. mCêU .. 
tfcat:o e pi'orrcg:tdo mdctinldamente 
Üi yart'r d.,::! '{ de mr.i.O dJ' 1t34. por 
11ct:1S 6atacks de 29 de junho e 9 a~ 
<lmubro de 1C54. Sum~n+e a 18 de 
tu10 cOr.J'ênte, a. Câmara F::d.eral 
~1- tC';OU Q Decreto Legislativo corr~s
iX'ndente. que aceHou [) nfe ,no 
1\(,;ô1"o, fazt-lh)O õ":'le rem~Jsa. aO Se~ 
ll!ldo no m':s:rto dia. Eata Cor., ssaO 
l3m~llta. tão lPjust:"J1cãvel _ . .::mora na 
trnm1taç,l-J: e u:oonhe-c3 que o Acór~ 
~o, ora 6ubmet~do, está n.:t mesmn 
linho.. de outros. com'êuias celebro.do.s 
;c~:n os E5í,!'.dos Unldos da Arue1'lca 
do NDrt::-. jã ap;ovadoo nesta. casa. 
.. h Mís.=:ào Naval" Nortc-i\lller!cana 
"\ >.!i.) excl'cendo su:;!.J atii idades té-cn1-
tJ.& dt' ... ue ti dal:-n i' _d.:C3d'J.. e são int1-
mfn.s e val'oEos ('-5 ates.ndos de quO" 
a Uü;.sfu> cooperou CQ!ll o 'Mllw~tlO .,. 
O.lciais da D./~arinlla do Brusll no seno 
.':'11 de aum~nt<1r a. e'lcie.'1cia da Ma
l'lf'ha de Gu-erra, brasUeira. 

OIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Se~l. 11) 
~"'""' =-

eonclu{<:lo ,n.o !tio de Janeiro a 7 de Capitulo t. que fnctütou ".0 Q'ovêrllQ 
maio dê 1:~ ~ mOdificado ~ ptonOo brtt.silejl'o .solicitar ao S\."a prorrogação. 
~ado ~l1ld.e:finidi\mente, a partlr de "1 Os art.s. 49 e 59 do CGpitUlo I pl'e
de maio de 1&54, por :notaí!: datadas vêm a re-scísão do Contra.to, por pal'~ 
oe 29 de Junho e 9 de outubro de te do Brasil oU dos. Estados Unido.s 
19:54,. da Am.~rica do Norte, mediante a!,; 

A Mensagem do senhor Presidente condições previstas. 
da República enearninhanào a.o çon.. O Capitulo II tl'a-t-a d3. comJlos:ç~o 
nresso Nacional o texto do Acórlj,Q é e pessoal de Missâo) nâo h.:tvenc,iL. 11· 
datada. de 11 de setenlbro de 1956, miies para (> qua.j.ro dêsse pessoal que 
quatorze unOs deDois de firmado e se ampliará segundo solkib .. ções do 
cítlrca de dois anos da ass:,natura da.'! Ministério da Marinha, Esta. pal'J..e 
nata,., pt\ln"oz:mdo-o, ind::flnldamell. foí modifica.da p~!aa notfl.s d~ 29 de 
te. ' Junho e 9 de outulJra <le 19;)1, já 

Em 11::57 a Coml!sã,J de Reatc;:õ~ menc!ol1a.'::.1S, A mc-diJí~:ão d!z r€.s
E:=.tedcr':3 da CJmara. anrót,Ju pare" peito, l3-penas, à. ~ra.duaçáo dO Ohe· 
C;,..r c"nclulnc.o P'::10 Projeto de Decre. fe da .MIssão e à ron:Il!l de !~ SOllC1-
lo L:::gtslut:vo ora em eX:llns. tarem no~'Os clementos da "Iar:nha 

SOmente a. 19 de maio do corrente- .:<.mEr'c,:ua. 
ano a e:~cretD.::-la -ria CJ.mara enviou a O C::t:::'Htulo lU h·z.~a d:,~ :cev~reg, 
proje~() 90 Senado. PostQ3 e Procedénclg. 

Por 'Vá.rto.s V'::ZC3 esta Comissão tem, O CO-pítulo) cogita dJ; venci-
at!'aH~s de lJ:),re-:;~res aquE &provaàc~J tn'entos e \-ant&3'et'-.':j que í~'1uctn sem~ 
observado a mo' c.sldn.:le cvm qU'e tra... pIe a clrgo do Brusil, não sendo d~· 
mlt:1m t>rocts~os relativos ao ACôrdC3 tafluinada, no instrtUlltn~9. ti, remu'· 
interllDci:n!l!.s, havendo o caSO de ter nernç~o dos membros da 1',1.:s::üo, (1':s. 
ch'Cgado esta C.J::nJss.lo _ o Acôrdo pondo, 8pznas, quo da, será ('m moe
Plll'!1 estabel:cill1c·nto de uma M!SSl1o da americana. e flxnda p:na. cada 
~!ilitar Ncrb.::rnc:lcana. relatado pe- meruilrol individualmente, por com-
10 Sr. Senlldor Pessoa de Qdeiroz - IJin<1ção entre os dois p:3.iZe~, atra'Ves 
depois, de exptrado o prazo de 811::1 dos g(Us :;~v€rno.s. 
\'ig.5nc:,a, f;ste que C3tamos· a])recia!l- O CapI!~'10 V d'S}iõe, qde, ns: ,~,!,ên~ 
do ainda contir~un. em vi8'or v1sto ter eia do ConvênIo, ~ômente m~dian'e 
sido p!'ortc~ado indefin;damente, ao acõrdo com o govCl'nO d<1s E3tnd~ 
contrârío do Quer;) s.cima. cjt!Hl0. UnIdos púdt'l'á o Brasil contratar ser· 

Com esss,s observações somos, en- ",Jço do p:;sscal de outro g'OT'êl'nO e~. 
tretanto, Pi',la ap:ovcçüo dJ Acórdo. trau3erro pJ.ra :funções, de qtt,lquer 

Sala dM Comit.:,5fs, em 11 de jU- natUlt-t;a. relnc!ol1!td~s com a Mur:" 
nho de 1004. _ Benedtto vacactares, nhn. BraSilEira, 
P~cs~dente. - lIe1!C;:eS Pimentel, Re. UI n::-nhum dos artigos menc:Cna.. 
l?tOf. - FiJ1nto lililj!er, __ José Guio.. dos encontramos qualquef dl~posiçlo 
'11t~rã, - Pcs"::':;~ -da ()uf!~ro~, - Jos~ ,que fs.ret~ '1 f{)oero.nla nac~cnal, ntm, 

'-·'"ancuao j<crrDz. - vs:::aJ' t'llSS0s.. -ld~ qualquer modo, atente contra. CS 
Vltataa Vrrla. - AntOnIo f;arlUs. ~ntêrê.5.;;t5 de uos~o pl!.e. 

N0 ..,.<) D'C' 11:'''1 Ao contrário, o Acôrdo p'xi:!rá con· 
.. ... ... , ... ~" trlbúir, Em muito, pt\tn tl. 1\Iari.'lha 

Da Cu/! (S"áo de ::;Cg4icílça Na-j BrasUc:r!l re:ldqulr1r seu antig-o po
(:tonaL, ,soOre o M"fJlcto ae .uecrCLO dcrl'!) de prestf!J1o, . 
LeQf.slOllvo n 9 15, de 1%4: (numero Um pab com a. orla mnrttlm~ como 
31~A.:s9, na Outra; c.asa do con- a do Brasil, reclama nIno' Annada 
gresso), _q118 n;rrova a Acórdo en- bem eqUipada, t~cruca. o mnterialmen
tre os b4taâ;Ds Unutos aa. Amett- te, e a 110ssa em mu:to poderá ser 
ca ao iVol'te e o BraMl, para o beneficiada com a cocp;~rD.rão da Mí3-· 
cscaaeleC1OW12to de U7lt.a, bHSBao são Naval Norte Amertcan~. 
Naval amértc-a. no Bfajtl. 4. As Comissões de COllSUtdiç0.o e 

Relat-ol'; .s.r _ Raul Qiubertl Jl~t!ça e de a.euv;õe$ Exter'oms 

'l, O ç.c!.r;-êru,D fel. a- s.u\adQ d.e 
cvl~I'O.'li~i'::'l1de com o p.::iido ic:to pelo 
L1!lb~:ü~aaor dos E.;t.a.dOS Unidos da 
:Bt;u:il, ~l".\ Wash!.n3tcn, ao Sl;ctetá~ 
rio da E,3l..ildo, t~l1ctv o Presidente dos 
ESTados On:'~os da. AnÜl'ic~, na in~ 
tl'odtlç~o do ~ooumento, e],.'pressat1o 
que aO ... M:.i,nar) usava da faculdaq8' 
que lhe confe.da, s. "Let âo oongres", 
:i(}" (44 State 555), de 19 de malo \)' G, cpl'ova::lo, pelo presente Projeto, 
1')'':'0, denonünatla "Lei qu.e autori.:z.;.>. o }\cõtdo cclel'.H'ado entra a República 
o pl'f,sldente ~ d:::!s;:;nar oficiais e ';cs EstBdos unidos da Amel'Íca do 
lJü:;~{)ál !;,ubaUerno do E.1:.ército, da N()rte e a .Repú.blica. dos Estados 
M:n-inha e do corpo d~ Infan~aria tia Unido::; do Bru::.H, a 7 de nla.:,o de 1942. 
lI,rarlnlm rlos Estados unidQS da /m1~ nIodificD.do e plOtcogadof a partir de. 
l'i.ca para colaborar COm os convSnios 1 de meio çle lDi'i4, para o estabeleci. 
<lJS R-c;)'úbt~c3.S Latino.Americanas em mento de lOna l',-I .... <;São Niwal 1': ::rtc~ 
n:;.sunto;:; mllltares e navais'(,--- altera.. A.mer:cana. ~10 Bi"fi,.<;iL 

se -p;'onunciarnm favoràvelmente tw 
Acôrdo. 

S. Ante o exposto, opinentos pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das Cctn!ssões, em .. maIo de 
1964. - Za-chUl'ttts de AssumpÇae>, 
Presidente. __ Raul G1!JbCrtl, Rela· 
toro - JOSé Erm1rto. _ Attt!lo Fon· 
wna. _ lnneu tJOTnfJ,-'tus::n. _ JQse 
Gulomard. 

-da pel.1. L~i de 14 dt mal o de 1035 
(1:1 state 2j3), oue incluIu o "Co· 
rnonwealth" das' Ilhas F'à::pina.s -
rutori:wu a. uC!.neação d!' oficiais e 
'P2ssonl subalíerno para constituírem 
l,..."lna Missão Naval do,s E,3tadog Uni. 
dos do B~-asll". 

3, A Comissão de C:nstHu!ção e 
J0'5tiça opina p::la. l\provaçno do pre~ 
~ nte AcrJl'd.:>, vlsto o mesmo já ha~ 
y::,' sido p~c.1\alne!1te exc-cutado. 

S_11a dns Coml:s5::s, 27 de nlV70. ile 
lr:6 L - Afonso AIV1vs, reslrlt>nte. -
n • ... :rra 'Neto, P,~!:lt':r. - MP.nezes 
.rtrneutet _ ArgemtTo l' zgUC"!TCU(). -
. J,--;tl:n:l0t Hnrin110, _ AI01'''jo ~" r'tnr~ 
tY'(l10, - H"lsO;l Gont'awes. 

:N" 3":'1, DE l~ô!: 

Dcr c;ormsstio de .ttc~arO:·3 J:,xt€-

1'1urrs 5óbre o fJrOjeto do 1Jc"reto 
L,6(Jlslattt'o nO 15, de 1!:64 (PDL 
11' :U.A-59 na C.D,l que a)Ji'ova o 
ACOrao entre os EstadOS lImáo!.! 
cfa Amêrlca: do Norte e o Bra~il 

par!!. O est~DCldclm::nt() ac uma 
mlSSQo Naval Amertcana ~lO Era
sH, 

nrl~, to\': Sr _ M~neze-s pi.mfnt~l 
O projeto d.a Decl'eto LeglslaUvo 

nQ 15, de 1964, llprova o Ae6rd:J entre 
03 E<,;tados Un;>óos e o Bl'!l.si1 para o 
estabe-lcciment,o d~ uma .Missão Nit
vaI Norte~Americana f'+'l1 110330 paiG, 

2. O p:Oj':tc. tl.e !lutoria da. Co
IDia'>:io. de lialações Exter:ol':;s da Câ .. 
mata. dC3 D~PU:3êC.3, d:\..",ne da Men· 
sn3~m 'o senhor pn:sident-e da Re
PUI11ica ao C011lP'CSSO NaciO.aul, n qual 
est1. D..Co:np:n..1..Jda de E:~POJIÇão de 
Mot~vos do SenhOr Min.lstro óas Re
lações EY.teriorfS, ju:;t~nc:ç.ndo a. me
djõa ora l!~eiUaàa., 

Diz o tltuJru; daquela secretaria de 
b:~t~do que a M·.'l::ãO ~aval Norte-

N' 343, de 196< 

Da combsão de ""il1-an("(t~, sâ~ 
bre o PrOj'eto de Decreto V!J'Jisca._ 
th.'o nO 15 ,de 1a'3t. (P"ojtJto de 
Decreto Legts!-.1.tir:o nQ 1l6~A-6Z 
7HZ CâmunO. que QWGVa o "Acôr~ 
do ... ôbre ~ran8portes h.éreos en. 
tre o Br:t.1'il e a COlômbf.au , a.s
si7Wd-o em BogotáJ em 25 as ma,fo 
de 1958. 

t~éIlca "~e d~tll1a a cooperaI' com l1elator: Senhor Lelte NeJ.o. 
o 1tinistro c Of;ciais da Marinha do 
Bras:i. no senttdo de aumentar a. cfi. Os. governos d'3 Brasil e da Colô.mw 

1 ". ti a bia assjnaram a 28 de ml:l!n de 1958 
ciênc a àa. ,,"J.annha. ,e uen·.l. Bra- um acórdo sõbre tra:b-~. Dr+..... aéreos 
s'i\f:'ha". LtV.::; 

3, O Acàrdo está finnado em no entre OS dois pníSC3. O ac6tdo cons-
artigos, distr:l'.miuo.> pr:loo s.eguintes 'Çf\ de XI 1rtigos, um anex.J, ..1.015 qua
cnpitulcs: dros contendo a dLo:.eriminaçã.o das 

rotas brasiJeirM e colombIanas e por 
I - 1":n~ e ctU!açf:o; fím o lJtotocolo de assinatura.. 

II - CO!l1.PC3içno c pessoal; O Govêrno enviou mensagem à Oi-
III - nev:res, Posto.:J. e Precedéo- mara pedindo a aprovação do acôrdo, 

eia' Aprovado o projeto na Cãmara vl'10 
IV - venc!mel'lOOS e vantagens; ilO Senado onde é submetido à Rpre~ 
V -"n::quh.itos e Condlções. dação. ds&ta Comi~ão. Trata_se de 

:Na con~ornüdade do art. 10~ do Da.- m.'üêrja que interes::;a, a ambos os 
pitulo I, a l'J1.~ão tem por Um coo. I países 'pelo que somos pe<ta. aprova ft.f] 
pel"M com o MínL'itério, M:.nlstro e' do proJeto. 
OficiaIs da Marinhg do Brasil, PaTa) Saln dM Comissões, em 27 de Dl_ruo 
aumentar a eftcU~ncis. da nOSSa Ma.. de 19114, - .J"Oaé ET11J.[rJo, Pre~idente, 
rlnha de Guerra, - Argemiro FigueiredO ~elstor, _ 

O llraz;() Inicial do acôtdo foi de I Adolpho Fraco - Wilson Gonçalves 
quat.ro anos, tendo fildo prorrogado, - Bezerra Neto - Sfgefredo Pc.checo 
sec,"'tmdo o estahelecido rto art. $1, - Victorino Freire _ Nem dfJ Sá, 
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Pareceres ns 344,:MS e ~' 
• de 1964 

N.' 344, DE 1964 

UlJ. Comissilo de EdU<.~ _, 
Cultura, siJbre o :Projeto de Lez ~ 
Câmara n,f 132, de 1983 (nJ 
ln2~R-63 - na Câmara), q$ 'lu .. 
toriZIl ti. criação da Escola de .1.'1' 
quitetura na. Universidade a. 
Ceará e dá outrus prOvídêncitu". 

Relator: Sr. Antônio carlos. j 

A Càmara. d03 Deputadc,s, P~lO OfI .. 
cio n.9 3.379, de 3 de dezembro d4 
1963, remeteu a exame do Sent.d,3 o 
pre~e.nte projeto, de autoria. do nobre 
Dcp1.1t{\do pelo cem, 'PaulO' Sa!O.;3.teo. 
que autcl'iza. a. crlr..ç;ão da Esoola. di 
Arqu1teturo da Univers:dade dQ De .. 
'rá e da outras provjdêllC:as. 

Nnque)a. Casa, a propostd. merélceu 
part:ceres fe.vorpvl':S das C01-'l"J.is.sÓ~3 d.~ 
J~tiça,. Educação, Orçamento e Fi .. 
nnnC'~s, 

Sob o- a<:pcct.o que e. e:ta COm!ssãD 
deve intete.:;::,oJ,T, c projeto rE'p:'e~en~ 
medida de maior alcance, parl o de .. 
stnvotrímento dÜd at:v1daóeJ ta tln1 .. 
versldade do Ceará, 

Nós que conhecelDos ac:ue1o;), instt. 
tUlçãO, podemos afinnar que cOrijri ... 
tUe 11lOdelo para as Unlvers:dade3 
bl'Qsllerras. 

Vnle, aqui, ttrtr...;crever os srgu.:ntes 
trechCs da just:fíc~ç,iio do p::;}j~tc .que 
esclarecem as _ rCf1~a;'3'ehS da cl';á~1) 
dessa HOV9 unIdade de en~;no ~.upe ... 
dor neClu~lc Estado Nordestino: 

j'Reflete ê3Le projeto jttSt, erisei' 
da ffiec1t1-ade cearense, Que Vf'n~ pr~ 
movendO. com t pato géral, um.9, cem
p.::-nha em prol da erit\.;ão de tlnià Es'" 
COl:l. de ArqUitetura o E'3t:'_do, lh~,e.., 
r,r-::,ute da. Unh"c:'sidade do C0;'.1'A, 1:r!8 
pert~nco, c.om<) c sabIdO, - à. rêde f~ ... 
dJr~l de enSIno superior". E l11ât:i: 

uaz Nto se crln a. EscOla, 2utt'rl~~ .... 
se sua.- criz,;,âo, q. J'. <tendo maté1'l~ da 
iniciatIva governamental. não âcve 
ser absorvida. pelo Poder Le~1z~àt~tl). 
se:;-uindo-.se, no 00.:;0, o c~n1tn}ic ,}la. 
Lei n.<t 2.383, de 3 ne '~ne1tf) d~ 1!*i5. 
que autollz0u o poder Execut"i,b .. , 
criar A Fa,euldt\-de de Enr;enhoRrJti do· 
Ceatá, • d<l Lol 11.' 3.834-C. de 14 d<> 
dezembro dê 1980. que ensejou o .t'e .. 
oreto n.' 51.582, de a-11-1962, p"lO 
qual fOI criada I!. Faculdade de l"1)",0. 
fia, CIência. e Letros da Un!~e!';$!16. 
<'lc Federal de GOiáS. 

b) A fhn de que B orr,ani.z;çãô de .. 
finlth'o. do pessoa.l, docente, t~çn~c:o _ 
adminiStrativo do novo est!l.beJect .. 
menro ,somente se concretIze após 1\ 
desejada reformuJação do ensino ttnl. 
versit~1'10, determina~se, no .al't. 3). 
que tado o peszonl nece,ssárlo ao fun
chrtam.enro da EscCla. de Arquüittura. 
se~a. admitido mediante Contltlt03, re_ 
gendo seUl con.seQuênciS pelo ~'le • 
respeito dispõe Q legi.sla~ã<) dD Tr~ba .. 
lhO, nos térmos. aliás, da Lei n.? :f-780. 
de 12-7-60 (Plano de Cla.ssilic.~íio\. 
Nesse PArt!cttlat", adotou-se l;lO proje. 
to o que foI estabelecIdo quarto à Uni .. 
versldade do Ama.2'.onas, pelfl lrj n .•. 
4.C69-A, de 12-6-1962 (Art. rI). 

B) l?OsstbiI!ta-se, no § 1.' no Ort. 3.' 
o. eproveit3mf>nfo nos servlGos d ~ F'3 ... 
cola, da funclonâ.rlos pertencentes 1 
outras unide.d~s universitárIa.:;, :'1. f!n\ 
ctc que, se possivel, nã<o res!!}tem.' 
maiores ônUS' ftnan~tros ~m decot" 
r-êncla. da. cri~ção da. meSma, 

ã) Resultante do Que, Só d!:"se, na 
letl'A b, de referência. e.spec~Rl :;'lO cOr_ 
po dc<:en~ da Escola l'Ie Atqultptvr3. 
é a proibição estabelec!da, no ~ 2:/ do 
art. 3,9, de não se ree.lizarern c::>ncur
li09 para () provimento, de 'sun~ d_te_ 
dras, desde que criados pq:r Iel ':s rel;.
pect1vos f~rgos, serão ap6$ dec'Jl'r'dOl 
\leIo met\OS cinco an03 de SUt, in"'tf; 
tulç§o, O princípio 6 idêntiec {lO QUI 
e:e contém no § 2,Q do. art. 19 da L~ 
ll,~ 4.06g .. A. jt\ referIda, qUe l:r!Ot1 ! 
UnIversidade do Amazon>?_~, . 

B} At!!ndendo .. [\{" às dj:fj!!Ul{~,."d2:; ,f'{. 
JU1J'\l"!pJl'a."I !'In. ru.~1llento, nlio .se ct'lll .. 
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b~ no projeto, oomo sucedeu em to~ p<J0S5a ser (' ___ ';.':R • .ula. desde a c .... ~ te: R doador, Edgar Roquet.e Pinto, havia. \ Campanha. Nacional da. MerenQi\ DJ-
cIos ou quase todos C.5 qUe o antece~ de não invadir o âmbito de açã-o do elitabeleejdo a clausula ou condlção de colar. 

- deram. da abel'turo. de qualquer cré~ POdel' EXecutivo e de re~peitar a SlS- que a mesma "flcana adstrita às suas Como se sabe, o Decret.a númerO 
Uito e.':'pi'c:al para cobertura. das tle.<s- kmática. administratha vigente até finalidades educaclonals e culturaiS" .\37 ,106, de 31 de março de 19<ó5 que: 

" Pt':as resultantes da instalação e fun- a precaução de não determinar, mes.. AdIanta, também, que, em face da criou a. Campanha NBclonal da Me .. 
cionamento da nov~ escola.. Eco que mo aO tempo em que fol apresentada promulgação da referida Lel n 9 renda Escolar integrõu-a na Dl\'J..:..ãO 
decorre, expr~se.mente. dQ artigo 4:' à Câmara. dos Deputados, a ãbertura 3.737, "a lamBia de Roquete Pmto. de Educação Extra-Escolar do nep.r. ... 

, da Pl'o:po,siçâo qlle ora .se justIfioa, nO de crédito especial para a SU<1 exe- promoveu ação judicIal, visando 9 ttlDlcntQ Nacional da Educação dO Ml-
qual Se descreve que tais diSpênd~o3 , cução. swtar OS efeitos do dispositivo em nlstériQ da Euucaçáo e Cultura, 
'co;'reréo à conta das dotações orça-l Da justiça da medida e d.) 3cêrto ca,usa, sobretudo tendo em vista que, A Lei Delegada n9 5 acima refert .. 
lm'nt.ár~as cons~gnadas à Unlversidade com que; fOi proposta é conseqüêllcIa. ~os, t~rmQs do art. H~, ~ 3~. d~ C~ns- da que organiL.!<ou a SUNAB, atnbunl 
de Ceará. sem dúvida, a circunstância- relevan-. 't,:..tUI,çao. ne~I:uma leI. p~eJl}d,lcara () ao-Superintend'ente dêste órgão .8 fa-

llnte O expOsto, 1501)10$ pela aprovR- te- de que tôda.s as comissões ouvi- dl!e1Ío adqumdo, o a"o lundlcQ per- I culdade de indica-r ao Poder Execut! .. 
-çác' do presente t>rojeto de lei, (das, tanto na. Câmara. como no Sen&.- !eitoe.aco!sa julgada"~ ~ Ivo admin~trad()l"es para vâria,<; enti .. 

~e.1-!L das Comissões, em 24 de j3hel- I do, se pronunci~u'am fa'r'orávell3 li A ~amaJa ~os ~epn"ado". na con: I dades, entre as qua-is: a campanhtt. 
it'Ú ie 1964, - Menezes Pimentel, Pre-, eLo form.1dade dQ::, p~e~e:es de SU~S CO Nacional da Merenda-Escolar, 
.!1d{'nte: Antônio Carlos, Relator; DamOS, nf-~a. altura. () no.~so res- missoes de Const1t"u!~ao ~ JUstIça, de \ O Projeto em aprêço visa a r~sta .. 
,;II.d(.'lpho Franco; Milton Campos. temunhr-, aliás desnecessário à feliz T~a~Sport~s, Comul1l~açoes e Obras belecer a p.rimitiva e legitima. situação 

Nq 34r.: DE 1964 ' e oportuUtt inic' ~i ....... ~~ ilustre Depu- ~u1?h~~s e da ~esG, dIscordOU da pr<l- da Campanha Na.oional da Merenda. 
0", tado adtor da. proposlçao, de que ela nden,Cla. govelna~ental e ofereceU! Escolar, reintegra-do-a adminisb:atlva .. 

- Da Comissão de SerViço pú-Ilmporta.. na. verdade, em· legitima e substltutlvO, «;lue se transformou no I metne ao Ministério da EducaÇão e 
blieo Civil, sóore o Projeto de intensamente desejada aspiração do f!0jeto l>de Lel ora em. exame. que, ~~ Cultura. 
,(,eí da Câmara número 132, dei p.o";::> cearens(', que, tendo, por essa .nvés d~ /ev?gá-Io., da nova re?aça I Fácil e perceber-se o akancl' " a 
'1963 (número 612-B, de 1963 na forma, ampliado o r.aio de aç.ão d-e aQ art. 4'. aCIma crwdo, a saber. inteira procedência dessa iniciativa. 
Câmara). que autortza a ~ria- sua conceituada e atuante uruversi- "Art. -4Q FiCam transferidos govcrnamenta!, de vez Que se desti-
~~ão -d~ Escola de ArqUitetura na 1 dade, vê abrirem-Se novas e anhIlB.· para o poder Legislati-vo e :;Ujei~ \ na a ootr};;ir uma anoma.lia tanto 

. Universidade do Ceará e dá OU-I! doras pers-peetivas para a SUa ~ocj- tos à sua administração os canais; mais injustificável quanto se sabe que 
, lras providencias. dade estudioGa, que passará li diSpor da Rádio MlnLstério dtt Eiuc~çJ.o; a Camprulha Nacional da Merenda 
R 1 to . S " de mais um setor de especialidade na c Cultura, de onda.s curtas e mé- I Escolar tem seus, recurros considera-

,e a r. r. D1X-Hu,t Rosado. formaçã:o de sua vida cultural e pl'O- dias, (Escolar tem seus recU1'~OS sonsignados 
:0 presente pro.jeto, de autoria do fissional. l!::. 'também, um fato apre- Parágrafo únfc0. Continuam I no Anexo do Ministér:o da Edllc~çãO 

!lUstre Deputado Paulo Sarasare. eu- ciável para o desenvolvimento técni- pe.rtencentes à Rádio Ministério' e Cultura, do Orçamento da Uni1o. 
td:rize.. a criação da Escola de ArqUi- cc daquela. unidede federativa... que da. Educação e Cultura Os respec- \ TratandO-Se de órgão su1:)ordinad:o 
tdtura. na Universidade do Ceará e espel·a. merec~r a concl'{·tização do tivo.s equipame)'ltos e instalações, ao Mi:listério da Educação eom filla ... 
ô4 outras providên"Cias. seu i-deal por parte do Govê~o Ji'c- devendo o Poder Executi .... o, den- 'J:dades assistenciais restritas ao dom! .. 

iA proposição ,entre as.' medidas su- dera1, pois tem ela sabido dal con- tro de 12-0 di2.s, e. contar da t>ro- ! n:o d~sta Secreta.ria _de Estado, deve 
~ar:das para a. concretização de seu trihuição va.liQsa e leal em todoo os nlu:gaçã6 desta lei, iniciar os no- ,caber. evidentemente, ao seu Tito~ar 
cbjetivo fUndamental. inscreve as I instantes d~ vida da nacionalidade, vos cana's em quz. ela pa~sará a . a ah'ibu:ção de escolher o seu <ih'i ... 
ednsllbstanciacras no artigo 39 e pa- j mesmo nos mais gr-aves . ()pemr' , '~ente, não se justificando nem se 
:rãWaro; rela,tivM. €&peclficamente' Do ponto de vist.a financeiro, que COUl.o "€ vê 3:.l proc.:sso, o snbsti- com1?r~nde.ndo fique êle v1ncu.lado 
iBO! ámbIt.o de exame deste órgão téc-" e o que éornp ... t.e especi~lment.e a esta, tutivo da Câmara Feder.J] merece pre- 1 admm!.'.'ttatlvam~nte a um Drgan~<lm,o 
:1i(:? Neg sepasso o citado preceito ComiSsão, nenhuma ObJeção se ofere- ferêncla }..flç.') seouintes motjvo1" de natureza. emmentemente econorn1 .. 
~I1~ata: que o P~SSOal docente téc- ce. desde quando, l:lô'rJre ser ·relevante Q • \ Ca· como P a Superintend.§ncia NallJo-
tnl~o. Nesse passo, o Citado preceito e patriótiCa a final:da:le do projeto, aI por fôrÇ"9 dos arts, 311 e 45~ ,nal do Abastecimento. 
1Õ1. acmitido por contrato, ficará. su- não cria nem aumenta, a despesa da. da menc;onada. Lei n ll 3.13'7, o" , ' 
~fdinado à legislação trabalhista, união. Com efeito, segundo está- ex~ ConJl'eE,so Ndc:onal ad<ltôu várias: !': experlê~ de qu~e dO:s ~ust:r?S 
"tt! que ... a lei disponha SÔ-bre a sua presso no .seu aa-t. 4Q, as despesas com prov;dências p.3.l'a a. insta:i!ação do \ e~la ,a ac~nselhar qu~ este orgao, fia 

. ~ ... 1 ~ OI'IU'p"melJto obras e seu Serviç.o de RádlO Difusão, in- I tu,o !mpOr,lantes funçoes l~O set?!' da. tiitu. <>r>(o, tendo em con" "crl'ao'o a ms~açao. ... .. 1. .... , " I t In' sslSt'n 
""Y< W;I. 1I'n d I d AI Ult t t clusive a aqUisição do material e, a,:men, -a9ao esc? ar e, o ,<UI. a l4,-

<i~ rl,spectivos ca.rg~, Mue peder'o manutençãro a ID3co a e .q e l-f a la"'" o = ~ ~ d tes t"d d bit ,. do -'uipamentos neceS!:ários', . I G:f\ tecn~ca e mancen a, ,Popu ~, .• "e" lotados aos .e.......; .. '"" da Escola ta, depen eu , o as, o a, r r>Q "''J: t d t I d te d t ... ... Y"yvu 'bl o "" b) deve~se levar em conta que I es u an 1, eve r sell<; lrIgen es In .. 
~·wtciOllários qUe, à data da. trans- Sr. Presidente da Repu ICa.. ~ n d· .. - O poder Legislativo. com cede no: dica, do:, P, e,lo Ministro, da Ed-ucaç-ão a. 
". o~" aç.'o do presente projeto de lei, rão à conta das dot.açõe" globalS n \ 1 t d 1 t .J. nu. - á a Planalto Central. precisa, para a . cUJa. pO 1 lCa e ucaclOna e as,slS .en-
pettenl~am a outras unidades da Universidade do Cear e t!91fiue, Pal~ própria s;)brevivência do regIme,: cial deve por lei obedeeer. 
·.ani'rer~idade do Ceará, e que só- o mesmo fim, forem espec caIDen e de uma, est,aç<1O, de rádio potent_e, D',"", te 0'0 expAoto, somos ~o parec~' 
:mente depois de dc--:~""''' 'cinco atribuid'as. I " d t' ....... ..,.., u-c ...... ~,~~ O b ""1"' e por f'n, que cons- <lu?" e-.,;e a "01..10,, os qua ran es ao favora'''el ao presel,te mOJ'eto de lei ",no~" (outados do d-e~ que res- 'a e .,.,.... ..... ·ec r, 1, , P . e e ' Y ~ • 

tltu1r a Escola pod'=o· ~ser reall"a- ~:. já. JO orçamentG da união do 6.1::;, .~O )t'ange~'o, a.. voz. d~ I Sala das Sessões, em 12 de junllO de 
dOs t:;'.lCl>... exercício de 1964, 11ma v&'ba da 1.m- prOl;unCI men os e :CISões ,os I HI6.4.. _ Joáo Agripino, Pres:dente, _ 
• ',oor.cursos para preench:me-nto portáncia. óe Cr$ l)(},OOO.OOO,CO (Cll'l;- l"ep!esent-a~tes do pO'iO brasileno, I Batr(.ls, Carvalho, Relator . .o- Lei.t.e 
b-as ~átH(iras. qüenta. milhões de cruzeirOS), doS, t.l. que necesSIta, pm sua vez, es~ar Neto _ waZJredo Gurgel _ Uem de 

Cómo se ob.serva, as providências , dEI (V n 1 bem informado quanto Ilo tunclO-1 Sa' _ Daniel Krieger, 

c. s~temática administrativa vigell- na. 301 do Orçament:>, Verba 3.{);{}{l C) o unico canal livre, de âm:- ú SR. PRESIDENTE: 
fiugeridas no projeto em narla ferem nada à. menciona a 'iCO a J. ag - namento do Parlamento Nacional; I 
'ic 'à ",'st. ' l' d 'mll't d - Cons~na.çâo '3.1,QG - SUbConSlg- bito :nteruac!Onal, de que <> G~ , ' ' , ' , me l1S.lve, .&. 41 : u e nO"" 1,M _ N' 1, item 7, n9 4), , ~ (M "Andr de) ~,'" f d .. ~e'o" d'd _.",..,l:\rV U4"o vêrno dispõe, e' exatamente êsle ,l QUI'", a - ~li\. III a 
~ .-:>9....,. nle 1 as com as q~e vêm .:;en- Face •• <""""sto, a COmissão de Fi- 1 t d di t 

)
00 ~omendadas para. ::ntuaç6es aná- nanças ';anIf~tou-se pela aprovação que fOi destinado ao Congress~. - -el ura o expe en e. 
ogas. \ to ê Diante do exposto, )'ulgamos desa- Sôbre a mesa requerimm[o que vs.i 

1<'''; fu,ee do eV'YO .. ..+ .... , e tendo em' do proje em a:pr ç-J. s€r lido pelo Sr. 19 Secretário . 
..... "1" ·_VVó71N conselhável e inconvelúente a revoga-

con~ o judicioso parecer da, Comis- Sala dBS oom.lssões, em 8 .de lunho ção do art. 49 da referida. Lei nQ •• 

eão de :educação e OUltura, opina- de 1964. - Argerntro de FtgtLetTedo, 3.737, e, em conseqüênCia, opinamos 
mos peln aprovação do projeto. presidente. - WílsOn.. Gonçalves, R,:- pela. aprovação do presente projeto, 
• Sa~ d·u"ComUisÕes, em 26 de maio Iator. - Daniel Krieger - AUré!lO ressalvadas à COmissão de COnstitui

oe 1964. - Aloysto de Carvalho Vianna - E'urícn Re2~nde - Lezte ção e JllS\.lça aR Questões Jurídicas que 
Pres-:I;I-e.n1;e; lA:c-Huit Rruado, f{.ela~ Neto _ José Ermirio - Bezerra Neto. a.:floram do caso. .. 
tor; Ip;gl~-}1'eào P«Checo - An-f.ón?o E' o l1<~O parecer. 
Carlos -, F/Unto Muller, Parecer nQ 341, de 1964 &!.la das Comissões em 1J de jll-

N' ,'" 1 -ft_ nho de'19M, - JOão Agripino, Pre-
.rxQ DE 004 Da Cqmissão dos Projetos u-u slqe.nte _ WilSM GonçalVes. Relat-er 

11a Comissão de Finanças sô~ II Execu.tivo. sóbre o Projeto de Lei - Lef.te Neto ---Walfredo Gurgel 
b~e o Projeto de lei. n9 132 de nc 57, de 1964 (nD 1.970-B-64, na Mem de Sá - Daniel Kricger. 
)B\63 (n9 612-B--63 na C{zmara) 'Cdmara), que modifíca o artigo 
q~e (lutor:za a criação da ESCOld .9 da Lei nll 3,-737. de 28 de mar-
da, A:quitetura na UniversidAde Ço de 1960. que· transferiu. pllra «) 

dd C,!ará e dá outras 'fWIlvidên- poder Legislativo e sujeitou d .ma 
,.. ~ admlnistração, os ca:nais de ondaS 

ciqs. curta,g e médias da Rádio Minis-
~~( ~a~or: ST. Wilson Qc'l1M1v.es. táTil) da Educacão e Cultura, com 

.. ..,...... 0$ respectivos e"quipamentos e ins-
Ve·o, tI. consideação dêste órgão talaç6f!S. 

~cnic 1"'- }:ol.'opcsição em causa, que é 
:da au:t>rja do nobre Deputado pwJlo Relator: Sr. Wi)2on Gonçalves 
earssate E tem a finalidade de au- Com. e. Mensàgem governament.al n9 
'êíorlzar 'o Poàer EXecutivo a. instituir lA}1-64, o Poder Executivo submeteu à 
c. Esc.:la. de Arquitetura de Fortale- i.preciação do Congresco Nacional 
ZB, CO~;} parte int('grante da. Univer~ projeto de leI que revogava o art. 49 
c:c:.ade tio 'Jeará. da Lei n9 3.737, de 28 d-e março de 

A sinfples leitura. do texto do 1J1""0~ 196{}, Em EKposiçãQ de Motivos, que 
je!.o (' ~e Sla lt":::ida, brilhante e Cf\"l~ fundamentou a propo.sjção, o MIniStro 
Vi..ncent4 just.ifieação deixa.-nos a im~ da. Educação e cultura ju.stlfiea. 6. me .. 
:i)re:sã.o. Ide ';lue a prov-idêhclaj além do dida, alegando que a Rádio em aprêço 
-OOU al10 e inoontestável objetivo, tinha sido adquirida pelo G<lvêrno Fe.
C]ltC1U }Wl' uma orientação segura e deral em vIrtude da do~ção- em 1938, 
radonaJ1 em todOtS os aspeci.o5. e-m que da .' Rádio Difusora PR!)-2·', e o seu , ' 

Parecer nQ 348, de 1964 
])a Comissão de prO'jetos do 

Executivo sôbre o projeto de Lel 
da Câmara nO 62, de 1964 (número 
19'17-A-64, na Càmara I, que Q.is
põe sól>re a Campanha Nacional 
da Mere7Lda Escolar. 

'Relator: Sr. Ba.rros Carvalho 

O Sr. Presidente da Republica, pela 
Mensagem nO 122, de 2 de maio pró': 
ximo pa.s.sa"ào, i'ncaminhou ao Oon
gres.so, nos têrmc.~ do art. 40 do Ato 
Iru;tituclonal. acompanhado de Expo
sição d~ Motivos do Ministro da Edu· 
cação e Cultura, o presente projeto 
de lei que exclui da enumel"8..C(ão das 
entiea<1es referidas na Lei Delegada 
n° 5, de 26 de betemiJl'O de 1962. a 

E' lido o seguinte: 

Requerimento n~ 166, de 1964 
Geneve, 17 de Junho de 1964. 
Excelentiss1mo Senhor preSidente do 

Senado. Federal. , 
Tendo terminado minha missão 

junto à Conferência de ComerclO o 
De..,.:.envolvimenro que acaba de se 1:00-
fiza,r em Genebn\, à qual compareceu. 
oonf01'me autorização do senado, e da 
qual apresentarei, op.aftunamente, O 
devido reJa.tório, venho requereL por. 
intermédiO de VCS-5a Excelência, li .. 
cença de 1<10 dias, a fim de -que já. 
agOl"a ·em caráter particular, p~a. 
pl"Q~seguir em via.gem de e~tud.:s e 
Observações pela EUrO-1}a e pelOS Es
tadOS Unid-OS, com a conTocação de 
meu su?l-~nte nos têrmos do nosso 
Regimento Interno. 

Com' Q ma.:s alto aprêço, de Vossa 
Exi-:!€lênc:a. - AntDnio Balbino de 
Carvalho, filho. 

O SR, PRIlSIDENTE, 

(Moura Andrade) - CCllforme é do 
conhecimento desta presidênc:tl., ore .. 
qu:er1mento formulado pelo Sr. se. 
nA.dor Antônio Bnlbinv Vl:ôa a que 
SUa- licença to:mha. inic-io na da ta de 
hoje. 
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O.s S€!lhores Senadore$ que cou .. 
, cedEm a .licença., queiram perman.c;r 

aeI'.tadas. (Pausa.) 
Está- cCl1c~í!ida 9. llt,;t'l1ça, 

: Em c::l11:eqü§nc:a. c@nvocQ Pll'a 
stlhstltuir o Sr. SEna·d;:,r An.uü,:J .... _l~ 
blno o rcspectivJ suplent?, 51'. EJuar .. 
d':J cata1tQ, que fica dlsp.l:~":("J '" ~ 
compromit.:.o, pOr já o ha.v~r presi.ado 
~nteri{)l'mente. O Sr. Edu..udo C-lt,a. .. 
Jão entra jmeÚJatament.e: no t:;~e~·t:.j~ 
cio dJ mandat0. 

O Sr. 19 S:c::etário irá p:.::.::c-der à 
l-cHura de af~c:.o (.0 Sr. M-,n..s .• :,) dJ.:.' 
lt-eJaçõ:s Exteriores. 

E' lido? segujnte Ofic:o 

Em 15 de jU11hO c ~ 

De:spe.sas Q.ue alcançou o funciona.· 
memJ Qe vádas tBrrQVU!s do P<líS. 

A titulo d~ corr;g~r as àeflmts ve
r!1Leados em d~ferentes organizações 
te_'rov;ár.M, o GoVêrrlO suspendeu o 
tunCIJn'.lmeut.v elos ch.amado-,3 r~mc.15 
a.Utl-~c:Hlômi~os. A providênc,a, em 
o3i mC!)fi1d., não ê de ser condenada. 
CGrup.e,:màe#~~ qJ.e o GOVê.-J10, para 
l'cgu!3.rizür a admin~t.:aç.to e a aph
C1Ç"lO dos l'ecursos d1sponive:..<>, ado
te aquelas Itl:!d.C'.lS que ll.e p,::<.reçal'l1 
oportunas. 

flâ que ler, entretanto, que a príl
ceLênc.a gcnérlca da mcd.da det'e 
Ge: ct;:utelc~a.me1-1te examlnada pa:'a 
nlo lncldir eln ramais que, a.nda. 
pOl'Vel.1tura .;!, 'ficitártcs, servem en
tl'et~nto a 1 lteréss.:;s económjCOS, 

DOA.DP ... Z4.650.4(4). fundamentais ie determinadas re· 
Conferênela lnt.ernatlcns.i Ç.') Tra- ~i5as do paíS, ou acodem ao trans ... 

balho. 4'-'\1. Seooa-o. En"io "e po:-te de pa~saS e:1'05, evitando malores 
A o.". .... C.J3eJva- ·'-::pe5as puta JS que menos P"J'dem. 
,..Cf parlamenta-r. " exatamente em razão dessas cir· 

Senhor Pr€.siüent~. , cun.stàhcias que, Deste mommto, d~_ 
Tenho a honro. de levar ?:{) c~ll~~e· sejo dirig'r a·pêlo ao GovêrnQ, por 

Cimento de V0.5sa Excelêma,a Que, aC3 interméd.o do seu .Liàer nes't,a Cma 
1í do conente mês, se 'lUlclará em e mediante a interferência, igualmen .. 
Cen'C-ora a 43" 'S::ssão da CQuüren- te, do Ministro da Viação e Obra..') 
da Internacional do TraballlJ, na. Públicas: 
(l,11a1 o Brasil se fará repru:'~htur pv~ f; que, Sr, PreSidente, ,venho recz .. 
uma Deleg,lçãoO tripartite, compc.s:tà bendo, da &lhia, ape:os e reclama ... 
de represE!'nt-antes do Govêrno, dos ções em façe da suspensão dD fun .. 
~mpregado8 ~ dos emprEgadores. cJonamento de ramais fel'rov:á,rios, 

2. Dentre os temas rele-vantes a .se~ em conseqüência c.êsse ato governa .. 
fE'fi debat!dos hessa impOrtante As- mental. De dUoJ.,S reg:ões, especifica. .. 
flnnbléia., ressaltam os relatIVOS 8 pl'O_ mente, os ape_os .são mais veementes. 
t(!ção dos ttabaJhoo do mmor e da Da. regH\o sudoeste d.:) Estado, as po .. 
mulher, a higiene no trab:llho e o pulaçôes da ~ona. são Miguel -
tl8.balho _ nas minas. Amargosa. principalmente. solicItam 

3. Desejo, nessa:. oportuz:üd'ade, ex- a revisão da medida suspensiva do 
rternar a Vossa ExLcelência,. o interêsse tl'áfego São Roque - Amargo.:- . 
do Govêrno em que o Senado Federal ~o particular dêsse trechO, o fun .. 
\Si~ fa~ devidamente representa-r n~s- c!ona.mento da ferrovia, além de pro.
sa., Conferência por meio de wn, Db- porcionar o transporte de mercado:>
's'ervactor. ::as para fins comerciais a diferentes 

Aproveito a oportunidade paro. re- pl'eçQs, é o me~Q mais fác.l e menos 
novar a. VC-5,.."Ia Excelênda 03 prot"s. oneroso para tôda a população. 
tos de meu profundo respelto. _ V~s- Da região sul do &tado, Os apelos 
co Leilão da Cunha. to:nam mesmo a feição de prote.sIiO, 

p Sr. lQ secretár!o irá proee,der à ~a,dD3 os 'maleficlas lmewatos que re ... 
leItura. de RequerJment;o do nobre ;)Ultam da suspensá,o do tráfego fel'· 
.senadOr Melo Braga. I rovi~o, notadamente entre Dhéus e 

Ubalt;aba. 
E' lído ti s~uinte De~s.a zona o protesto ê ma:s ve· 

emente, e com razão, porque o tl'ans-
.Requerimento, n9 167. de 1964' porte ferroviário não serve apell<lS a 

, pe.ssoos. ~ o melO meno.s oneroso, 
Des~ignado par~ part:c.pJ.r da De- igualmente, p.ara o transporte de ca* 

l;gaçao. do Brasll à. 48" Scssã-o da. cau ao ponto de escoamento da prQ. 
COnferencia, InternaCional do 'L'raba- dução, que é o pôrto de ILéUs. A 
J~O, a reahzar-Be em Genebra, sO,li- suspensão do tráfego, Já det-ermina.· 
Clto do Senado, de aCOrdo c~m, (' dlS- da, acarreta, assim, _ enorme preluizo 
posto na art. 49 ,da. consütu:ção e ti economia da regIão, M3s dali o 
t:0,art. 40 do Reg!m~nto Interno, a;u- pror.esto se desdObra., porque a. me
tonzação pare. atCltar _ eSSa mi?Sao, dida suspens:va pode envolver as pró
que deverá ter a. duraçao aproxima· prias obras de construção do charua~ 
da de um mês. do Porto do MalhaàO. 

Sala das SêSSÕes. 1'1 de iunhO de De um fllho daquela zona, Verea-
1964. _ MeUo Braga. dor vivamente empenhado na cans-

O SR. PRESIDENTE: trução dêsse pôr to, Dr. D':;IDósliene.s 
Berbext de Castro, acabo de reteber 
correspondência., em que salienta que 
ao smpensão do tráfego ferroviário, 
além de prejudicar 9 economia sreral 
(la região, pode perturbar; e segura .. 
mente perturbará, ~ obra.; de cotl.S
uução do pórto. Assim se verificará 
pOrque os maetriais destinados à 
oOnstrução eram transportados exata. 
mente pela. ferrovia federal que corta 
a região sUl do Est?-do. 

(Moura Andrade) - O 'Requeri
mento lido va.i à Comi6São de Rele.
çães EXteriores para. receber parecer 
e será discutido e vooooo ajnda na 
presente sessãO, conforme preceitua 

,g Regimento Interno, 
A Presldência deferiu, hOJe, os se

guintes Requerimentos de Informa
ções de, autoria. do nobre Senador 
José Ermirlo: o' de nQ 158, d1r-igido 
ao Ministério da Fazenda, O de a P 
182 dirlgjdo .0 Ministério da Agr~_ 
cultura. ' 

Há oradores lnscrltre. 
Tem a. palavra o nobre Senador 

;Argemlro de Figueiredo •. 

Não dando s estas palavra.s 8- fei
ção de crítica ao ato do Govêrno em 
si mesmo, antes lhes im.primindo e 
forma de um apêlo para a revisão 
parcial da providênti.a., Quanto a ê.sses 
raIThlis da Bahia, confIo em que a 

O SE. ARGEMIRO DE 
JtEDO: 

FIGUEI .. aAministraçâ.o possa abrir novas per.,:. 
llectlvas ao funcionamento dos servi. 
çcs ferrovlé.r1os do Estado atingidos 
pela. medida de caráter econôt·!co. Desü;to doa palavra., sr. Presidente. 

O Slt. PRESIDENTE: 
S. Exa. desiste da pals-lTR. 
Tem a palavra O nobre Senador 

Josapha.t MarinhO. 

O SIt. JOSAPHAT MARINHO: 
(Sem reols4o do orador) - Sr, 

Presidente, é sabIdo que O Oovêrno 
Federal, entre outl'll$ providências de 
ordem adm1rustrativa já. adotadas, 
elabOl'ou o Plano drQ Contencão de 

Aproveitando a circunstância de es
taI na triblUltl, complemento estas 
palavras com um outro e.-pêlo, êste 
de mterês.se geral da. Bahia e que en
volve, diretamente, OS órgãos de di .. 
vulgação naque1a. provincia. da Fe. 
deração ) especialmente os grandes 
jornai,s que se editan1 na. sua C6.p1 .. 
tal. Durante o exercido findo, ape
lei para o Ministro de Viação e Obras 
Públicao de então, Dr, RéUo de Al-

meida, no sentido de que fôssem ín~ .. 'mente o trabalho acreditave êle. no .. 
talados os serviços de telex em Sa.l_ de erigir as grandes realizaçóes h1..\
vador, favorecendo; assim, as comu- manas I 
n1cações que, para aquela Capital, O Amazono.s não MlIlente êle, mas 
ná-.1, ~ão fáce.:.s, sobretudo quanto àSI obr~tudo (J Brasil, perdeu o c'Onqut
notlcu\s que devem formar-o conjun- 1_ ilh +~ . 4- n li ê ' , 
to das divu:gações d:àri.amente for. so ãaqueJ.a br an..... Ulw g nc:3,. 
necídas pela ilnprensa. Antóvia. Rodrigues Mourão Vi~irt\. 

Respondendo-me ao' apêJo o Mini~s era capaz, na sua singeleza e 5in1Il·U
tro da V:ação informou qu~, no pri .. cidade, de eznpolga-.. se pelos grand~ 
meÍl'o :::emestre de 1964, taís ... €l'viços movimentos cívicos. Quando os ntpô-o 
13eríarn iniciados ou il~.:wgurados. Co ... nicos tentaTam ou ptetendel'am, peloa 
mo, até aqui, isso não se verificou, meÍos &·0 seus alcrulce, ilaqueando a. 
quel'O adit~r êste apêlo aO outro, fã bOa fé dos homeIlG públicos do Ama .. 
formulado, na expectativa. de que 't zonas e do Brasil, apoderat-se dQ 
Estado ~a BClhh, particularmente a lerga faixa de ambas., as margens, do 
sua. caPltal, possa ver corrigida essa. Rto Amazonas, a fim -J.e que J)udr..s .. 
d€f:ciên~ia. pJu:a o que de muito não se,m, ali, jnstalar a sucurs~ do 1m .. 
precisara a administra.ção federal. p~erlo .d? Sol Nascente Antóvia a-lau .. 
Nessa providência está justamente 100 Vlelra empunhou a bandeira. Que 
empenhudo o Centro do Comércio \la. ,combatia aquela U6urpaçác e pubU
'Bahia conformE' oficio que me diri. ICOU o seu livro. que se constituia de 
;111 li:e'll Presidente,. uma série de discursos e de confe-

Eram estas palavras, Sr. Presiden .. ]"~nc1as, advertindQ O B::-asiI e O Ama. 
te, que desejava proferir, a"'radecen .. f1nas do perigo a,mare-l0 na. tt"giâo 
do ao nobre Senador EuriCo'" Rezende 'amazÔnica. t 

a bondade de me haver permitido fa- I Era, portanto, um homem nec.es ... 
'ar antes de S, EXol. que. por (erro, 5írío ao país. Incapez de jUlgar os 
tratará de assunto de caráter polém! .. :heus semelhantas apenas ~las in-
ca. (Muito b~m! Muito bem!) IfJrme.ções OU pela.s denúncias, ',An-

O SR PR .... SIDENTE. tõv-Ua go~t'3.va. de j\llZ'i\-T, mas ente 
• 8 , • • _fl-tOg pOSItIvos para. poder nosWva ... 

(Moura An.à'ntdcl _ TelU a pa.13rr3 Ilsnte julgar. Se aqUi estivesse, sua. 
o nobre Senador Eurjco Rezende. -I"OZ se teria feito ouvir em defeM de 
(Pausa) " 1l1guns humildes e a.tk mesmo de po--

Não está presente, .derosos, que, por ciraumtAnc1es 'VI\.-
Tem a palavra () nobre B,onac v' rias, sofreram. condenações sem di ... 

EdmunóD LevL ~ lr~ito de defesa.. 
O SIl EDMUNDO LEVI' Sr. presidente, Sr •. Elenil.dores. ,,,' 

.... • qooUdade de ama20nense, e sendO 
(Sem re'litsão ao orador} Sr. Pre .. BQuele que O sucedeu nesta Casa, ven 

sidente Sm, Sem: dores. conta uma, \ nho trazer à memória- de Antóv:..la 
história. que trabalhava. três homens fi(JdriguoêS Mourão Vieira iL mInha 
quebrando pedras. Perguntaram a l.homenagem pelo multo que fêz e~ 
wn dêles: Que tazes? Respondeu o :pról do Amazona.s e da. mocidade do 
in,terrogado: Quebro pedras, Ao st"- 'Brasil. 
gundo dirig:u~re idêntica pergunta € 
êste respcndeu que ganhava dinhei .. 
ro. O terceiro, porém, ao interrO,!f2 .. 
do, deu re.;;posta. cOtllpletamante dtfe .. 
rente. R:6pOndeu que construia uma 
cat~dral. 

SI'. Presidente es.sfl simplória nar· 
rativa traça a- f~losofia das posições 
em que se sitU{l o homem perant.e a 
vida. uns fazem a.g coioos merã,ni ... 
camente, como autõnomo. Outr():'\, 
mov\.dos tão foment~ -pelo interês~. 
Entretanto, há aquêles que vão à 
frente das ~randes realizações, que 
agf'm por um jdeal. 

No dla 15 de iunho do ano pa~Sf' ... 
do, deixava o conv-Ívío dos Se11S se
l11'elhante.s Um homem cUJa v:da foI 
5~mpre .um lUZell"O, uma estrada de 
idéias. Há um ano, precisam{'nte, 
deixava de ser Senador da Rep'lbli .. 
ca um rma}",onense dignO Que en .. 
cheu esta Cast1 com o S'Çu exemplo, 
com a sua intE'tigéncia, CGm a. sua 
tolerância. e com a SUa humildade. 
Há um ano perdeu o Senado o con·
urso do ilu::tre AntóviIa. Rod:!gU ... ·3 

Mourão Vieira, tle foi, sobretudo, um 
homem que viveu pelo ideal. ld'êli.l d~ 
servjr suo? Pátrh, ideal de. servir seu 
Estada. ideal de servir sUa ~era.çãú, 

Muito môco ainda, atirou-se ~ lu .. 
tas políticas e. nela incOl11pre..?nsão 
dOs seus coe!>taduanos, teve que 
abandonar a terra natal. E, raJ>:lz<'lls 
a.inda, ta Dara O Rio de Janeiro hl~'1r 
pela vids. FYJi con~trujr também um 
colégiO. pundou, naquelG cidade o 
Colégfo Cardeal Leme Era a manei
ra ou o ~ meto 0'210 quar- ~le sentia 
que poderia continuar no seu ideal Qa 
servir a sua pátria, i.lUJnlnando a in· 
teUgênc!8- da mocida.de carioca? 

Não venceu Mourão Vieira sem es
fôrço, nem foi um exemplo de degra
dação para Q mocidade, Na realida· 
de, foi um homem' cuja vícIa pode 
ser lembrada com carin.n.o e corr:o 
exem)Jl0 digno de ser imitadO, por
que sempre se enpenhou em lutas 
honestas. Jemaís pautou seus atos 
pelo prisma das luta0 fác.els ou da 
esoont~anloteação, sempre combateu 
dentro da. lá d'l lf!aldade que carac· 
tertza os lIom-ens de bem, porque, sb-

o Sr. Miguel Couto - Permite V,., 
Exa. um aparte? ( 

O SR. EDMUNDO LEVI - com 
pr<tZel". , j 

o Sr, Miguel Couto - Queria ma
nifes~r, eru meu, nome pe.'5SOQl e. 
acredito. no no de kldoo os velho.! 
compfnheiros do Senado minha ~. 
!Uenagent ao saudoso Senador Mou
!'â() Vjeir.a, cUja atuação todos nós 
aoompanhávamoo. No seu trabe.:hO 
?arlamentar, não sàmente def(>nct!A o 
'\m'JZonas, seu EstfOO natal. ma.,Q tO_ 
da a economia dQ N'ordeste ten~ 
pre<;tado os !l'l2is relevantes S€TV1('()S 
'lo País. POr êste motivo, no mOli,('r;-.. 
to em que V, Exa recorda à C.b~!1 a 
data d~ seu falecimento) desejava t ... 
casse- consignada a noSt'm hom~nl",!Ptn 
a.o grande brasileiro que fel o geno. .. 
dor Mourão Vie-ira. 

o SR, ED~n}NDO LEV1 - ,~;r'.~
deço, do fundo do coração, a9 "Ju'-):-e 
Senador Migm" Couto fS exp"p',~,~s 
':!ue traduzem, não só o SerJ "a .. ,Ni~Q, 
mas a homenag€ln da C~ !:! 1J.~Pm 
tanto a dignificou, - o 'SaudosD se
nador Mourão Vieira:, 

Na verdade, Antóqia.. Rod:ri1f'l~, 
.~ourã{) Vieira fOI:? um homem V-ll~:l;' 
do para OS problem~s da sua te'l'''a. 
principalmente para 0$ -abandónados 
~ espoliados, 

g' dupla a. minha satlsfação 00'::". 
qu~ recebo a solldariedad-e ele '1m 
dos mal.!; eminente Senadores de p..e~ 
pública, Que rende tamMm um Drf'i~ 
to de justiça à Clemória de !\.1lnrito 
Vieira, • 

8r, Presid~nte, Srs, Senadorps( 
Antóvia Rodrigues Vi~ira foi. ~rn 
verdadf', um padrão de djgnüladt> e 
de trabalho, pelo qual a mobin:- dei 
do Amazonas e a moc!dade do Bra .. 
sil Podem gu1ar~se. (Muito b~mf 
Muito bem!) . 1 

COMPARECEM MAIS OS SENHO' 
RES SENADORES' • 

d-oldwa.sser Santos. 
Vivaldo Lima. 
Desiré Guarany. 
Zach"rJM de .ASSumWlio. · 

-~ 
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:r..rqura P cll1W. 
lEugên.o SJ.rros. 
SEbastiâo ArchCl 
V!<i~or;no fi'reir ~ . 
n::t-H lir Rcs$do .. 
Ar,temil'o de F;~u(>ír,," 
:Bal'fos Carva:ho 
Pe!43oa de QUC;,02 
LeJ:e :>Jcto. 
!Ea'~~1fco C:ltr.lão. 
Jf>!'fen::::m C:e Agui::tr. 
'Vd'íco:1.::ellos Tórrc3. 
LinIJ d ~ !\Io tto"-. 
Pt'djra ,~lldov1co. 
l"VJ= no Br<:g!l \",11 

9 ~f{.. PRESID1}\··rr:: 
(G lbcr,o Jl1l1Tinho) - Tem a pa

"'YTU p no)): e Senador José Guiomard. 
tpau.:;,(l1. 

Não t'Hã presente. 
Tem~ a palavre () 'nobre SenadQT 

D2sirr\ Ol'31':l.!ly. (Pa!:-sal. 
Tamp{>:r nfio está pre~enre. 
Não I h11 màLs ordaor L~c:jt.o. 

tpausan. 
~::>á.-,,,c à 

ORJ)E~1 DO DIA 

l)isc;/ssâo, em turno únzco, do 
Frbjei1 de necre'o Lcg1slativo 

"1:," 5'3, de 196. \]til 169-8-63 na 
Câ~ara). que apr01:a o texto do 
Ac rdo de Turi.smo entre o Brasil 
e orlugal, assinado em Lisboa, 
u 9'de agôSlo de 1960, tendo pare~ 
certs ja,vol'áveis (ns. 271 a 273 
~e 19S,-;) das Comissões de cons~ 
n~4\ã(l ,e Justiça, de Relações 
Ert~riores e de Finanças. 
~ cU.sclssão o projeto. (Pausa). 
lõJ:ão l1avendo quem peça a palavra, 

encerro, a discussão. 
:Em vp,taç ão. ~ 
Os S113. :3enadores que aprovam o 

f)rojeto, , qu =iram permanecer senta,
Ik>s. (Pq,usr.). 
Aprov~do Ve.i à Comissão ãe Re-

~ão. : 
:e 'o ,~egulnte o projeto apro

adQ,: 

PRPJI:TO DE DECRETO 
I:.EGl~LA.TIVO N? 50, DE 1963 

IN" lS9-- B-S3. na Câmara dos 
Deputados) 

APro'Dt!. o texto do Acôrdt> de 
TuriSmo entre o Brasil e Por
tuga~ .. assinü'do em Lisboa, a 9 de 
"gósW de 1960. . 

J 'contret=so Ne.cional decreta: 

Art. H É ~ro\'ado o texto áo 
hcôrdo d:e 'I'urismo entre o Bra.,')i} e 
tortugal" ass.inado em Lisboa, a 1} de 
Ilgôsto d~ 19€O. 

Al't. '49 l~~te Decreto Legislativo 
entmrá flm vigor na data de sua 
publica.çãp. revogüdas as disposições 
em contr~r~o. 

DZEt:ussão, em 19 turno (com 
!predação preliminar do. cansti
fUc;anaUdade, nos fêrmas do arti
go 26~ do Reg,tnBnto Interno). da 
Projeto c:~e Lei .dq Senado n\> 53, 
de 19d2 d 3 autoria do Sr. Senador 
l.:lúrtttzs Júnior. que cr:a' uma 
ZOTta lrilr.ca na cidade de Belém., 
Capitq,l do Estado do pará, e dá 
oidra-SA providências" tendo Parecer 

. (sob ~9 2r5, de 1964) da Comissão 
de. Cef/lstituição e Just;ça, pela· 
i"ilC071 ttítuciona'l:dade. 

..tm d: .. .:Iu<:soio preliminar (> pro-
t"to qu:ml{) à co:n.sti ~u,:::onal:dade. 
[Pa usa \ •. 

Não hr;. .. ·endo ql'em peça a pa:(tTra, 
I!lC~:'ro a 'd,~{ tI&.~ão. 
Em lO':!;'JO o projeto quanto ri. e.>:sa 

tre:imin;,Tl twdo parecer contrário 
'a. Com 's~o de constituição p Ju."
k:a. V(J~J.rSE' O projel0. Se reJ>;!~l(l' .. {. 
!fÚ ri qulvad'o. 

O:; S:s. 'Sel1ado!'~s .nB ° rlprOy .. :Ull, 
peham ~ermanccel' sentados. 
PauwQ. . 
~"'tá rejtta ~o o proj::o; serâ ar
quivado ' 

" 

U'Rl'nQ DO ÇUNUKI:.::;:SO NA\;IONAL (Seção 11) 

É o seguinte O projeto rejeitàüo: 

PROJETO DE LEI DO SE.."I ADO 
1'1'1 53, DE 1962 

(..·Tia uma zona Tranca na Cl

aWe de Belem, cap?tat d.o /:,SW .... <.J 

UQ l;'ara. e ua uuer(ls p1·UVI"i'lI· 
ews. 

o C~ngrf'sso Nacional decreta: 

r~an{.a poderão ser :ncorporadas à 
1 ~'H',::U! l~á.O nacional, meçiiante (ÍCI-Pa.. 
'cl1o re.i!,ular e pagamento dos direi, 
! ,03 alranq.€'zários corn,spondentcs e 
!'!Ul.is lffi,Pos.:OS Cln que 'incidam pcr 
I esse mot-a'o. 
: ;.r~. 10. A J..dmmistraç.fto do pon· 

Lo d:-t zcr.a franCa de Belém pode!'á 
I fer confiada. à companhla concessH)

!l!'Í..!'1~1 elo porto de Belém mediante as 

Junho de 1964 
-= 

Pedro l...udovico 
FilintQ Muller 
Ne.son Maculan 
Ado!pho Franco 
Mello Braga 
ll'ineu Bornha usen 
Guído Mondin 
Danic-l Kriegm' 
Mem de Sá 

o SR. f'RES1DE~'fE: Art. l° l!; criada Em Belem, c.::.pii:d CO!1d:çõ.cs qt:'e a Un~ão estabett:cer ou 
rlú Estado do pará, uma zona í'lane:t ler administração nutônoma do pró- (Gilberto MarinhO) ct.:;,').vvu" 
para an'l1aze.namento ou dCpó.s:/'o, pô o Govêrno Federal. . deram à chamada. 34 Senho,.'cs Sc-
gual'cla, conservaçãO, benef:c:amenlo Art. 11. O Poder Executivo, den .. nacol'es. Há Quorum. 
e ret~rada de mercadouas, artigos €, ~! .. ") àe 60 (sessenta) dias. após a pu- Vai-se rep::tir a votação, 
prooutos de 'lua,quer natureza, 'pl".)~" b~k:tç':o desta lei, reg:u1amentarr,. a Em votação o Projeto. (Pausa) 
\Cn::entes do estrangeiro e cit'st.~nar i/(mu ranca de Belém e estabelCcen\ Vai ser feita apuração, (Pausa) 
dos to consumo interno da Amazõ- 110:mas àe operação e tiscal1zação da. Votaram l's:TI1" 8 S~naao.!'es; l'O-
n,a, como dos países mteressad",s, Ü· a ~t1be1a das taxas devIdas por sua tal'am "não" 27. 
U11t!O_eS do Brasll ou qUe seJllm D=<· llt!~lzaç:1o. ~o projeto fOI r~jEitado. Será, por .. 
!1hados Pur águas tnbutárias do no Art ~2. EnQuant.o a 'Oblas da ta.ntQ, arQuivado. 
AU1;z.ona~. .A " ~ I constr:lção dfl; zona fran~~ nã~ estio É (} segulIlte o p:'OJ~ío rcjelt.a-

A,!t. 2 O Governo_ F",derol Lrtl \'er{m conclu\daB. ti. Un~ao ent!afà <!..;). 
deln~l:car, nas l~ll~dlaçDes da cldadc, !.m acôrdo com a ccrnpanh'a conces- PROJl!.~'O DE LEr DO QE:N'ADO 
a IDa!gem do l"{} ~uajará e Em lugar ,Ion~.ln. do porto de Belél!) pal u' que 'No {i() DE 1962 .... ' 
que, leuUa ".c~nd~ç.(}~S de ca~~do ~)O reg. me do porto da zona f.anc.:l .' _, ' , 
aC(i<,ta.gel~l ",~t~fa~OWls, uma .. aJ.ea d_ cntre imediatamente em vigot, Ltl_j Reg~~:a. a ..... rol1t}lçuo dOS. :)arge-ntos das 
terras na..} U~Ieri?r a ~uzen.os hec· lizamh alguns dos armaZéns da me5- F~ ças Armadas e da outras prQvt.~ 
l~l-eS, onde f!ca~'a. }(jCJ.l:~ada ~~, ~n: ma t~lJlpanh;,a, denclfJ.s.' 
Lanca. com. fiz. lu.<';valaçocs e s ... rv ços Art. 13. A zona franoa de Bf'lêrn Al't. 19 Pitam os M,'geutos das 
adeq~a<~?s ao. f:~~ func_on~cnt0. é considerada ·empreendtmento c,-or- Fôrg:as Al'madas (:om o direito a ser 

paIáo 1afo UUlCO. ~. te.l3.S de;:.tL, denadv ~eom o Plano ~e VJ.lorização promo\'idos à graduação imedlate.. 
na~as !l }ona franca c!laàa nEsta lei I Econô!mca da Amazôma, c()t'!'endo as ct~de que nüo hajam incorrido em 
serao ,,'oblo1das "po~' .d0:.1Ç3-0 do G::"\'êrn~ deEI,?csas de ~ua tnstalaç~o. conser- ~lanS1!·es~:.) di.~ipHIKI:'- qualificada 
do E .. t~do_ do Palit ?u. D1fdjal1:t~ de \'açeo o tunclOna!nento, a conta CH\ (, ~'lO m.:.u comportamento, possuam 
$a.propr,a~ao para fms d~ llt:.hda,de 1 \'erbfl a que, se refere o artigo 199 aptidões físicas atestadas em in~pe .. 
ppb1ica, na. fonna da legLSlaçfio e..-n I da Consc.tulçao. ção de saúde, comp!'ovada capacidade 
\'lgOr • ' Art. H. Esta lei entra em -v:gor I ~-'oflssiona1 e curBO de apel'feiçoa-

Art, 3'1 Será escolhIda ~;-ma área na dnta de sua publicação, revogadas mento ou ·equivalente. 
oon:plen~Ent~>:' da zo::ta tranca., na. :1.'> di~po&ições fOro contráriO. J ' . ' 
maIs aoaptavel das Ilhas da o~-:ça, J . _ . ' ! ?,~!'ágrafo únIco. A. prorr.oção '" 
Jcoaracy e do outei.:"o, pJ./."a servir I Dzscuss<,t0' e~Jt pn.m.eiro turno, que BC refere ê:>te artigo fica SubOl"~ 
de dep6s:.to q. certos pl'oauto.'> qUe, d~ proJeto ae Lel do Sena~o dmada às seguinte condições: 
po...<;5am .nela ser positado.s, pdra tws I num('ro 60, de 1~62, de autor.a a) a segundo-sarg(iltiJ o t:ercelro-
de beneficitlmento, sem pO~5ibllldaC:e du SC1l1lOr Sena.dor Burfe,'" car: sa:gento que conte ou venha e. conta:· 
de deterioração .que lhes d'm1nuam o I t'alh:J, que f'egula «. l)rOmo~uo 8 anos de serviço efetivo; 
valOr comercial. 1 dos Sürgen;tos das Fo: .~!'~ ~rN b) a primeiro-sa!'gemo o segu ... '1do-

Art, 4° Na zo::.a franca que !ôr ae..1 madas e da outras proJ.;.d~nCtas, sargento que conte Ou venha a contar 
marcada serão· construídas instala- tendo Pareceres sob nun.UT.Os 15 anos de serviço efetIvo; 
ÇÔes portuárias CLm armazens Urres- 2CO a 252,. de. ~964 d,a.tj C?m~ssoes c) Q wbtenente ou suboficial o prl .. 
LIes e cais flutuante acostá reI Sl'gun. de:, • Constitulçao e J1!sllça, fa- melro-sargento que conte ou "enha e, 
do o tipo exigido pela g-rande var:n- VOi'at'el com a alterac;,!o que SU.. conta.r ::-0 anos de seniço efetb0. 
çáo do nível das águas da reg:uo. l!e:~: _ Segura:nca l\rdclOnal, v.ela , Art. 21 Só farão jus à promoÇão 

Art. 59 Nas dependências internas ',e)elçaO e Flnallças, pela rC1el- Os .sargentos que cum;:nireln os se'" 
da ',Lona franca de Belém, constItui· ~(/O. guintes intersticios: 
das pelas terrenos agregados às sua.s Em discussão o pr-ojeto. (Pausa) a\ a segundo-.sargento, 3 anos na 
ins.talações port\.lÜl:~a.s, .wrá factUta· ~':enh\lm dos Senhores SenadOres gradUQ.ção de terceiro~sargento; 
instalações 'portuárias que o deseJan::m de,;cjando discuti-lo, encerro a. d..i.s- b) n. primeiro-sargento, 2 anos na 
arrendar teueno.s para o tim de cu~ão. g:. 'duação de segundo-sargento; 
c,mstruir depósitos. de mercadorias Ot.' A \'ot:lção do Projet.o, que, cOmo c) a subtenente ou subOfiC1al, 1 
montar indúst,r:.as de t.fne~iCiamen:o dl.sse tem pareceres contrários d:1 ano na graduaçãO de prhneiro-sar
de matérias-primas provenientes das Ccm:s.o-.:io de- Segurança ~acional e gento. 
repúblicas limítrofes à Amazônia ou da de Fina.nças, deverá ser fe~t:l Art. 3> 0, Sa.i.'ge:1tm D.1..<; fo:,,'? .... 
daquelas que sejam banhadas por em e~rutinio .:i.€creto, Armadas que não possuam O curso 
eUl'.5OS fIuviai<s tributários do no Em votaçãO. :(Pau.sa) de aperfeiçoamento ou equi ... alent~, 
Amazonas, bem como Os cQrre3.poS1- Vai-se proceder à ap·lração. mas sejam pOl'tadOl'es de diploma de 
dentes serviços de eseritório. lP·.:mSa} curso Ginasial, serão matriculados no 

Art. 69 As mercadorias de proce- Vetaram "'sim" 5 SenhO!'es S:::na:' O.'\S - Curso de Aperfe·Ü';.oamento de 
dênc:e. estrangeira, quand.o desem .. dores; votaram "não" 19 Senho.:es Sargentos - ·independentemente de 
lJarcadas diretamente na área da zo· Slenadcres. Não se configurou exame de seleção. 
nà tranca de Belém, e enquanto per- "quorum" 1~al. Art, 49 Ficam fixadas para aS pro-
manecerem dentro da mesma, não Yai-.c;e p,ocedftr à 'Chamada, do moções de que trata esta lei 6S se-
estarão sujCltas ao pagamento de di- Sul vara NOl'te. I guintes datas: 
reitos alfandegários ou. quaisqUEr cu' (Pr(){'ede~$e à chamada) a) de tercelro-sa!'gento a segundo.. 
tros imp()stOs federais,' estaduais ou . sargento: 31 de maio e 30 de novem-
l:Uunicipa\s que venham graYá·la~. RESPO:\'DEll A CHAMADA OS bro; . 
sendo facultado O seG: benefiCiamen-j' SE~HORES SENADORES b) de' 5egW1do~sargento a primei-
to e depósito na própria zona de sua Gotd\vasser Sa.ntos ro~sa.rg€nt<J: 31 de janeiro' e 31 de ju-
conservaç:io, 1 . lho; 

- , . Vi'ra do Lima c) de prime1ro~sargento a' subte-
Art. 79 Todos OS aI tl,;'OS oU pro~ Ed:.'l1undo Levi nel1te ou suboficia.l: 31 de :n;1a.rço._ e 

dum entrados z:.a. zona franea pO- Desil'2- Guarany 30 de setembro. 
d~ráo ser aco~dlc:,onadOS nos ~rma. Zac.harías de Assumpção § 19 O sargento. o subtenente ou O 
~ns de propr .edade da; adminl.Stra..1 Mcura Palha suboficial, que completar o tempo de 
Gaú do porto oU de partIculares. den· ~~t~~~o B;;~?;e serviço efetivo para as' promoções Te-
!:XO !ia zona franca. pagando af:, re&. Dinarte Mariz guIadas nesta lei antes das datas es-
pcctIV3.'; taxas de armazenagem. Walfredo Gurgcl t,a.,bele-cidas nO presente fi1'ti~o, conta-

A.,rt. S9 será incluída na area da Rúy Carneiro I rá a respectiva promoção da data. em 
. ZOlllJ. franCa uma faixa de água de Barros CarvalhiJ que houver completado o tempo de 
'I du~ntos metl'os de largura, contada Er';nirio de Mora€':) I serviço efetivo para obtenção das m.es_ 
~ôbre a supcrfíc;oe do rio, na parte Jú1:0 Leíte maS. ' 
adja~(Hte ao litoral do mesmo port~ I Eduardo Cablão § 2°' As funções de Sargentos serão 
c na qual pCdel',"io estacionar, sujel- 1 .Jcsaphat Ma.rinhe, desempenhadas indistintamente, inde-

I,ta . ., ao m~smo regime da zona fran- EuricQ ~ezer..je pendente de graduaçãO, dentro dos 
I ca. embarcaçÕf'.';i e alva:'eng:ts c~nve:t", i Raul Giuberti seus respecti .... os quadros. 

titia:; Cm de,Jós·toz p:ovL;.óri05 de MiJuel couto Art. 59 05 Sa.rgentós diplomados 

I mó:~ti"'ri3.S estrangeiras en1 trànsito I' A-j;'é:!o Vianna em Medicina, Farmáeia.,. Odonto1ogia. 
l'áp:d:l (lU jangadas de to:'()s de m:l· GiJb~do Marillh lt Engenharia, vetermária, Contabillda-

I 
deira estrangeh'a ~ s:~rem bm~f;c':I-I' ~\-o4L1€'il'a da Gam.1 :de terão ingresS{) independente de 
da," denJro da área uo po:to, l'~l,~ de Mattos exame de seleção nas e:;colas de <fll-

Art. 99 As me:c;I;:!orias ~, .. , DC.:J.das I 1I.l0;?::t Andrade dais correspOlfi1entf'...'i às respectiVM 
ou b~:n3ficiada.s na ã:'ca d3. zona J"Of(> Fe.!.:ciaDo especialidades 



Quil1ta-feira 1 a DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL -
A.,."t. '6Q 03 Cabos das Fôrça,s' Ar· 

ma da i p<x~Uidore.s do curso' que os 
habUltem a ptomoção a te'fcetro .. sar .. 
gento e qUe contem ali venha R con· 
tllr 'fua1S de lO anos de serviço efeti'Vo 
serâp p:'omo'i':dOS a terceiTosJsa1"zen~ 
tos. 

Art. 79 E.~t.l lei f':1~rará em vigor 
na. d-ata de ~'..l'l p,lblicaç<'io revog.nc1as 
fI,.S dwposiçÔ2s em ccntrú'no. 

H:raÜL>3.. D. F" em 6·12-62. 

Discussão, em primeiro turno. 
do proj:ci.o de LeI do senado nú .. 
7nerO 150, de 1963, de autorza (/,(J 
:,enhcr senaoor LObda da SHvei~ 
1'1, que decLara de utllidade pú" 
bilca lJ A.MCCLQ~'~IO Bêrço de Be
lém, scdiuda em Belém, Estado 
(lo Para, tendo Pareceres (núme
ro~ 269· <t 270 ue l{H),\) das Co
·mis:.Óes d.e Constituição e Justiça, 
favorável cOm II clnt?ndQ: que ole
t'cce sob n? I-CCJ,. de Saúde, la
t'Orlmel ao projeto e à emenda; 
de FinançJl", jarorDtcl. 

.' .- -

E;' _ o seguinte o projet.o 3pro- i 
nM: I 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NQ 150, DE 1963 

Declara de utilidade públi.ca a 
A::,:socwÇdo Bêrço de Belém, se
diada em Belém Estado do parâ,. 

o Congresso Nacional decreta: 

A:·C. lD E' declanld.a de utilidade 
mibllca nos têrmos do a,.rtigo P da 
Lei número Ql, de 28 de agôsto de 
\95'3 a As:2>CCiaç.ã(} ~rç() de 13':!~";m 
sediada em Belém, Estado do Pará.. 

Art. 2" E"ta ll:.'1 entrará ~m vi
gor na data de sua publieaçáo re
vogad.:lb as disposições t::nl contrárjo. 

O SR. PRES1DENTE: 

Em votação a emenda da Coml.s.. ... âo; 
de Corutlt utção e Justiça, que tem 
parece-res fuvorávels das COU\l."sõCs 
de saúde e de Fínanças. '1 

Os senho~es Senadores Já. podem 
\'otar. <Pausa. 1 

Etn àisctt .. .sno o Projeto. (pausa) Val-se proceóer à I'3purnção, (Pau~ 
Nenhutn doS S.enilOres Selladores sa.) \ 

Qt~i:!rendD U<'<'I:- .G.l pa1-avTq, t'nceTrOJ Votaram sim 34 senhores senéld04 1 
ti dÜ,Cl\S.'S3.0. res; votara!ll não 3 senhores Sena~ 

Pas'la·""e à vO~Dçfio do projeto, sem dores: houve U!lla abstenção. 
pr~llií'.o ria em;nda. I E-'>tá aprovada a emenda .. 

A \rotaçáo dr:e ~er felta em e'cru- It !L seguinte a emenda opro- ' 
tinlQ SC'Ct(- .,), p~lo p.'oces:::o eletrô- ~'ada.: 

nico. I' Emenda. n° l-CCJ 
Em ..... ntsctw. I P[tU~a) o . 
V.<lJ :.;er i't'jt~l u npm'(I.9'Jo. (Pa1jsa) Ao artigo 1.: I 
VO'..at8.!n "::;,m" 27 Senhores Etê- supriIna-se a expressão: "nos têr. 

nllçtnrcs e "113.0". 5. mos do a.rtigo 19 da Lei uI;> !H, de 28 

N«.) hã quorum reg:mentrll. 
}'f_l-Se proceder à chanll,dEi, 

No~t·e para o Su!. 

J~ESPO~IJEl' .. J A CH.-\:,\'L\J)t\ OS 
SES'UORF.::; ~ms .\UOI{I':S 

de agõ.~to de 1935". 
O SR. PRESIDENTE: 

do O projeto vai à COllli%ào de Re
dação. 

Está e~gota.da a matéTia da O:'dem 
do Dia. 

zachari~ de A.5Sum~ 
MO\l!a Palha 
Eug~nio Banos 
Sebastiá<). Archer 
Victorino Freire 
Jaqulm E aren!;e 
Jose Cândjdo 
Menezes '>lmentel 
Dix Hui.t Rosado 
Dinarte Mariz 
Waltrwo Gurg-el 
Ruy Carneiro 
Argemil'o de Figueiredo 
JcãO Agripino 
Barros Canalho 
pesM>a de QueiroZ • 
Ennil'lo de Moraea 
RUl palmeira 
Júto Leite 
Leite Neto 
AJoysjo de Carvalho 
Eduardo catalão 
JesR'Phat Marinho 
Jefferson de AgUiar 
EuriCO Rezende 
Raul Giubertt 
Mlg'Jel couto. 
Aarão steillbruch 
Vasconcellos Tôrres 
Aurélio Vianna 
Gilberto Marinho 
Benedicto Valaáares 
Nogueira d~ Gama. 
padre Oalazan.'!. 
Lino de Mattos 
Moura Andrade 
José Feliciano 
pedro Ludovico 
Fílinto MulIer 
Ne/.s(}n Ma-culan 
Adolpho Franco 
Mello Brasa 
lrineu Bornhu u~ ed 
Antônio Carlos 
Gui<io MOlldin 
Daniel Krieger 
l\lcrn de Sá 

O SR, PRESrpENTE: 
(j.1}!dWfly .. <;er flnt{J.~ 
V: vu:do Uma 
E(imunco Le'.'i 
V.s::-:" ,tu.I'·any 
2-.lchflrL9_.~ de A,.5~;mp"H) 

Não há orado!'es inscritos. (PaUsa~ 
Nada mais ~lavendQ que trMfl.t, 

vou encerrar.:l. sessão, convocando. 
antes, os S~nhcre5 Senadores para 
uma sessflo extraordinária.. a Teali~ 
Z3.r~~c às 16 hora' com a seguinte: 

anDEM DO DIA 

Moura. Andrade - A lfsta de pre
sença acu::a o comparecimento de 53 
senhores Senadores, Havendo nÚttle

. r1.1 l.~gal, declaro abérta a sessão. 
. M ou!';), P .11ha ' 
~~'_lgén:o B.u1'(;. 
Sebastl;to A:chrr 
V.ctOnno f':ei!? 
Dix l-lua Ro:-r:c') 
\" ó ;fr€'DO 01 t!'!pl 
l1uy C!Il'rH'JlQ 
.A:gt'HW'O fie F"~';'·i.'''.da 
J,)=io A~n~)]1lD 

ESCOLHA DE CHEFE MISSAO 
DLPLO~!Á nCA U"RANÇ.') 

Di.sCl1~ão. em Iw·no único, do pa .. 
rccer da Ccmi::sãa de Relaç,ões E.x· 
teriore.s sóbre a Men.sagem nÜInero 
ilS de HJ&!. (número de origem. 159). 
peia qual o SeDhor pre.s.de-nte da 
República submete ao Senado II esco .. 
lha CIO D:plomata Antônio Mendes 

Vai ~cr lida a ata. . 

O. Senhor 2'1 secretário proce
de rI.' leitura da' ata. da s~são an
tenar, que é aprovada sem deba 4 

te". 
o Senhor 1'" Secretário lê o se~ 

gu,nte; 

lhl.r;os Carva:ho 
Etmuio de ~lo:.t.',' 
JúllO r..eite 
!\rile S\:'to 
~ lardo COl luJão 
JÜ$Cphfit Mar;IlII~ 
;EilflCO RrzfnCl' 
jR:-lul Gíuberl.\ 
MIguel COIHC) 

.Allrêlio Vianna 
CHlbt>rt.o Mnnnh(} 
j\;'ü2UE:'lrn ~a (hutu, 
LJ 11ü d':! I\:! a tt os 
l'.f<mra Andl'sde 
JOSé ll'eliciano 
pedro Ludo\'\('() 
F'llínt.o M\iIlN 
Ne1.son MaclL1!l 
Acto1pbn Frllneo 
Mello Bra~a 

Vianna para a função de Emba-ixa- Oficio número 1,167. de 16 do mês 
C:01' Extrl;tol'<linârio e Plenípotencíâ- em CU1SO. do Senhor Prul1eiro Secre .. 
rio do Braf!i. junto a.o GovêrnQ da tário da, Câmal'a dos Deputados eu ... 

rrinetl BOrol),')'l '.~" 
G!1!do Mondin 
l):miel KriC''.:!C't" 
hJem de Sã.' 

o SI:. PRESlJ)E;-;TE: 

~Gl!b;:rlf) f,[ur1ll1/01 8'/60 pre-
S["ll~'~, ::n S~!'J-:Tl~'(';: Sd1,ldore3, 

V~l(-."e ;·cp.'tir a rot,n;iio. Em vo· 
tn~~f1o. 

Hi quorum. 

'E:m \"Dta\~0 o p;.çjno s:.'m preJui· 
'liO da i:'mrndn. (Pausa) 

V<u-~~ p-;,cC'''{:.:'r .1 apm.lção (!'::u-

"". ) 
Vot:::.rflm "'jm" 23 ,'nbM2:>; Set' .... 'l

ê'.c.rc>" c .", ~âo' 6 SC'llnOrCS senado~ 

res, com VlUJ. ~lb·,~ertção. 
O projeta e.::ii aprovado. 

.França. Icantin,Huldo à revisão 00 SenadQ 8, 

ESCOLHA DE AtrrORIDADE seguinte propo.sjção: • 
(CHEi'E DO SERVIÇO NACIOCiAL 

DE 1NFOR~1AÇõES) 

Di.<:.cu"s&o. em t.urno únIco, do Pa
rf;()er da. Conüssão de constltuição e 
.Justít:a s.o~t'e a Mensagem n(unel'o 
100, de 1964 (núme:ro ds origem 171. 
de 1964}. pela qual o Senhor Pl'e.si~ 
dente da República 5ubmete ao Se ... 
nado a e.::colha do SenhC>r General 
R~l Golbery do Couto e Silva para 
a. função ele Chêfe do serviço Nacio-
nnl de Informação. ! 

(L~van·.a-'5e a >:.e!3sáo às 15 h<:l-' 
ru,') e 3,) minut.c,s) 

-- I 
ATA DA 76~ SESSÃO, EM 17 

DE JUNHO DE 1964 
(Extraordiflária) 

Pr('.~idênc:a dos Senhores ,r..,rO~lra 
Andrade e GHberto .M.lrinho-. 

As 15 horas e 50 m:nu~os 
acha:rn-.~e p;,c.sente3 0$ 'Senhore,s Se
h.l>dores: 

Ci<Jldwao:ser San~..o.'}. 
.1cEé Ou.omnrd 
06ca~ Passos 
Vivaldo Lima 
Ednllmda Le.,..i 
Desi.ré GUMIlIll 

r)·o;eto de Lei ela Câmara 
n9 70, de 1964 

(:\'~ :!.OIO~B, DE 1964. Ni\ O!UC-E:\J) 

Aulori::a o poder Executívo a 
abrir ao Poder Jud{ciâtlO _ Tri
bunal Super:or do Trat~lho - O 
crédito SUPlementar de ' .. , •..... 
Cr$ 196.368.800,00 (cer-.to e no
venta e seis milhõCs, trezentos e 
ses~elLia e oito mil e oitOCrq(o; 
Nuzeiros) em rejôrço à dOÜi{'àO 
do orçamen.to 1~tge1l-te. 

o Congresso Nacic:lal d('.:~ret.u: 

Art. 1° ti: o pocter Executivo nuto
l'ÍZado a 1\ btir ao Poder Judiciário _ 
Justiça do Trabalho _ Tribunal 
super:or da Tra/Jallio, o crédito ~mpJe
metltar de Cr$ lVS .388. 800 00 (cento 
e noventa e ,sejs milhões, trezentos e 
Sessenta e oito nlÍl e oitocentos cruzel
ros) , em refórço Q,::t, dotação constan
te da Lei l1Q 4.295, de 16 de dezembro 
dE 1!Hi3: , 

All(:XO 8 - Poder Judlciário. 
05 - J.us'.iça do Trabalho. 
05-01 - Tribunul SuperiC'r do Tril

baUlO-. 

De!l!.l'~m5 Ordinária,.<;, 
Verua 1.(1.00 - CuaLeI&.. 

Junho de 1964 1737 .' 
COllL 'gne.çác 1.1.00 - PC\>SOlll Oh'''.';' 
SubcousignaçãQ. 
1.1.01 -. Vencimento.') e VSlltJl.gena 

lixa;; - Cr$ 613,232.00000. 
Art. 29 Esta Lei entrará em ,,·igOIl, 

na data de sua publkação, rCY!>g'ldaA 
as disposições em contrário. 

/\. Oozn.i;,são de Finanç!3s nOS' 
termos do an.. l:!O, do Regiml.'nto 
Interno, 

PARECERES 
Parecer nQ 350, de 1964 

Redação final. ,o Projeto d. 
,Decreto Legislativo n9 1'3, de 1~ 
(TW 170-8, de 1963, na casa a. 
ftrigem) . 

Relator: Sr. W ... lf;çdo GUr.;el. 

A CQmisào apre~enta a. re<1tlção ft .. ~ 
nal dQ Projeto de Decreto Leg1t-la,... 
lílVo n'? la,.de 19~4 mO 170~B-, de 1.963, 
na. Casa de Ong-em) <; lC apro\'a I,) 

Convenio de Intercâmbio CUltural 
enta-c os Estados UDldo.s do B.:a.,iJ, 
e o' J,a'pão, 3S"lnadD no Rie de Ja.
neiro a. 23 de janeiro de 1061. 

So.la das Sessões, em 16 de j tmbo 
de 1004. - Antonio Ctlrlos, Prt.l)lden .... 
t,e. - walfredQ Gurgel Relator. _,.. 
J1Ilw LeUe, ' 

_~NEXO AO PARECER 1'1' 3-!!). 
DE 19» 

Redação final do pn;Yjetc di! 
Decreto Legislat1'(}() nl' 13, de I*" 
{tl!' 170~B, de 1!}53, na CQ·~a le 
ongelJO • 

Paço SJ.ber' Que o CongressD ,11.\1-0 
donaI aprovou, n~s wmio.; d.o fl'C'''' 
Ligo 68, n" I, àa çou .. .iiu!.çã.o Fe ... 
deral e eu, Pre.sldente do Seruldo Fe.
deral. promulgo o f;E'gUintr. 01 

DEc::!.~ro LEGlSL..\TIVO 
N° - 1004-

Aprora o COllvéuio' de lull.w .. 
Cultura.l entre os Estados unidof 
d~ 8ra~tl e o Japão, as::.'inado no 
Rto de JClHe1TO, a 23 de jUnc,i d4 
1%1, 

o Congre.<.$O Nacional de;;::re~~; 

Art, 19 E' apr-ovo.ào o Co~vêniQ de 
rmercàmuiQ CultUl'.::q entre os Estadoa 
na cidade do Rio de Janeiro, a 23 dr,:, 
Un!cto ... do Brasil e o JUV.1o. a-t'.sÜ1aQO 
ja·neü·() de 961, 

Art. 29 ítste ;ecreto legi.')la,~:vo '. 
trará. e nW1gQr na data. de .:oua pu'" 
blic:uQão, re'{oiJ~1da.s fi:; dls~asj,õ(>; em 
contl'itrio, 

PARECER ~Q 350, DE l\Jü\ 

Redação jína.l do Projeto de: 
Decreto Legislativo n9 48, de lPú-3 
In" fiO-A, de 19.fi3, na Casa de ~',l-

fiem) . . 

~elator: Sr. WaHre:':':J Gurgel, 

A Comissão aprcsentac.a. n rcd.il-~ão 
tir.a! d-o p.,oJeto JiJ Decreto Le~is ... 

I 
loUyo nO 48, de J.963 (nO 5Q-A. de U153, 
na Ca"a de 01'lg<.'1l)) qUn 'P~ , ) 

/Tr:..laoo de Extrad y\\O f lt\'\;, o Bta
sil e OR E<:tado3 Unido.c ç 'tr.cc!c~ 
e Õ re~pectivo Prot-ocolo Adic:onaI-. 

&'\1.:\ d3.~') S~bSÕ(:,S, 'm '<3 df' i!11Ih(. 
de 'rg64, _~ AftLanio carlos. Pr{'õlden
:?e ..:.. WQl!Terlo fIurqc,. Rt'!:J.tor. 
Júl!o Leite. 

A:fEXO AO PAF{.ECER N' 351J. 
DE 11164 

Rectaqdo tma! do Projeto d. 
Decreto teg-:sl(lttoo n? 43. d,e 1{),')3 
(nf' lia-A, fie; 1M:::, na Casa de (Jn~ 

ghn~ . 

pa.;o ~:1ber que o Cún:1re~.~o Nado-t 

I
ll!l.I !l.prOVOl1. nlJ8 têrmo.,> dõJ art. &t, 
[1l)" l, d(l OOnstit!.llçfta P'ectenH e et4 
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G:re~làênte d{} &naqo Federal, prtl
liUuIgc o .s::gu:llte 

DECRETO LEGlSLA'l'IVO 
N\l _ 100: 

Aprova o· Tra:ado de Exlrad-t
çilo entre o Brasil c os Esttic:.o~ 
Uni<tos dll América r; o respectz"Co 
Prot~co?iJ Adicional, 

o congres:o N"oJ.c:onr: .. l d2cret8..: 

!!..a. 10 Sá:) aprova-c.-os c ·TraUido ci(' 
E}f.tradu;ão ent.c o .rlu ... l e QS Es
tatt<J.S unlcrQ$ cta Arnér.ca t o L",
pe::two Pro~ccolo AdbcnaJt a,,,:,s.m3-
CC'. na c rude do RiO <i.. Jilne:rO, 
Ilc!.."lêle em : 3 de janeao de Hlt1 c 
~ste €:In 18 de Ju~ho do Wó2 .. 

l~rt. ~Ç1 Í!:r: te d:::c: et.o legid!H y~ n
,tl':~;t!. em, vi~()t :na «:', da SUl:., p,-, 

l
'b1i-e:::'Ç,e.o, r2vcgadas. as dispo":çb2S e.~l 
ccr.tn'r~o. 

, -
Parecer nQ 351, de HJ3-1 

o sn P\U!SmENTE: 

(Moura Anaraae) - PasM::.-se, em 
ccnsequencla, lmedlaU>rnente, a àl~CUS_ 
sáo da Redação Fjnal .. 

D1SCUM.ão, em turr..o ún/co~ an. 
Reaaçao F .nal do Projeto de De_ 
creto Legt~wtitJo n1.l .13, {te 1961:, 
oJ.g.tU!r:o Ua t.dmara ac.:; J)epu
taa.uS', que apro"iJa o COllvén:o àe 
mtercâmbto cultural enil"e os Es~ 
taaos Un:d.Cs ao Brasil e o JapãO, 
a:;si1~.1do no R:o de JQne1ro, e· .. · 
23 de ]aneliO de 19'::;2. 

Em di::cmsã':l. (POU30) 

N~nhu;n do:: Srs. S::n:1dOres quCreIL 
do Uf."ar (~:1 p~:J.vra, cnc~rr;) a diScus.. 
sao. 

Em votaç5o. 

Os 8:s. Senadores Que 2.pl0nrn a 
Redaçao .F\na~, quei~ a.ro permanecer 
sen~ado-s. (Pausa). 

Está aprcvactu. 

O Prej:to VG.i à promUlgaç-r.ü. 

Não hã ore.dares inscritos para. O 
Expt:diente. (Pausa) 

Passa_se à 

OltDlEM DO DIA 

DiscussiJO em turno Ú11:tt..v, d:J 
faí"€cer da t.'omlSStlO de E,elflçÕé.3 
Extcr'.oTes sób"re a Me11:Sa(Jem n5' 
88-6~ (n" de ortgem 159), pela 
qual ° sr. Presidente da Eepúb/!_ 
ca wbmete ao SenctdD a escólha 
do Diplomata Art.tõnio Menaes 
v.anna para (J, função de Embai~ 
xador Extrcr..()rdma1·1O e PU'nipo~ 
teMlárto ào Braszl junto ao Go~ 
vérno da França. 

DiScussdO, em turno úntcO, dO 
Parecer da Comisstio de Constitu..l .. 
çao e Jusn<;a sôDre a Mensagem 
n9 100, de 1964 (W! d.e oT1gem 171, 
ae 19·64), pela qual o Sr. Presi .. 
r1ente da Replíblica submete ao 
Senado a escolh.a do S1. General 
R~l Golbery do Couto e SilVa para 
a função de Chefe t10 SerViço Na~ 
ciOnal de It11ormuçóes, 

de autoria da. Comissão Di~eto!a) que 
d1spôe sôbre a estrutura da ca.rreira 
de Auxilia.l' ~gi81atlVo do Quadro do 
i.~~;';'·'--ÓJ d-a SeCre"";d'·!a GO S"nado Fe .. 
deral <incluido em orde-m do Dia, 
e11!- vir~ude de dispensa de ínterstitio 
concedida na sesscio anterior, aRe .. 
querimento do Sr, Senador Mem de 
Sá), tendo Pareceres fa\'ol"ávei~, 6Vb 
ns. 335 e 336, de IS84, das Comi.<:sõ~: 
de Co.Il.Stituição e Ju~tica e de F:
nanças. 
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D;scussão, em turno único, do Pro .. 
jcto de Lei da Câmara Il5 21, óe 19M 
- n\? S61-H-63 na. C-asu de origem 
(c'Jm apreciação .. da. injuridic1dade 
nos têrmos do art, 2SS·A do 'Regi .. 
mento Interno) que assegura aOB ex
combatentes da FEB, que hajam in
gressado no Mag~térlo MHitar,., os 
benefícios da Lei nº 3.906, de 19 de 
jUnhO de 1961. que dispõe sôbre ·opa .. 
sentl.."ldo:-ia. especial dos integrantes 
da FÔrça Expedicionà.rIa BraSileira, 
tendo Parecer DI? 292. de 1964, da. 
Comi~ão de ConstituiçãO e Jmtiça. 
p(la incon'Stituc~onalldade. 

Re..:.:tção j.na.l do Pro,e:o 
Rc .... '"'tJ!uçfío número 8. d.:J. 1~C4. 

O Sr. 11' Secre:ário irá ploceder à 
de leül1ra de outro requerimellto de <!i.!:

pema de rubiiC~çâo. 

Ambas as matérias, nos têrmos dO 
Regimento Interno. d.everão S.er diS_ 
cutidas e vot8.das em sessão seCr€ta, 
"Peço e-os srs. funciDnàIi.os que· tomem 
p:'OYidências nesse sentido. 
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~ A Ccm!ss5.v aprescnb a t.:..d::tção 
1jna.l do ProJet{) de Ro;;s:)lução núme ... 
rp 3, de lV".fi j quz 4u.!lp::nde a ex.::
C'pÇã·) do a.r~!., VI, p:Hágrafos 2"", a9 
ej 49, da Con~ :itu.ç"ia dJJ E<t:.p,rlo de 
~m~.s ç-~ra:s, cem a re·dação da. lei 
~b.n~~,.tuc.onal núme.J:o 3, de 3,~ d.= 
j.i:nel!"o de I!}Sl, jul~ados ínc::nrUtu
~to:Jflis pz10 Sup:--emo Tr1bllnal Fe
dhal. 

f
:sal3. das· St..s-sõ~s, em Hl de junbo 

ê 1%4. _. Anto1l:o Cw·los, PnSi
ii ... nte. -- Waljtedo Cu;g:!l, Relator. 
• JlfZ1o Leite. 

\ANfQCO AO _ PARECBIt NQ 351, 
I DS 1.964 

~ Redaçâo jin!!l do projete de 
I ResOlução número 8, d.p 1.964. 

l'l'a..ço saber que o S-enad{l Federal 
CIll'OV·~u, nas têrmot ·do artigo 64. d~ i 
C<1.nst tuição F-EueraJ, e ~u, P:CI!llllgo I' 
a teguinte 

I R1?SO·LUÇAO NQ lSB1 

I S·.Ls:pcncte a exe~Uçf..o do a.rtlJ;o 
: '!) t, parágTaio.s 29, 31 e 4", da 
I Cüns!ituição ~o Estado de. Minac 

Oerms. 

~l4l"O lq·'ll: sU-'i-p.tnsa, pc-r incons
titllcionlida·de, nos termos da dec:sâo 
dC~in·i.Uva pl'{Iferidn pejo Suprem{) 
Tn;bunal. Fedel"a~, em 18 de agôsto 

. de U58, na representaç5.o númern 
35~i dE' Minas G~rajs, ·fi execl1{'lo do 
an . .I,go 91, parágrafCS 2~ 3Q e .19 da 
Constituição do m&ln-o.' Estado, 'com 
a. ~a,;ão const.a·nt.e da lei comtitu
cio~al número 1, de ao de janeiro· de 
19~~. . 

Attlg) 21? Rtv·cgam-sc ~ disoQsJ.r 
çõ;J. em contráriQ, 

. Q SIt. PRESIDENTE: 
I 

E' l1do e ap:·ovaclo o seguinte: 

R~ijuerimei1to n9 169, de 1 S64 
Ncs térmos. dos a.::ts. 211, letra p, 

e 315, do Regimento Interno, req.uei
ro dis!J::ma de pl'blicação parti: a ime. 
t:lillt.a discussão e votaçao da redação 
.inal do ·Projeto de ])~~reto Le.g1s12-tl_ 
vo n9 48, de ]963. ' 

S;;.Ja das Sessões, em 17 [j(. junh-o 
de 1964. - G\dberto Marinho, 

o SR. P:t1lSIDENT!l: 

(Moura Andrade) Em c:.mse-
queocIa, passa~~e, lmed1atam€lltt:, ~ 
di~cU5São da R2dação Fmul. 

Dl5cussao, em turno urnco. da 
Reallçao F'ma! do projeto (te D.e_ 

A sessâo transjorma-s.e em se_ 
creta às 17 horas e volta a ser pú~ 
anCa àS 17 horas e 15 m!nutoJ. 

o SR, PRESID!i:N'!E: 

(Moura Andraae) _ Está reabttta 
a sessáo pübHcll, 

Tem a palavra o nobre Senador 
Oscar Passos }:'.ara emitir parecer; em 

Discussio, em turno único, do ':Pre> 
jeto de Lei da ,Câmara n9 32. da 
lS~4 (nl? 1.583, de 1960, na Ca.sa. de 
orIgem) tl que altera a, denominação 
do InstItuto de pueriCUltura da Uni
versidade d<> Brasil, a que se refere o 
Decreto~lei n9 98, de 23 de d~zembro 
de 1937, tendo Pa:-eceres fa.voráveis 
(ru;. 293 e 294. de 1964) dns COmls
.sÕeS: . de Educação e Cultura e de 
Saúde. 
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n{)m~ da Comitsão de Relações Exte~ DiscussãO, em 19 turno, do Projeto 
riores, sôbre Requerimento r~Q 167 de I de Lei do Senado n9 158, de 1953, de 
autoZ1a do nobre Sen.ador Melo Braga, autoria do Sr. Sena.dor JOão Agripi .. 
lido no ExpeCif:nte da seSSM anterIor. no, que autoriza a doação de próprio 

. nacional à Casa. da Paraíba e dá ou .. 
O SR. OSCAR PASSOS:· tra6 providências, tendo Pareceres 

(Lê o par~cer). 

ereto l.eglSlatwo n'l 48, àe 1963. O SR. PRZSIDENTE: 

(sob ns. 155 e 156. de 1964) das CO
missões: de ConstituiçãO e Justita., 
favorável, . cOm a emenda que ofere
ce· de n9 l-CGJ; de Finanças, favo .. 
nível ao Projeto e à emenda da ao .. 
missão de Constituição e Justiça •. qUe (' .. "lrOW os textos ao tratado 

de exttaçao, fIrmaao pelo 'Bras1l. O PBt:'ecer da Comissão de Relações 
nos ~ Jtados Umctos da AmetzCfl. Exteri..ares é favoYá"el. 
assinado :.0 R!o de Janelro, a 13 . 5 
i1~ jane:ro de 19tH, e~ t'to protocolO Em dlscussão o Requerimento (pau_ 
aftJ<ClorUll, assinado a 18 de jUnho' sa) Discussão, em p!'imeiro turno 
fie H1S2. I Nenhum dOs Srs. senadores dese... (aprec!ação preliminar da con.stitu-

jando fazer uso da palavM. declaro cionalidade. nos têrmos do art. 265 
Em discussáo. (Pausa) encerrada a d1!.cussão. do Regimento Interno) do Projeto de 
Não havendo quem peça a palavr.a, I \ Lei. do Senado nQ 8, de 1964, de eu-

declaro enC!i:rrada a discussao. Em votaçllo, tona do Senador Aarão Steinbruch, 

Em votZ.çêo a RêààÇ§o Final. OS Srs Senadores que a,provam o que fixa. sanções aos Chefes de Ot-
requ.erimento, queiram nerm~.necer gãos do Serviço Público Federal, cen .. 
sentados (pauSa) tralizado ou descentralizado, que diOs Srs. Senad.ores que a .aprovam, 

(l11€Unm Co118e:'va.r~se sentados. (Pau
sa). 

"Está aprovada. 

o projet.'l vai à pWIDU!g-açao, 

Sôbre a mesa, requerlroen"o de dis~ 
)lema dt;c i'ltersticiO que sel-á lUl.o pelo 
Sr. 1.'1 Secretário. 

E lido Co aprovado o- SCa;Ulnte 

Requerimento ri9 170, de 1964 

Está ap_ado. 

E' concedida a autoriZaçâ;o ao nobre 
Senador Melo Braga pa.ta participa.r 
da delegação brasileira à 481). Sessã.o 
da COnferência Internacional do Tra. 
balho, a realizar_se em Genebra . 

Lembro aos STS. Senadores que o 
Congresso. NaciOnal está convocado 
pa!R se reunir hOje, às 21 horas e 30 
m:mutrn::, a fim de deliberar oerbrre 
mensagem do Executivo, 

ficultarem a concessão de beneficio.s. 
manifestamento legais, aos servidores 
públicos, tendo Parecer sob n9 288. 
de 1964, tb C<lmi.ssãO de Const:tuiç!o 
e Justiça pe1a. rejeição, por incans,. 
titucíon1.lidade. 

6 

·Moura Andrade) - SObre a mesa 
r~ql\erimento de disf.'.2USa de p.ubl1ca: 
çaoi qu~ será lido pelo 8r. 1<J Secrf' ... l 
târl'f' Nos térmos do art. 221, letra.. 11, 

tio RegImento Interno, requeiro dis. N.ada mais havendo q,ue tratar, vou 
encerrar a· presente sessãO, designall.
do para a sessão Ordlm'iria de amanhã., 
a seguinte 

Discussão, em primeiro turno, do 
Projeto de Lei do Senado n9 14 de 
1964 (de autone,. do Sr. sena.doT ' Za.-· 
charias de AssumpçãoJ, que dispõe· 
&ôbre a doação ao Estado do Pará. 
de próprio federal. para nêle ser ~B .. 
talado o Tribunal" Eleitoral d-aquel& 
Bstado, tendo Pareceres ·favorá,yels 
sob m. 244 e 245. ele 1964. dru; Co-' 
miSSÕt~: de Constituição e Justlca-J.. 
e de Finanças. 

i· E ltQo e aprovado o seguinte p!=nsa de interstício e prévia distrlbul~ 
çao de avulsos r.ara o Projete de Re .. 

Requerimento n9 168, de 1964 SOlução n' 2J. de 1964. a fim de que 
1 figure na Ordem do Dia. da sessão 

- !Nds nrmos dos arts. 211, letra p, seglünté. 
Q 31$, d:l Regimento Interno, requelro Sala das Se.ssões, em 
dls~nsa de publicação para· .ti:, lme_ de 1964. _ Mem de Sá. 
din.~ discussão e votação -da redação 

17 de junho 

:llna1t do Projeto de Dcc.r..eto IJrgiSlati~ O SR.. PRESIDEN'l'Et 
vo nf 13, de 1964. (MOura Andratte) _ O projeto .a 
~ ~ " Q,ue diz respeito O requerimento a\pro~ 

- .... $ '-as Se~ões, em 17 de il\I1hO vado figurará na Ordem tio Dia da 
de lq64. - GllbCrto MarinhO próxima sessã.o, . 

( 
.•. :" , " , 
,U li. , !' ", " \ 

I 
./'/() '" ·1' . .. I , , 

ORDEM DO DJA 

Sessã.o de 18 de junho de 1964 

(Quinta-Feira) 

1 

. Discussão, em turno uruca do 
Projeto de RtsoJução n9 . .2ô, dê 1964, 

Está. encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 ho
ras· e: 15 minu.tos) 
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3 Sebas!.ão Archer 

PI'B 

1. Bezerra Neto 
J. Oscar Passos 

u'DN 
1. Jo.sé Cândi<lo 

2 Zachar1a.s de ASBUlIlpçAo 
.L lDeu Bornhausen ~. Mem de Sol (PL). -, 

B P.I. 
~:lguel Couto Lt';::'.r') Aurélio Vianna (PSB): 

Secret.árla - Aracy O'Re1lly 
Reuniões - Quintas-feiras, &s 16,30 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

presidente - Menezes PI:nentel <PSD) 
Viee:PreSlltente - Padre Calazans IPTB)~ 

COMPOSIÇAO 

'11tulares 
Ml'nezps Punentei 
Walfred(J O"JJ'gel 

1-__ 

PSD 

Suplente. 
1 Benedicto VaJladareo 
2i. Sigetredo Pacheco 

(.) :::"lcenclado. S·.Ibstitufdo ~l4) sr. Eurico a-e.aendo 

\i 

Peosoa d. QuelrOS 
Antôruo Jueà 

Pa.dl·~ Ca.:D.2ar...a 
Mem de S' (PL) 

1. Edmundo Levi 
S. Vivaldo LlJna 

tlDN 
1. Afonso ArillOO 
2. Milton O&.mpas 

B.P.l. 

ISem legenda) LIno de Ma~1o.! (PTN)' 
1!W!'f''''t.à.rlA _ Vera. Alvarenga Meira 

ReunlOes - Quarta.s-felr ... às 16 t><>raa 

. FINANÇAS 

Prorido .. tc _ Jlrgemlro de FIgueiredo ) PTB) 

VIc.-PTG/Jklente - pa.niel KrJeger IUIm)" 

Tltula.r .. 
Victorlno Ft'el.~:e 
Lobão da SllvelJ'p. 
S1.gef:;t,!C.~ pac,neeo 
WilSOn Gonçalves 
Leite Neto 

Argem1ro de FlguCl!'tuu 
Bezerra Neto 
Pessoa de Que1rOra 
Antonio Jucâ 

Da.niel Krieger 
lrineu Bornnausen 
Eurico ae2.encie 

Mem de Sá 

SuplenlelJ 
1. Attillo Fontana 
2. JOSé Gl.úoma-rd 
3. Eugênio Barros 
4. Menezes Pimentel 
5. PedrQ LudOViC\o 

n'B 

1. Jooé Ernllrlo 
2. Edmllllào Lev1u 
3. Melo .&r~a 

~. 0"""" Pas.sos 
·J1DN 

1. Milton Campos 
3. João AgnpUlO 
S, AdoJpho Pranco 

PL 
AloysiO de ca.rvoJho 

B.P.I. 
Lino de M<. ttos (PI'N)" 
Aurélio Vianna (PSB) 

1. Julio Leite (PRr 
S, Jooapoat Marinho 10. iôâê'.iiEí 

lle4retárJo ,... Cid Brilgge. 
Heunlõe. - Quartas-!elre.s 

JNDlJSTRIA E CO_ReIO 
?re.sidente - Senado: José Feliciano (PSD) 
Vice-PresIdente - Senador Ne~on MMulan WJ..D) 

'titulare' 
José Foliciano 
Atilio Fontana. 

Nelson Ma.culan 
Barros de Carvalho 

Mplpho Franco 
ltlneu Bornhausen 

COMPOSIÇAO 

PSD 

!'TB 

Suplentea 
r.obã o daSlIvelra 
SebastIão Arche« 

Vh.'aJdo Lima 
Osce.r Passos 

UDN' 
LOpes dá costa 
Eurico Rezende 

llPI 

Aarão Steit!bL"tlo;:h ---- Raul Oiuberti 
SeoTetál'ia - Marla llelena. Bueno Srandlio 
Reunião - Quintas-feiras, àS 16.30 horas 

ll!GISLAÇAO SOCI./lL 

ProsoaenlO - VIvaldo Uma IPTB) 
Vf",,-~lIlent. - Walfredo a..1rgel !PS".. 

Tltul .. os 
Ruy Carnelro 
WaJ.fredÓ Gurge.1 

A ttlllo Fon ta..."la 
Eugenio Barroc 

Vivaldo LlJna 
AntoG,io Jueê. 

OOMPOSIÇAO 

PSD 
SUplon~ 

1. Leite Neto 
2. JOSé GUlomard 
3. Slgelredo Pacheco 

- 4. Lobllo da SIlveira 

PTB 
1. Edmundo Levl 
2. pessOa de QuelrOl! 

tJDN 

, 

Eurico Rezendo 1. L&pes da COslAl 
AntônIo Oarloo ~. ~a.rIas de Assunção 

D,P,l. 
Auróll<l VIa<Ina tm:!D).., Aari\O EI~ tMTR>: 

~::~~ 
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Benedicto V&llada.re.5 
Jefferson de Agule.r 

Jo.sé Ermirio 

lUNAS J: ENERGIA 
COMPOBIÇAO 

1'51) 
Suplentes 

1. ~dro Ludov!co 
2. Fllinto MiUler 

l'TB 

A.rgem1r<> de Flguelreao 
1, NelSOn Ma.cu!an 
2. Antônlo Jucâ 

UDN 
.João Agripino 
JO..ntónio carlos 
Jo,"phat Mo.rlnho 

1. José Cândido 
2. Afonso Arln06 

BPr 
Júlio Leite 

POLIOONO DAS S~CAS 
PrS$iàenu - Ru.1 Ca.rnelJ'o ,PSD) 

VIOC-Pr .. ldent. - Aurélio Vianna IP5Bl 

Tltul ... es 
Ruy Ct-rne1ro 
Sebastião Atchet 

COMPOSrçAQ 

pSD 
Suplente.. 

1. 51gefredo Pe.c.beco 
2. Lejto New 

nB 
Da-Buli Rosado 
Argem1ro de Figusiredo 

1. Antónl<> JuCá 
2. José Erm1rio 

João Agripino 
José ca.ndido 

Aurf!l1o Vianna 

UDN 
1. Lopes da Costa 
2. Antón~ Carla. 

B.P.l. 
JuliO Leite (FR) 

~et.á.ria __ Aracy O 'ReilJy 
ReuniOes _ QuarUl$-fetra.s, !Ui 16 bora, , 

PROJETOS 00 EXECUTI 

COMlSSAO DE PROJETOS DO EXECUTrvO 
presidente - Senador João Agripino (UDN) 
Vice .. pre.sidente _ Wilson Gonçalves lPSD) 

Tllulares 
Leite Neto 
JOSé Guiomard 

Mem de Sá 

Barros Ca,rvalho 
Bezerra Neto 

Daniel Krleger 

J I 

Uno de Mattos 

COMPOSIÇAO 

PSD 

PL 

PTB 

Suplentes 
Walfredo GUf'8cl 
Jmé FelJciano 
RUy Carneiro 

Aloysio de Carvalho 

Edmundo Levy 
Melo Braga 

UDN 
Antonio Carlos 
Adolpho Franco 

:81'1 
Aurêlio Vianna 

REDAÇÃO 
Presidente _ Dix-Huit ROsado (pTIj) 

rto.-Preffil61Ite - AntonJo Cada. IUDN, 

AntOnio Carloo 

COMPOSrç40 

PSD 
. Sul!i&ntea 

},' 1. LObão ia suvetrw. 
/ 2. JOSé l"elictano 

PTB 

I Edmundo Lnl 

UDN 
_ Rezende 

B P.I. 
Josapt.at Mar!nho (Som._dal 

Secret4rla - Sarab AbraMo 

RELAÇÕES EXTERIORES 
Pr...JIS.Jt'lente - Benedito Vallada( es tPS))) 
Vlee-Presldente - ~ de Queiroz (PTBI 

TItulares 

Benedicto V1l1adarea 
F'ilIn lo MUIJ.r ' 
Menezes Pl~nente1 
J"," Guiom,.,.d 

I'T.B 

Suplentes 

1. Ruy carneiro 
D. LeIte Neto 
2. 'l1ctorIDo FI'sire 
4. W1JsOD Gonçalves 

1. Antônio Jucã 

8. Al'IieDl1TO d. ~ 

1'. Mt/.O ar_ 

Wli 
1. Padre Og.tazana 
._ João Aarlplno 
3. Mam d. sa (PL); 

• P.L 
Aarão Steinbruch IMTRI Llno de Matto, 1l"I'N); 

S..,..,tárú> _ João B._ "rtojon B=o... 

Beunj(Je •• - qulnta&..loeltS4.. ... 16 aora... 

'SAODE 

.Pre8ldente _ Sigefredo Pacheoc. 
~Presld.nt. - JOSé Clnd\Jo 

Títnht;rea 

Slgefredc Pacheco 
Pedro LudoV1CO 

Joo" CAndido 

Raul Gluoertl IPSP) 

COMPOSIÇAO 

luplent .. 
Maioria' 

FSD 

PTB 

UDN 

I. V.Ur.' { Gurgel 
2. J;:ug~nio BIIiITOo 

Antdflk:, JucA 

Lop~ da Costa 
B p 1. 

Mlgu.l Couto (J'SP/ 
Secretdno _ Eduardo Rui Ba:iKlsa. 

,Reumõe# _ qwnta& feiras, U 15 nOras 

SECURANÇA NACIONAL 

Presidente _ Zacha.rlas de Assmnrçao lU..t • ./) 
ViC&-PreslOente - José OulomarQ ,PSDI 

.l,nunlJ t'"s 

ilos~ GUlomard 
Victormo Pre1re' 

/ 

Silvestre pér1cJes 
OSO&l Passos 

lr1neu Bornha.usen 
Za:cbaaia:.s de Assumpç§o 

Raul Cl1uberti (PSP) 

COM"LSIÇAO 

Suplentes 

I'SD 

1 Ruy C<imetro 
2 Attl110 r .... ontana 

P'l'B 

1 José Erm1rl0 
2 D'lx-Huit Rosado 

VDN 

1 Adolpho F'ran('c 
2 eurico R.ezenae 

51'.1. 
~ AurélJc VIanna 

Sect"et4rto Alexandre pfaende. 

Beuntoes - qUinta3 feiras, M 17' ho:"as. 

SERViÇO PúBLICO GIVIL 

dente _ AloysiO de CarvSJ.h<: \.PU 
VIco-Pres!Clente - Leito Neto (1'50) 

Titulares 

LeIte Neto 
l'iIInl<l MWler 

Da-'Iull IIosado 
SUvestre E'er1cJes 

Aloya1o d~ carvalho 

Ar.râo Stelnbruch <MT!tJ 

COM~OSlÇAO 

SUPienta. 

1 D 
!. Vlctorino Freire 
2 S1getrE'cto ~('nec:) 

PTB 

L M~:tI Braga 
2 AlltOnto J.ucà 

t1PN 

AnWnl0 C'ar"loli 

PL 

Mem de S~ 

5.E' 1.-

Miguel Couto IPSP) 

secretárto - José NeY Dantas 
~ - \CJrç .. -f.ll·... As ~ llQra'" 

7 
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:r:~ANSPORTE~ COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICA6 

COMPOSIÇAO 

E) Para, efetuar o levantamen-' fi) Para'o estudo dali Mensa~ 
to da PRODUÇAO MINERAL gens do Poder Executivo re-
00 PAIS e estudar os meios ferentes à REFORMA AO. 

Tltul= Suplentes capazes de possibilitar a, M1N1STRATlVA 

Ji'SP suo industrialização I Orlada por 1Vlclat1va d. Cãro"r'" 

I 
dos Deputados aprovada pelo Senado: 

EjJgênlo Barros 1. Jelterson de J1,gUiar Orlada em VIrtude do Reguertmen- em 1. 12. 1963. 

. WIlson G<lnçalve3 2. José Oulomard to n' 665-&3, dG Sr. Senador .OSê Membros (8) PartJd"" 
ErtnlrlO, aprovado na sessão de Ul <I. 

PTa 

Mele Braga 

UDN 

setembro de 1963. I"~ .Sena.d.ores: 

Des1gnu,.da em 19 de setem!lro (Se WilSon Gonçalves - P~O. 
1963. L.,te Neto - PSP. . 

Slge!redo' .pacheco - OOD. 
Prorrogada em v1rtu<1e dO a~ue- ArgemirO do Figuetredo - PTB. 

,Loipes Costa IrinAl1 Bornnausen 
rllDeDto nY 1.1;9 .. 63, do sr. 6ca.d.Qor Edmundo Levi - PTB, . 
Milton campos. aprovado na sessão A~lPlro Franco - UDN 

I B P.l. de 10 de dezembro de 1963. Joao AgriPlllo - OON, 

,M1I;Ile. Couto (PSP) 
4ecretárto _ Alexandre 

R>ul Giuberti 'P61'). 

?faenàer 

Membros (9) - Partidos 

.$eutrtóe, QUBJ'ta&--te11'2s, ~ 16 boras. 

José b'ellclano _ PSD, 
Attillo Fontana - ,PSD, 
EugêIl10 Barros - PSO. 
Jo..) Ermlr!o !Relator ) ~ 
Bezerra Nero _ P'l'B. 
Melo Braga _ P'I'B. 

I'TB. 
~---------- ~ 

COMISSõES ES.PECIAIS Lopes da costa - OON. 

rar a ~evlsão do Projeto que I C) 
lIef ne e regula a PROlE-I 
çÀ() AO DIREITO DO /lU
TOB 

Para' O estudo dos efeitos Müton Oampos (presidente) 
ODN. 

da INFLAÇÃO E DA POLITI. JúUo LeIto IVICel'r.) _ PRo 
C~ TRIBUTÁRIA E CAI\'31AL Secreta.r1o: Aux1Uar LegIsalt1vo 
soBRE AS FMPR~SAS PRI- PL-IO. Alexandre Marques <Ia alOU. 

\ 
Crllloa em vtrtude do Requerimf'-nk. 

2l' ",4o-s.! do Sr. Senaaor Ullt.on 
f;an.~OIS. aprovado ~m 20 de lane.n 
de 1 62. - . 

De~lgna.da em 22 de nOVttloro de 
3,982.1 . 

VADAS \querque Mello. 
. Reun1ôes~ 5~J teirae às lR no.r.as. 

CrJaaa em vll"tude do RCQuerlmtn.. . 
to n" :)31-tí;j do Sr senador Gouvee. 
Vieira, aprovado na sessão de li de 
agas", de 'll1~3 F) Para estudar a situação dos 

Des>gnada em B de agô.sto <le 1963 TRANSPORTES MARITI_ 
Prorrc-gaa. em vtrrude ao Reque". MOS E FERROVIARIOS 

Aurélio VlaDllJl _ PSB. 
Jasaph8t Marinho - Sem legend ... 
Deputados: 

Gustavo capanema tPresldente) 
PSP . 

AderbaJ Jurema - PSP, 
Laerte V!Cra- 0011 tSUbS1.I:aJldO 

pelo epulado Arnaldo NOgueJ.rn) , 
HeItor 01'" - OON. 
Poutel de Andrade - PTB. 
Arnaldo Oerdelra _ PSP. 
Juarez rávora _ PPO. 
EWaldo Pior.> _ MTa. 

- , 
; 

CORU§§õlliiS ESPECRAHS 
PAaA O ESTUDO DE 
l?ROJE'l'OS DE BMEN-. 
DAS A CONSnJrUICÃO 

I) Projeto de Emenda à Cons-
prJrrQ!ad~ até 15 de d.ezembN) dE

:t963 ~m VIrtUde do H,equerunemo nll. 
:mero' "19a-62, apruvado em 12 ·le ele
J:emoro Ue 1962. 

mento 0(1 1 161, de 196::! <10 Senno} 
Senador AttHlo Fontana, apl"OVa.lO 
:!rIl lo de df'zembro de 1003. 

Orlada em VIrtude do Requer;men- tituiç.ão n9 4/61 
to n' 7~2-63, <lo Sr. senador J"". " . 

CO~p!(:taaa em 4 de ,~:\lltl:O Cf: I' 1\1' b '!i' PBrtld 
19ô3.lcot.1 a des.gna1;âo dOS :::leaihJr(j': em r05 - OS 

Ennlrlo aprovado n. sessJi<l do 13 <le' IQUE VlSJ'GI! SOIlRE VENCL'\I~N-' 
novemb~o de 1063. I ros VOS I\MGISTRADOSI 

lS~Da(tortS Va.:iconcelur. lQrres el I\ttUlo it'Oot.ana - PresIdente _ 
Ecunqnoo Levl PSu. 

Designada em 13 do novem)lro <lo Ele! ta em 27 de JunhO do 1961. 

pr~IT(j!~l:lat:l ate 15 de dezembro Ot José fieUciano - rVlce-,Pi.) ~ 
1063. Prorrogada: 

19ti4 f!n vlrtuáe do H,çqllerunentc nt)· t.J::,U. 
merQ1l lDU·63 de SI' Senadoz Mer'e' Jos~ Ermlrl0 _ Relato: _ ?Tl3, 

I:>rOrrogade. até l5 da S\oz.embrQ Cc. 
1964" em virtude do Requerlalcntc 

I D' 1 16~-6!l. do ST. Senadot JiUic :ze.s ~l.meutcJ ap~o\ .. ado em 15 le Cc
!l.emo1o tle 1963. 

: Membros (7) - Partldos , 
Q:lpefto MarInho - PSD. 
MetIe:«~ t"lmeuteJ - PSlJ. 
HellO<:l la;. v le.ru - U UN • 
M.I;'~D CnmplJ'.'S - l1 U.'\o 
Va~c()ncelus I'orreE _ P"t i:!. 
Eomunac LeV) _ P1'li 
AIO?'SlC de Carvalho - PLo. 

3) Wara estudar a situação da 
éA~;A DA MOEDA 

Ado.Oho 1;i'ltiDCO - UDN. 

Aurélio Vtanna ~ ..... rsu. 
Se\:! etarla: OflClal Legtslatlro. 

Pt-3. Juneta atbeU>Q d06. Sa,ot.Q3. 

D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA B suas re-

I Leite, aprovado em 10 de de1.eIllo:c 
de 1962. 

Membras '5) _ partldon 

Att!llo Fon~ - PSP. 
SlgefredO Pacheco - PSl). 
JOSé Ermmo _ I'TB. 

Irmeu Bornhausen - ODN. 
Júlio t.elte - PR. 

percussões negativas na ex.. Secretário: AU.'1il1ar LcgJ.8latJfIC 
r-':··'''1tção PL-IO. Alexandre M de A. Mello. 

Gr~:itla ~;m nrtuíl& 0.0 Requer1mt:D 
to n"': ;,6: ~6:i /lu ~f Senadol Jétter 
Guo qe !\.gUia.. ap.rovado em \~ 'lE 
a~'1.<. Otl 1!J63 Uesl~nllda em 'la \)t:

a;;:.o::.',~ d(' 1963 

Cr4lC",.8 em Virtude do Requermll."n .. 
to OI' :)69~63 do Sr. Senador JOJé O) 
l!;rn.ltlu aprOv}H10 na sesstw ele :l.Q ae 

Para o estudo da situação 
do CENTRO TItCNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO. 
LA DE ENÓENHARIII DE 
AERONIIUTICA, DE S JO
SÉ DOS CAMPOS 

ago.sW de 1963. . 

De.s\):tnnoa em '12 de agosto de 19113. 

Pr,,~ru~ 'iaa aLé 14 d.o!' marCc oe ,96~ pro!"roga.aa Dor 1 nno. em vtrtu1e 
tD'J 11a.;. em '11rtllde do H.eQuer'men 1G. ReQuertmento n'P L 197-63 Lio ~ 
to o,jmel'c I 160-63 do SI. Senaool ohor SenadOr Stgefredo ?a.checo 
• Jl"l!~'f';'11 1e !\,!!'1l1u aprollodo ~m L0

1 

aprovat:lQ em lb da aezelDOro 1(> 

de d"!~f'mbrC de 1963 !963. 
:. Mpmbros 17) _ ParUdos Membr~ Ilj) - Pafl.'àoS 

. 31'>'~,el UID de Agu1fVr IFresiOe.Jte -1 Jose );1eJ,lClano - PSD. 
PSL> SlgetrcQo Pacheco IVlcePt.) 

Crlaa.s em virtude Qo Hf'q'Jêflmen· 
to o" lti8~63, do SI. Senadol t'ao.re 
Calazam. aprovlldo na sessão de 13 
'te novembro de 1963 . 

Deslgtlada em l:i de novembN oe 
1963. 

\\·:t",n GpncaJvee - P, SO., .:"'cl1) 
Prorrogada.- a.té lé de Q.ezemtro dt 

A~' \lI V\f9;UiG - P'I \:S. JOSé Erm1r10 IPresldente) - P'l"B. 1964 em vtrtude do Requerlmeoto "ú. 
.f"ql'Jn::!( l,eVO] - P'I b Lopes da oostá. _ OUN. mero 1.158-63 d.o SI' SenadOt AD.t().. 

; u' 'N I mo Jucá aprovadc em 10 de jezem· 
A l~!pnQ t''tt'lnco - &.I. I Aurél1c VIanna 'Relator) - PSD. bro de 1963, 
E'lrlC\ H.e'lende (V\cePres:\dente, - . u'~ 13 I 1 Sec";'etAno: AUX lar ~g t3tlVO, Membros 15) _ partidos 

UVN , PI.,..lO Alexandre Marqur'6 de Albu .. 
Jo~.lPh!,' Marlnho - '3 lE'~en(1a. l.querQUf Mello 1 "ROSé }'e!iCI~nO -P~S)Q. 

1 uv ,,-.arne.ro - ... ~ 
s€,Jrltt:lJ'\{) QflclnJ l.eglS!ae!"vQ, Reuru6e.!; 2""(; e 4·5 J'!U&.S á.1:i 1":t ~nl:- .Im!i... Jut'à _ PTB. 

PLrI) •. J. U Castej(:~n j:3,ran~. hOra& radre Calazal\.'>. - UDN. 
>. 

- ate lã <te de.emll." <lo 1962 !pio,' 
Requerimento 609·61 apr. em 14 do 
dezembro de 1961. l ~ 

- ate 15 de dezembro de 1963 rr.\O" 
Requerimento 179-62. apr. em 12· 00 
'l:embro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 pelo . 
Requertmento 1.138-63. apr. em 16, tio 
d~;!:cmbro de 1963. I '. 

COmpletada em 29 de outubro' ~ 
1962, 1. de àJalo de 1963 • 23 de abril 
"" 1963. 

Membros (16) - Pa.rt1do. 

Jefferson de Agull!1' - PSD, 
Lobão da Sll'ielf'8 123 do a.1:,,1) Cb 

1963> _ PSP. 

au)' Carnetro - 1'50. 

Beneá\cto Vallad&re5 - l?~D. 

IVUSJ>D GonçaJv.. 123 de Olr.U de 
19631 - PSP. 

Dantel K.neget - OUN.. 

Lopea C1a. COSta 129 de outubro dQ 
1962) _ OON . 

M1lton Campas eVice-Pre.sldcooc, 

Hertbaldo Vieira - OUN. 
Rw PaJIDelrp _ ODN. 
51lvestre Pét1.Cles 123 ãe abrU üe 

1963) 
Bezerra NetQ ''i:~ c.e a'ar\l de HUi3) 

- P'I13 
Afonso CelSO - P'l'lJ. 

Noguetra da Gamtl _ ~rB, 

Barros oa.rva.lho _ PTB. 
Aloysio de Carvalho (PreSIdeute) 

- PL. 
1\0] em de Sã - PL.. 

Josapha.t MarInho - S,!e.3~Jlda. 



J) Projeto de Emenda à Cons
tituição nQ 7/61 

L) Projeto di> Emenda à Conll- - at.<) 15 d. dezembro de \96~. ~"o 
. . '" o Req }.143-63. aprovado em O de 

tltUlçao n· 9/61 , dezembro de 1963. 

(QUE DlSPOE SOBRE AS MATe- IQUE MOIllFlCA' O REGIME DE 
RIAS DA COMPETENCIA PRIVA- DISCIU:I%INAÇAO DAS RENDAS) 

completada em 29 de autuo;(' Ot' 
19{j'2 't'3 de a\:lrü de 1963 e 2'1. ('I.e \U' 
lho de 1963. 

TIVA DO SENMlO. INCLUINDO b d 161 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAO Eleita em "2{) de novem rO e :;I • Membros _ rf'rtid~s 
DO:;' CHEFES DE ~USSI\O Dl- Prorrogada: ! d A \ 60 
I'LOMATlf A PERMANENTe E _ até lâ de dezembro de 1962, nelo Je ferwn e gu ar - P , 

~ TABE ~CI-EN WttsoD Gonçalves (2'3 de ll.oril dE' APROVAR O t:.S LJ;j ~Y.I. .. 6 Requerimento 6U5~61 ap:Ovado em i4 lSo31 _ PSD. 
TO O ROtliPllUENTO E O REA- de dezembro de 1961; C P D 
'l'AMENTO DE ltELJ\ÇOES DI· _ a.té 15 de dezembro de 1963 pelo RUy aroeira - S. 
PLOMATICAS COM f'A1S~S ES- Requertmento 782-62 aprovado e.'ll, )2\ Lobã.t1 da Silveira - PSD. 
TltANGEIROS). \ ãe dezembro de 1962: OUlela Mondin (29 c\e oJutu'Jrc d~. 
Eleita em 4: de outubr Ode 19iU. - até 15 de dezembro de 1964. oele; 1962) - PSD. 
Frorrogada: Requerune.tlto 1 141-63 .aprovado em I Milton ca.mpos - tJDN. 

10 de dezembro de 1963, Heri.b&.Jdo Viell's - uns. 
_ até 15 da dezembro de 1962 pelo Lopes da" Costa - UDN .. 

, 307 6\ a r m 14 ae Membros \l5} - partidos Requerunento -. p. e João Agrlpino j~3 de abril ·1e Hl63 , 
dezp.mbro de 1961 ~ Jefferson de AgUlar 123 Cle abrU - UDN 

- até l.ó de dEzembro de :963 pele: de 1963~ - PSD. 
Req l.139-63. apr. em 10 de dezcw.. Menezes PImentel _ psP. Eunco Rezende (2:~ de al:r.il de 
bro tie 1963. F'llinto Mul1er _ PSD. lSô;J1 - Ul>N. 

M!lton Campos - tlDN. 
flertbalào Vieira Vlce-Presldente ..... 

Uoo. ~ 
Menezes Punentel - PSD. ' 
eutlOO Re2ende 123 de abr1 Ide 

1963' - Rel.tor - u LJN. 
8ilvestre PérlCles 123' de e.bril ~ 

1963) - Presídente ._ PTB. 
Nogueira eis Gama - P'I'"S. 
Barros Carvalho -. PTB. 
AloYSiO de carvalho - PL. 
Lmo de Matos - PTN. 
João Agripino (23 de abril de 1963): 
UDN ~ 

Damel grieger __ UDN. 

Q) ProjE10 de Emenda à \;ons. 
. tituiçâo n9 3/62 

IJ.VTonIZA o TRIIIUNAL SL'I'E. 
RIOR ELEITORAL A FIXAR DA
TA PARA A REALIZAÇAO 00 

Completada em 29 de o4tubro de Qwdo Mondin l29 de outubro de Silvestn Pérlcles (23 de a:'r11 de 
1962 e 24 de ai>rll d. 196'2. '962) •• PSD. 1963, - PTB 

PLEBISCITO PREVISTO NA • 

R 2 d brU de 1"63 Nogueira da Gama· - P'lB. 
Membros 116) - parUdoa . uy CarnelrQ (3 e fi (I I Barros ca.rvalho _ P'l'B. 

Menezes pUll.entel - PSD. - PSD. ~ ALOYSiO de CarvaJllo _ Plo. 
Wl1son Oonçalvea (23 de abril de Daruel KIleger (Relator) _ üON. Mlguel Couto _ PS"P, 

1963) - .eresldente - PSD. . \ Eurico Rezende l23 de aorl.l ete Cattete pmhelro t23 de abril de 
LObW da SUveir. - PSD. '1963, _ UDN. 1963) - PTN. 
RUJ CarneirO t23 de abrU de 19(3) Miiton Campos _ UDN. 

- PSV. Heribaldo \/'ieira - UDN. 
O) Projeto de Emenda à Cons· GUido Monclill '.. de outu!)ro de RUl Palmeira -ODN. 

1964, _ ~SD. AmaUry SUva - 2,J de abril 
EUriCO Rezende <23 d. abrU de 1963) - PTB. 

de, tituição n9 1/62 
1963) _ UON. Barros Carvalho - PTB. 

Daniel Kneger _ UON. Argenllro de FIgueiredo - na. 
Milton campos ,Vice~.Pre.stdente) Bezerra Neto 123 de abril de 1963 

._ UDN. • __ ~, - E>TB. 
Herlbaldó Vte1ra. _ ODN. ,;"tQ,. AloytSia de Ca.rvalho - PL. 
Lopes da Costa _ UDN. LiDo de Matos - PN. 
SilvestIe ?éIiC.les •••••••• ) - M'B 
Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury Silva (24 de abrU de !963) 

.... PTB,. 
Vaga do Senador PiDto Ferro1l'a 

(2J de abril de 1963J - Relato: 
i'l'B. 

Aloysio de Carvalho - PL. 
Lino d. Matos - E'TN. 

M) Projeto de Emenda à 
tituição n9 10/61 

Cons-

iAPLlCAÇAO DAS COTAS OI! ml
POSTOS. D!!:STINMlAS AOS MU· 
mCIPIOS) . 

lllleJta em 28 de dezembro de 1902. , 

,0BRIGA'rORlEDADE DE CONClJR· 
SO PARA INVES'flDVR" EM 
CARGO INWIAL DE CARREIRA 
E PROIBiÇÃO DE NO~lEAÇÕES 
IN1'ERINAS) . 

Eleita em 10 de maIo de H162-: 

ProrrOgada: 
- até 15 de dezembro de 1962. pele 

Req 'l85~62 apruvada em l2 de a(:· 
zembro de 1962. 

- até 15 ae dezembro de 1963 peJ< 
Req 1 144·63. aprovado em 10 de de~ 
zembro de \963. 

Complelada em 23 de abrU de 19~. 

K) Projeto de Emenda'à Cons- PtQ.1'O!lad
a

l 1 Membros - Partidos 
• - 9 8/61 - até 15 de dezembro de 1963 QElo 

EDENIM CONSTITUCIONAL N' 
4 - ATO ADICIONAL). 

Elelta em 10 de Julho de 19S2-. 

Prorogação: \ 
_ até 15 de dezembro de 1963 pelo. 

Requerunento ·781~62 aprovado em. 12 
de dezembro de 1962. 

_ até 15 de dezembro de 1964 ~lo 
HeQ:;enmentc 1 146. aprovado em 10 
c:..i 1ezf>tllbTQ de 1963. 

Uompletada em 23 de abril d.
~96a. 

Membros - Partidoa 

Jefferson de Agular - PS. 
WÜSOD OUDçalvea l23 de e.::>rtl Ut 

tOS3' - PSD. 
Ruy Carneiro - PSO. 
Lobão da 811 ve1ra - PSD. 
Menezes Plmentel - PSD. 
Leite Neto 123 d. abrll el. 19U.} -

psn. ~ , 
Milton Campos - UDN. '~ tÜ" 
Heribaldo VieIra - [JON. 
joãO agripinO <23 de abrU de (963); 

_ UDN. 
EUrICQ Rezende 123 de obrU de 

1963) - UDN .• 
Daniel Krleger - tlDN. 
Silvestre pérlcles 12a de abril de 

i 

titulçao n Reg. 783-63 aprovado em 12 <1. oe-, Je!ierson de Aguiar _ PSD. 
,(SOBRE E1íONERAÇAO. POR PRO- .embro d. 1962. l Wilson uonçalves 123 d. abril de 1963, - PTB. ',' 
. POSTA DO SENADO. DE CRE.·!!: - até 15 de oezembro de 1964 poto 1963) - PSD. 

Df; l\I.lSSAO DIPLOMAl',lCA DE ReQ. \.142-63 aprovado em lO a. ou- Ruy Carnmro - PS. 
CABATER PERllIANENTE). tubro de 1963. Menezes Punentel - PSD. 

Com"letad.a em 30 de março de MlltoD Campos - UDN. 
Eleita em 5 de outullro de' laSI. 196~ 29 de outubro de 1962 o a de) Hertbaldo Vieira - UDN. 
Prorrogalla.: abril de 1963. ...0...1-. EUr1CO Rezende t23 de ablil dt 
_ at.<) 15 de dezembro de 1962, 0010 j 1963' _ tlDN. 

Requerimento W8-61. aprovado am 14 Membros (16) _ Partidos "lr' Jow Agrtpmo 123 ae abril d. le63 
d. JaneIro de 1861: • V P d rmN _ até 16 ae laneIro de 1963. pelo - lce- tesl ente - ~.- • Jel!erson de Agul ... _ PSD. Dame! Etl'leger - UDN. 
Requerimento '181~62. aprovado em 12 WUson ·OonçaJvea (23 de sDl'n de S.uve.stl'e PerlCJes (23 de abril de 
dl~ dezembro de 1962. 1"6 PSD 1 3 ~ _ até 15 de dezembro li. 1864. pelo .3) - • 96 , - ~.u. 
.... ~u~-'ento 1.140-63 .aprovado em RUy carnOlrO - PSL>. ,- Nogueira da OaZlla - PTB. 
".~ ~~ LObão da Silveira - PSL>. Barros Carvalho - PTB. 
10 de dezembro de 1963. GUldo MondiD 129 de outubro ae 410f51o de Carvalho _ PL. 

OOmpletada em 30 de março C. 1962) _ PSD. . AU éll VI 2 d "rIl 
l' 962, 29 d. outubro Ce 1962, ~ d. r o anna· 3 e ~ 

- MlIton Campos - UDN. 1963) - Rel,lm - PSB. 

Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carvalho - PTB. , 
Mem de Sã - PL. 
Aarão Stetnbruch - MTR. 

R) Projeto de Emenda à Con,. 
tituição n9 5/62' ...... 

<DISPOE SOBRE 'A ENTREGA AO! 
MUNIClI'IOS DE 30% DA ABRil· 
CADAÇAO DOS ESTADOS QlJAN
DO EXCEDER AS RENDAS 1IltJ
lIaClI'AlSl. :. 

Ellllt. em 13 de setembro de lO.n .. 
l'rorrogl!.da: .!!tI. 

abril d. 1963. Herlbaldo Vlelr. _ tlDN. 
Membros f161 _ Partidos . .n Lopes da costa - tlDN. 

j, I 
- . - até 1; de de.embro ae 1953 peJo 

P) ProJ'eto de Em'nda à Cons IRequerimebto n' 1.147-63 .provado Menezes Pllnentel _ PSD. João Agrlploo <23 de abrU de 1963) 
- UDN. 

ll.uy Carneiro 123 de abril ele 1958) EUriCO Rezende '23 ele abrU aI 
- presidente - PSD. 19 Lobw d. SlIveir. _ PSD. 631 - UDN. 

Jefierson d. Aguiar 123 óB abrl! de SUvestre Pérlcles 123' de abril de 
'063 PSD 1963) - PTB. .', 
• ) - . oNgue1rn d. Oama - P'I'Il. "1'# 

Gulào MODdiD (29 ,de outullro C. Barros Carva/l'o _ PTB. •. 
1962) - PSD. ._ ' Josaphat Marinho 123 de .~r1l 4e 

Daalel Krlea-er - ODN. 19631 _ 6. lea-. 
EurICQ Rezende 123 de abril de 41oyslo de carvalho _ PI... .... 

19631 _ ODN. 
MUton campos _ ODN. ,LiDO de Ma""" - ,PTN. 
Iieribaldo Vieira j'Vlce~ .Presidente) 

_. UON. • 
Lopes da COsta - UDN. . 
Vaga do senador Pinto Fet'l'e1ra 

(23 de_ abril de .1962 - Relator -
)?TE. 

I Bezerra Neto (23 de abril d. 1003) 
- PTB. 

Ani.nry Silva <23 de abril de 1J1113) 
- PTB. • , .. f 

Vivaldo LIma _ I'TB. 
aloysio de Carvalbo - PII. 
LiDo de Mato.s - PTN. • 

N) Projeto de Emenda à Cons, 
tituição nQ 11/61 

(CRIAÇAO DE NOVOS 
l\I.UNICtPIOSI 

llllella em 28 ae março de 1002. 
ProrrogaçãO: ~ t ~-:-.... 

- até 15 de dezembro d. 1963 1>810 
Req. 794-62. aprovado em 12 ele tio
mbr~ ele 1962. 

o • em 12 de dezembro de 1962: . 
tituição nQ 2/62 - até 1& de de.embro de 1964 pelO 

ftequerlmento I. 147-6 Soprov.do tal 
(INSTITUI NOVA DISCRIM1HAÇLO '0 de dezembro d. 1863. I 

DE RENDAS EM FAVOR DOS compleUla em 33 de abril de 11l8B 
MUNIC1l'10B1. • 

Membros - !?a.rt1doa 
llllelta em 23 de maio de 1962. 

Prorrogação: 
- ate 15 de dezembro de 1963 peJ~ 

Requerimento 785-62. aprovado em ~ 
de dezembro de 1962; 

_ atb 15 da dezembro de 1964 ",10 
Requerimento 1.146~63 aprovado em 
10 de dezembro d. 1963. 

COmpletada em 23 de a.DrU de' 
1003. . 

Membros _ P&iit.dos ,;~ 

Je!!erson de Agul.r - 1'6D. .." 
WI\sQn GOnçalves 123 de abril de 

1963) - PSD. • 
Ruy Oarnelro - PSP. --.'.~.~,!-;~ 
Lobão da Silveira - PSD. . ,~ 
Leito Neto f2,J ae abrll de 1963) 

pSD •. 

Jo(!erson de Aguiar - f'Sl:l. 
Ruy Carnero - PSD. "-
Lobw d. Slver. - P8D. 
WI\sQn Oonqalves 123 a. abra de 

1963) _ PSD. 
LeIte Nelo t23. 4 63) - PSD. 1 
MeDezes Pimentel - l'rt\sldente. 
MUton campO<! - tlDN. • .. 4 
Herlbalda VIeira - UtlN. """,,, 
Josapru.t Marlnl10 - 133,4.63) _ 

Vlee-P1.!.sldente - UtlN. , ..;, 
DanJel ID'legor - UDn. " ''l( 
V~ga do' Senil"" PiDto Ferreira. " 
SUrloo Rezende (23,4.631 - ·UON. 

'26.4,631 _ PTB. -
Nogueira de Gama - PTB. 
B.rr .... ~.lho - PTB. " 
Mem de Sá - PL. .• ", 
M'~uel COuto 123.4. 63r. - PIi' • 

" 



.. 

• 

• 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ") 
-~ 

17('4 Quinta-feira 1,8::,_~~_ 
- #-.---

S) Projeto de Emenda à COI,S ! Argeml.ro de F\g'Jelreao - PTB I Y) Projeto de Emenda à Cons-
[';'mco, Hezenae t;l3 4 631 - UON r t'tu'ça-o n q 5 /63 

JOJ~ Fellc1ano w: PSD 
Wllson OOOÇllVe:. - PSD 
Bezerra Neto - PTB 
EdnllWdo L.,evl - PTB 
A:geUlltÇl Flguelredo _ PTa 
Mele., H!"üga - P'TB 

tituição ,,9 6/62 I 

IAUMENTA PAR,' QUATR.,O .0 NtI·1 
MERO DE Kf~Pf{I;;St:N'I AS'I E:-. 
DOS ESTAUUS E uO IHSTl:nu i 
FIl:DERAL 1\'0 SE1'OAjJO,. 

~llJrl)n campos - UDN - I I I 
U~n:,~, Kneger - OlJN \{H~rOt; ~nUHF. O l~-lPOS'rO DI!. 
Jos<'Jph3r ~1arlnho - Sem Legenda \'El\'UI\S E CO:'\Slli;"':AÇt.H~S 

Des:gnaõa em 31 5 63 
A;Oys~o de Ca.rva:ho - PL I 

ynn, u~,aa ~[e Jb r~ 64 pele _ Re· 
V) Projeto de Ell1enda à Cons !:t:Jerlment.o numero 1154-63, aDro-

tituição nQ 2/63 ! \'3C:0 em 10 (2 ti~ 

1:1f1.:a em 13 9 6:1 

Prorrogada. : 

- ate l5 l~ 63 nelo Req'lCr\me-nt<- . 
7~O-6Z, aprovadu e!ll 12 l:t 6::1: I 

- até 15 IZ 64 pe.o H.2\.}uerlment<; 
1, H8·63. aprovaoo eOl 16 12 63. I 

'Completada em 23 4 63 . 
, Membros _ Partldoos Il 

flHHU10 DE PROPlarO,\HE·, I 
De:,l~naalls em 23 4 63 
Pru!'!v;:w,a: 
- a'e 10 1264 Dela Req'Jerlrner.u:.,~ 
151-HJ aplo\oado e.:n 10 12 6J. 

NÜ"Dloro.s _ Partidos 

Jeft~rsvn Qe Aguiar - PSD 
Huy carneIrO - PSD 
Lobao 'da ::51;velra - PSD 
W:isun Goncalve.s - PSU 

Eurlc ... 'Rezende ''l:! 4 ú3' - UD~i 
AJOV!:ilc de l'an9.ho -- lJU~ 
Afonso A -,no!' - UDN .. 
Ju.saphat "MarinhO _ [~e.af..ür 

Scn, Le~er.da 
A'lH'\IO VIanna - PTB 
Júl:o Lei'e _ PR 

elnliSSõES 
PAItLUIBNTMmS [}:~ 1 Memoros _ é'art!<J,o.s.. Jt!!!'erson de Aguiar - PSD 

Rur Carneiro - PSD Jel ren,vo Qe Aguiar - t>~D 

Menezes Ptme.v.tel - P$f" 
.lfilt.e Ne o ..:.. PSD' 

I Amaury S11v1'l - PT}3 
Be:lcrra Neto - p"j li 

. I:'J QLJ (.;!{ITO 
I CIUAltAS OE A('OI{HO CO.\<] O ?SD .. ~ Vaga do Senador 

I ~eàeI - PTB 
Humbertc AHl 53 nA C():"rt;~nlTUICAO g 

Lobão da SiJvelfa - Re . .1t.or· R'.1y C<t:'0<:1:0 _ Pfe.sl0en~c 
PSD Luba .... Cd Sl ..... elra - pSU 

~Wi).)()n Gonçalves 123 4 &3, WI.;,I.JO uúfll,'a.''eõ _ P.::iU 
P~D ~lent'ze", PImentel _ PSD 

Mer.eze.s f'~mentel - PSU Hertou.dr;, VIeira _ Vlcc,p:e.<;;den-
MlaOD Cam(lv.s -,UUN . ' . .e :..... p~D 
JIerlb-aldo IIfeua - U'-'.\j Amaury Hl;va 
.)"osaphat Man.nllo - ,:::3 -i '33) Heúr!·!.l ~eto 

Ul>N V , ,I áe 

Pro-
PTE 

Seoa-àoc p.n·o Fer· 

Ar';lt:Il11ro de P'tgueuedo 
Eur:('Q R,E'zpnde - UDN 
!\'ll;ton (.:<\01p05 - UDN 
Uan"el Kr:egf'r _ UDN 

PTB 

A,Q'l$ C de Canafho - Pt 
)o.saphat.. Ma.ntlha _ Se mLeg~n~a 

O 1\1:". 149 I\J_INEA A DO HE-
GIMEN'J O tNTEUNO 

,a) 

oat.\ .. el Krte;er - UD~i \ "t'lr!.l _ j" B 
~u.rl:o Rezend.e - ,:.!:J ~ 53) - Vl- f S:;vt>.stre pt'f1cle...s - PTB ! Z) 

cC1Pre"lnente - UUN Artw V~JglilO _ Pl N 
.,. I VngQ do '5t>OdGOr p~nto !l'errel;e l.' l.) ... ·i ,,')" ~11~1~n ,aÍ.'ti'nae ,'l3 '\ v .. t - _ .... I 

Projeto de Emenda à 
tituiÇão nq 6 '63 

Cons- \ 

Para apurar a aqUlslçan, 
pelo Govêrno Federal, d03 

acêrvos de concesslonár\as 
de serviços públicos e a 
importaç"o de chapas 4" 
aço para a Cia Siderúr-' 
gica Nacional. t23! 4 ti3) - P!"p..,,;1:1f'nte - P'i B M;;t.oO C/;lmp(t~ _ Re~ator _ UlJ:-.I1 

Nog"tell'B d~ G!101I1 - f:>'ra Jnâu AgnpJnl> _ QUN I 
!larr:> ... Cana.h\), - PTH I Jo.s.ap!13t .\larlnho _ Sem Legendllo I 
Ntem de 8a - PL I .'\.O\'~lO de .Carva.ho - PL 
J\Jllo Lelte 123 -1.6JI Pil 

T)': P'ojeto de Emenda 11 cons.·/I W) Projeto 00 Emenaa 
7 -2 tltu'Çi\p ,,' 3;63 tj':U1Ç:"lO nU o 

ft Cons 

l)}~POt: S(H1f{E .0\ l\(Ji"U;"IlISTnt\ 
,,:.'\0 Uh UI,",'I U.1'I U t'''~IlI!..HAt l~ 
Mi\ I fo:H I~\ UI\ L()I\l'· ...... Et\l ,.\ 
pg I \ ,\ n \.\ Uo tiE;:\(<\nU\. 

(Rl!.\·OUt' !\ C .. 1\" ...... U.~ (·t)~SItT(), 
OJ();'UH N~ 4 ",Ui (.'-iSn'~ (.11.,1 (J 
S.lS'1 Ei'tl:\ l";\Ri.,UU~"n c'lN IH 
{~(H'H(~O I~ o ·\H L til tI-\ (O'S 
Tll"('IÇ.H,' FI-,IH H."i.. (H .. I~ IH I . LJe.".~rla!.lu em 'l 5 63 
SE'rE:'.iB~;O Uh HH6,. Prurru~!>aa ti 'e Ut 1:.1 6-1 pe • .o Re· 
E~e">a em ti l::: H',! ~~J'.;'llfllf'lllt..: l (5Z-ijit tlpro:.ad.u em .I.\.< 

j le Ól'].f'morc à-e 1:;53 
l:'lIorr·Jg'8.da· I 

- j.t,!" I;:. ;2 t.::I :J." o R ~Q·:i.'r1m(1ntc ' 

H~·/:iG !i~rUY~'I, P::= Il IA d:l. I 
_. iJ'e lá.:! ,~~ (lhu t'"1f'qH!~[neO[. 

1 :'1Íl fi~ 'lp.'IJV I{)J ":n l'l L! d,j., 
Cqmp,e1 .. .Hla tm JJ -I ~3 

MernDtO.:i _ !-'õJ.r!.,<:.,-!' 

J "lr~n<.Jn :1t' A ;'l:a: - p~U 

,\l'::'IIlti!!k _ par~JaW1 

Jellfl;:,uü a~ !\~'ll.a' - t"'ciQ 
H I) C,II GenQ - p~D 

L.M~Hh. l:l &~il'eira - P~1) 
WU'Iull U1m('.l,ve., _ PS1J 
MPllelf\' l)',!I,eOrei _ P.::D 
Lell-t< !\!e'u .~ P.'3D 

I 

II "ELEU lUILlU:\OE) 

Des~6na03 em 1 10 63 

prUl'.rl)~wJD até lã 1!4 64 Delo Re
~Cler;men.{.. o.IJ:mer(J l 156-63,. a~(QVtl· 
'10 em lU 12 63 

MemorQ3 _ Par~ldos 

JcHersé'>O Ge AglJ1SI - PSD 
H.(y t..:drndro - pSu 
Wl .... on ()onçaJv~ _ PSL' 
Ju~e F ellclElnC - PSV 
W,j.;ll eGo G~lIgej - t'::3D 
A(~Í:'m.rc de FliflJelreao _ p'fB 
HC'i'.erra Neto _" PTlS 
Sl.V'C'l:U't Penc\eg - P'l}J 
BoJm lndç Lt"V1 - P 1 t::s 
BUrlei.- H(",.enae - U l),~ 
MH:.on campos _ UUN 
.'\.tlY':l-lO de Carvalho ~ UJ)~ 
A.t')n~c ,,~Ulus _ UUN 
JO'>'lpha" M'lnnho ::;em Lei:end.:.> 
na l, GI,)b~rt\ -' p:.;p 
Jt}5C l..f!te - PR 

Cr~aà.a pela ftt.solUÇ!l.o nl)mero ll~ 
de 1116:1 a.i.S:n.ada pelo S(>uhol N.el...'\.un 
:\lJl("llan e m~HS 28 Senhores Seoa
dores ,apre . .,eCl{.(lda em 30 de malL de 
1~3'. . 

OeSiornada Em 31 1e maio de 1963 
- PrM.Q _ l:tO d:u. li te lB de se
temofO df' 1963 

p,o:-rO~:lda 

- Por rIl!l.l: l~O rUas, em vtrtude 
da a.provaçA.o do Req'ler\mecto ct) ... 
mero 656 63 do Sl?nhor Sena'1or Joã.b 
AgripinO nA Sf'ssão de 18' de i!' em .. 
bro de 1953 ,21 llo:-a.51 

- on' ~(!I~ um Rno em v;rL'ldr doa 
Jpto,'~cáo do Rf'Qut>rtment-O nfl:1.1/'·t~ 
I 173 m do ~"'nhor f;"'nadN lJP.lt" 
Neto. :-:a sessão de 12 de dezembro 
de 195J . 

Ml'mbr/}~ - F-artlóO~ 

Jeffcr~~dl d(' A'~'J'ar - PSD 
Le'tB N,..l...:., + pre.~:dp.nff'j - PSQ 
Ne-;~()... 1\1a,·u.a.n - pTB , .. 

H'n ':<l.J ri".· ,1.., - P~l) 

l'1Li:f .... ·lf!,JV.(·c - t":;U 

W~:.,o:l UJr.Ç:I;V~~ 'l3 \ ci:!) 

I\a!(l'.jr) ~lJt;a - VI li 
11 ... 7<') .... 11 ::-.:e·.-<j _ P'l H I 

, Ii~"~ do ~eni3Cúr t'ln'.O Ferr?lrfl Z~1 

-I' ~. P'~::';'d doo Sensrlor Ed'lar(jo C~ 
Projeto de 
Constituição 

·Emehda 
nQ 7/63 

I 
Jnão ~i!r:p'nn Re~a!.,or, - UU~ 

à JU.'HI.P'l;1\ !>.1:umho - St'm l..e~epqli 

! 2') P~[)l 

,,,.<lu Vlce'l-':,e~Jf1en!el - P'l t:S 
. V ·I.!,~ 1e Senda!)! [rh<l rot.. AS 

t ,:lia: ~TH 

U;I'O>Olto V l ... irlti./"€s, - t-"SU 
M<tue'le:; P [f~"r~[el - p~U 

~J.,"Ur1 L'\j·lIP~);:, - UI.Ji"~ 
fH1:rt::lS ao V t']! a' - . li U,"~j 
é,:lr'ICtJ Reut.:le .2] ~ ,jJ' 
LMjr!it'! RI ,t':.!t'1 I fi 1N 

tJH"! i~'l::-H'"0 ti"' ,.n~e '- p. 
,",1:;1"0 Ca!TIpoi11ii _ UUN 
Ihn.€'. K~'P'!fT - UtJN J "~J A..:-:':p.r.u z:s' ti:11 - Uü;\i 

.: ~ 

.".j~i , .... ~i:t'l ~'i 'j3" - t-o"llJ 
:\<11:;')'" r"l \1,~ 'L;mll t"1 ~ 
B ltro..~ ('" ""l.h,. P'f D 
.\1 "";1'.:1 1" ~;l - pl 
Hal,.\.. G \lu-.:n:\ - P'::P 

U) :Projeto de Emenda ~ Cons· 
Ht\:iç~\O nO 1 -63 , 

(Tlqt!,"\1 UO IH. \1t I JlH~I', UI'. 
1\_11-(1<" to: fI:-\H'\JIIO 1.1 L" 
lHhn nl.\S 1:"\:0'·"\" I~Hh:-,) 

U~.~1J. r; Ida E'UI U 1 U:1 

p. j.noi~aa<l iHf' !;} ,;! li" ;l~.C 
q ,l';' (ll,>,He I 1.'111 li:~ HHu~',I.j._ -:1I1 lU 
dr;l ':('/I-r,llfo de !U6J 

t' I~'.:'lo..· 

'\."v .... :r o ... {'arv;l;.ho 
j I-",J;,!'I;l, .\o101r:nhú -

-,'a, I.J'.;,'oca 

Pt 

X) ProlE·to de Emenda 
tltuiÇ:'!O nO 4,63 

à Conso I 

(('0 ..... 1 fo'UF. i:"r1t~~IUi\UE~ .. \O~ 
\'EHE.1.HOla:s, 

D('Sl~t,'.r;.<'i em ~(j:) 63 
PtUI!'J";"')u' i:l~e ,g \:.1 64 

,r.~nnll'I,'l l1a'nerC 1 lô;J 6,; 
jo em lU l:t b-:S 

oe:o Re, 
:t.pruva· 

t\1~m<)tuS _ part1l'h;S 
Jt'ftc: :>~,[j a~ Ag'lla: - PSD 
H: ,\ '~!'n"l:'u ~ p2D 
LU)Ro de). Sl "eu" _ PSU 
\\' .~~m (}"n<;llivt's _ Pt-iU 
\-1 t'nr-'i'P,' P:nH'ot,e; _ liSO 

,n:,\'."""flCNI·J,' P,"'A A «I;;-. 
!'it:H\·\ no lHll.nAH n.'\. AI"I"!\ 
qCI<. ~t. Ci\~OtllAIAH 1\ CARvO 
t.LfZTI \ OI 

Ut~s.grlcla::a em '3 IV 6J 
p,urru'la(1a ate :0 i.'d 'j.~ t>e\o Re

l'"enlOf't.;t.() :l!lmerO í. iflt:) ü:J. a.pruva
:lO ~~n Hi j:! 6J 

Jette!'St,lo de AJ'J,8r - PSo 
R'JY CarnelrQ __ PBO 
Wilsun (joDC./;1.ve-s .... PSI.) 
J'.i;>(> (>'ellClrto() _ PSQ , 
\ViLJ rf'C1.o Q·.lrge1 - t"clD 
Ar~('miro de FIgúelredv - P'I"B 
liel!:'"rrl:l Ne'o' - I?TB 
:3i1ve"ti-(> perlCle.'i _ t" I'B 
Edm 'mdo t,eV1 - ?l'H 
8'l!'l1 .... U R f7.ende - U l}~ 
;\''l1.'Op CAmpos - UUN 
A,(l"S'(; o1e Carva,ho PL 
A:,)f!H' '\!'lnos - UUN 
JQ5-?ooh<c\' \'1a.r1nho _ sem t..e:l~nàa 
J'J,Jo Ge-!te - PR 

Para flnurar falOS aponta
nos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
\rre~uladdades graves e 
corrupcão no Departamen
to de Correios e T~légrafo'3' 

CrIadA oe.jj Re.so,ucão nUmere J.r 
de 1116a Il..~~,,!nadll oelo Senhur .}ef
,fe-rson fie Aípn3f e mais 33 dellflvres 
Senadorf'~ ft prcsen' l'I.r:la na se5$ão de 
:N de O'Jt'JOfO de 19631. 

P,;:IlQ - !'IIF o Um dll resgâc leglB-
lpl"'~ de 1963: • 

P"orroi!'l'lcàc 001 90 dJag 181,f> 15 de 
'l)IHçO de- 19tH' em v:rt,ude de R..~
Hlentnf>ntr nllrnE'rO I Hi3 6:i 10 Se
r.hOT St'nAt10r W'l.'mn Onf)('l'I .V{'.§ 

~prO\f3.àc na sr5..~aC ae 10 :ie dez.cm
'lf(! df' 19fi:J ,21 ;101. 

Ups:gnacão em 6 de dezt'!nb!,(l de. 
1963 . 

Mf'mbro.~ 11lt Plir:,Jth.}S. 
JerTt>rson je A·;r'Jlfll - PSO 
Le1:,e Ne'o - ~StJ 
A',l.ll f"·mt,anA - PSD 

J~rkr"!J[', r:lt' !\Á', AI - t'~U 

li. 111 ('arnelt'c - t'~U 
1 03:'1(' !l; ~:. Vetftl - t'::;lJ 
W':hJn Uonç.l.·Jf:"S - ft<',1I. Ol 

t f'I't "I"I.ç - f>tiU 2-2 Projeto de Emenda 
'\mt 'lf"\ ~1,'9'-a _ E'Til 

Wl!."OO uon\a..vês - ~~esHlea:e 
" P~D 

P81.) 
MenC1f>S Pj:t,~Ilt~. 

LeH~~ Nell) _ P'i>U 
A:l'!1 It1/ -:!ljVa -' t-'.: H 
p., .. tr!" Neto - ,,:ce.l:'rf.sl~eot~ - \ 

PTô! 
lia..:: 1 :te SenadOJl Pln'o (l'e.:clr& 

- ?'fU 
~l:,II';e .. ta Pi:r1~;e.$, - . fYt"a 

Hr'n'n" :-';:ot(J _ P'J ~ Constituição n~ 8 63 
V'l\l~ 1u ·Se!;fldOt l .. tnto F<!'!"reln .All'IOi\O.HIA 

._ t'TM nos MlJ ..... ll·II·10S· 
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.A.<1a ",,,r'o <..l.l'n9 _, P"fU 
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.'.l::·,,!, ('fI~f!(1S _ UU;S 

.1·'~;c· "..trIOln" - UD:.l 
A:O""lv_ de C!HVQ.hC _ Pt 
Josaptn::. M{\nn~o - SeUl Ltgencta 

est~n<l(L' em 201 10 63 
p',.)f"~(J~!1!l!l ate 15 1:.1 6-4 ::teJo fte· 

I·e:,fl <'ti'.· '1~lIIH:r\'" 1 la. li., .1.p,vnl. 
1(.. o!"IU Jl.l li. n:.l 

f;.!f'ruuI'OS - ParWlt~ 
Jerterson de. Ag!..!I!lr _ PSD 
Ruy carnelto - PSD 

_t\:'tur Vlr2;tllo - PTH 
Bt"7.PrTS. N"'~o a 1I 6:.l - Vl':e f'1"te_ 

~:den~e - p'rB 
Mf>!I(' I:1ra~!1 _ p'l U 
Jf}ãc b,~rlp:r.o _ UUN 
OaCle, f{r1f>!i'(e, - UUN 
E'lrtl"O Re7pnde '2.3. 1 fi:\> _ 'UDN 
A'JfP:lc Vianna - P$H 
~~,"I'f'!f1pO AIl.xil1:u I,<>""dath'o. 

IPL-9 " Nt'y Pt'i3SO:.! Dan t,l\4. 
Ulb!.o <\o. 5UVOlra - PSI) 
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Comissão Diretora ATA DAS COll1ISSõES ' C,", ,bailo:o, traJ1SÇrevemos fi> in· 
."~ REUNIAO REALIZADA EM 30 DE ' tegra; 

ABRIL DE 1964 I "lll relOçáo aos Auxi]1ores LeglslaU- Parecer para estudo que se Art. 67: A L,ici~tivn das leis" 
1~ • ." • 'vos, Q Gom;ssão enviará aO plenárIo es·' ~ d 
.,ob a ples:~encla do Sr. Moura Projeto de resolução estruturando 8. republica pOr ter saído com r S/;WV~.~"OJ ()6 casos e compe-

Andrade, Pre~l1dente. presentes os 81'S. aludida carreira nos Molde da da téncia ex:lmh'a, cab~ ao Presi· 
N~ue:l'iL da. Gama, Vice.Presidente, Câm~ra do,; Deputados s incorreções dc:-' da RI'púbiica e a qllal~ 
Dmarte ~1arlz. 1.9 SecretárIO, Gilber-' quer membro OU comissão d~ 
to MarinhO, 2 .... Secretár;o, Joaquim Por fim, a CCmiSSão promO\'e por Dq C01!lisséio de Consfituição c Câm&ra dos. Deputados e do Se· 
Parent,e, 1. ... Suplente, Gmdo Mondin, antigUidade, Q MotoriStaf PL-9 'Dio~ Js:.tzça, 8üõr~ I) Projeto de Lei da nado Fedéral. 
i-.9 Suplente, e Vasccncelo.s Tôrres 3.9 nIsfo Mola da Costa, na vaga'aberta Câmara nP 99, de 1963, (nintero § lÇ. al,)e à Cê.mara d~~ 
SuplenlE', reúne-se" Comis6ão D"ire~ com a nomeação de Manoel de An- 4.920·B-6.'l na Câmara), Que al- ~utados c ao Presidente da. 
tora, drade Moura; e por merecimento a tera o valor da pensão concedida República a iniciativa da lei dt 

AuxiI!ar de portaria PL-9, Iroçu à Senllora Lastêni'a de Vascan- -ixação das fôrç~ armadas e a 
neixtlll1 de comparecer por mot V{) Francisco Luiz da Rocha, na vaga de~ celos P::. eS, viúva do Df'putado de tôdas as leis ~ôbrc ma,~éria 

Justificado, 0." SrS. \da'lberto Sena. corrente do aproveitamento de Jay- Federal Leopoldo Peres. jht.anceira. 
3.~ Secretário, e Callete P;nheiro, 4./1 me Corrêa de Sá. em outro ca,rgQ. § 29• R-essalva..da a competi.nr 
SecretárIo, Nada mais ha"~ndo a tr<lta-r o se-I Re:.üor: ....:r. Wilson G<mçnl"es. ela. da Câmara. dos De~utc.d{),,,, 

A atll da. reunifto anterior é lida e nhor Presidente encerra os trabalhos, do Sena,do e dos tribunajs fe-
.em oQservações aProvada. layrando eu, Evandro }'iendes Vinnn.l'1 A ma.tél·ia do presente projeto SUS- <lerais, ::- _ que concerne nos ye·,-

A Comissão Diretora determ:na se- Dlretor-Geral e Secretário da ComIs- cita, ob:;gatôriamente, o exame de pectivos mrviç,o.s admini..;trat.wOS, 
,am apo::tilados roS titulas do.s in(e~ são, a presente ata. ..IT. prelimi~l~,r de indiscutível jm- c<lmpete exclusivamente ao Pre-
grp,nte-1 dn carreira de Oficial Legis- portância e oport.unida-de, qual a de 8ldente àa Repúblicâ. a L'1icjati~ 
latlvo, nos têmlOs da ReSOlução n.\l . saber se é possível a suo. tramitação va das leis que crien1 empregos 
38, de 1963, que mandou equiparar a "1.... _ e a; redação no mérito, face ao que em 5eTYlços existentes, aum~~-
referida carreira à. dn Câm.ara dos .. om1ssao de Relaçoe~ l~põe o art. 59 do At ... Institucío- tem \'el1cimentos ou modifI-
Deputados. Nas elas_se.s PL.3 e PL-41 Exteriores na!; de 9 de l.bril de 1964, in verbis:. (ue..'ll,'; decurso de cada le-
não h'- equ·paração. por serem idên-" _ gislatura, fi. lei de fjxaç.âo das 
Vcas. e:io atin!!idas aS Ó3.s~es PL-6, I1 ATA D .. ~ 5. 0 -R~~H",lA0 ORDINÁRIA. '·Caberá, priva.tivamente, ao tôrças armadas. 
PL-7 e PL-g que na Câmara :;ãC. res- DA CQ1HS::::-AO DE RELAÇOES Pre"idc'nte' Rep"Q-bUe-u, a ini-

• I EXT&-PORES REALIZaDA NO c~flt:·::::t, dos projetos de lei que § '3 . A d:scl1s.são dos pro'eto~ 
pectlvamente, PL-5 e PI,-6. Deverão, I DIA • ,. ,. ~. c.;-i:~ ",mnent€nl a despesa Ae leI' de inl'eiat-iva do presidente 
pois. ser apo.<;t:lados em PL-,5 Os I • 11 DE JUNHO DE 1964, AS ... ocupan~E's de PL-6 e em PL-6 Os de' 16 HORAS. _ j..... público: não sér~o admitidas, a da. RepúbJic:L comeca.rá na Câ-
PL-7 e PL-8. 1 Sob a p.-es1dênc:o. do SenhOr Scn3.~ ês;,es pr-ajetos. em qualquer das ·mara dC6 r>eputad::t:>". 

D t I 
• Ca~as do Congre~so N::tcionul, d F d I 

e ermina. ma s, que sejam. juntn.- i dor Bened ctc Valladares prMente" No que toca ao Senr, o .e l'rJ., a 

I 
' ..... ~ ( :1enr"., .e umentem a defpe- , }" 

mente CD!1l OE nOvo·· ,·encimentos. po· 03 SenhOres S('nadores Menezes p.- .<;a p1"Opos,ta. pelo Presi4iente da exc:usRO da , lavra, "h,ca • que era 
go.s ao" <l1ferenç!l!< de acãrdo cCm I) mentel, Filinto MUller, José Gulo-'b vh:ta no texto const~tuciOnal.de 1934, 
qu~ es!:abelE'ce o art. 19 da ReSOlução mard PeSk:Oa de Que1roz José Cán- R~pu Lr:1.". nenhuma. aI -ç-:'o 1.;t:bJ:-ancla.l P.r°~ 
acima citada. I dido Ferraz, O.::car Passos' Vivaldo L,- A rr:;:-a ~mpositiYa a a.centuadn~ VOCC\1, eis que, iecnicr:ment,e, materl'<l, 

Em tEgu1da, a .Comissão hom{lloqa ! ma e Antônio ü1rlos reú'ne.se a Co~ ~11ent~ rc~t~ltiv~ do citado artigo ~'} flnr'.llcdra Rbran:~e-. n('-c~::sariamcntc) 
Os cOneursos realIzados para c pre- ! m:scão de Relações Exteriores, "11 ~:;rfere d!retamen~. COm a qUC'.Jtao a pnte fiscal 0:1 trlbutár~a. . 
enchimento dos d:versos c2rgo3 d:); O Sr. SenaJ9l' Menezes ptmen::!l con."tituc:onal do .poder de Ltlciativa Dessa. rápida ( superf C:lal .pereg

r1
" 

Quadra ,Es"pec'aJ, ordenando U1!1a ."e- \1 ~pre.->('nta parecer favorá.vel ao Pfo-I C Congresso ~~aclOnfll:. nO campo d~ nação pela evolu((ão ccnstltuClOual do 
gunda 'c."1a.:nadJ p:lra os Que nuÇ pu- Jcto de Decreto Leg:<'lativo n:'" 15 de ~Ua competênCia especlf1ca. País, fáCU é deduzir que. sa}\"o a COIl?
-dere-n: c~mpa}~ecer ~ a Qua.lQue: ~as. 1964 qUe aprova -o Ac?rdo entre os A or~entação do nosso Direito tituição outorgada de 1937, em cUJo 
pr~va.'j, ,~ . .sto ., me"mas terel!I CO n- 1 Estudcs ~nld.Qs da f.menca do Nort<! C.;r:ditucional poslt~vo revela ten.dên- ~r~daMm:iS §diZst~6a~o~t~~r.a~. ~~f'~t1 
cid do .~. m; o dIa d~ Revolu('ao !?m I c Q BraSIl_para o c;3t.lbelec:mento de ci: P3!-., redu~i:-<;~·, prc.,.··~<:"~h·am(,:-1~ rnsti'uc·,,......al .... ão rncont:a. ".m.l1ar em 
OOIlSeq1;u:nc.a, deyera..0 5er expedld'J-.s uma M:},80 Naval 1orte-Amer;càna te e em certas Meas Q faculdade de "vu ". d 
cs tf~ulo,:; ,d~, nomE'a~ao dos aprovadO.:; r:.1 nosso. p~!s () p-:treccl' é aprovnd) in'~cia:.iva {;O P:der L~gis!ativo e, m'Ji'5 qualquer das no':soS C>JllstItu:çoes ,. e-na..~ tf:'~)c-d_:a.'3 cfl./c-f:,or 0..';. . por unnnlInldade.· ainda den~ro dêste. a competênc:a dO moc~áticas republicanas, nem mC.,mO 

A CQ-miEsao conco:d!l com o prd-do \ co>' • • . '.' na imper aI. . . de ap~.~rnt(1c.ori9 de Jl1vent'no Affon- O lSr ..... cn?,.0r ; .... ntôn:o Carl~s em:- Senado yeaeral. À luz do precedent.e hlstOrlCO e do 
so da $lve'ra e Oswaldr Somoa'o, en~ te parecer t·Jl·(rav 1 ao Pt:0Jeto de Com efelt:J. St.m ap~'ecianno~ a t€xto do referido art. 67 e parág;ra!os 
viando-ao Plenário Os respectlvC's pro_o. D"ccre.o Legl'I.:ttlVo n .... 16 de 1964 que Con . .,.UtU:ção Imperial que regulava da Constituição Federal de 1946, paJ~t.OS ~ re'oluçáo. \ ap{?Vd o'> Esta~utcs do Centro lnter- .íliStemn dc ' )\'êrno d!ferente, em qU2 rece-nos· irrecusável que a regra .ins

e
-

Ezro re:rnção à. consulta form\l~cda : ~:)c.onal de E.:-tt}-dos para co~erva-I se verificava, por motivos óbvi:-s. a Tida. no aludido art. 50 se conflr,:~r.a 
pe:a Dil'et(r'a de Contab!1~dade, nO l.ao e ~es.taura{'ao da IX Sessao da r .dom:r.t.ncL do.>:: pc deres con:c:- exatamente como exceção ao I?r'r:

clplO 

tocante aO f'ubsfdio dos SrS', Senado- I C( nfe:e::cIa Geral da. .lrgen1zaçáo dos fiO Irr-::lC'-l": ::31' no exercício d:t F-ua gerai e tradicional da compet:mcHl ~o 
l'es ArJ10h de Meno e SilvesL"re Péd- I d~s :r-:Jt;'~(>$ Un·das para a Educação, I o·G.p:a u:.ltoridade, oonstatam23 que a poder Legisla-tivo. para !5to, contn-
:eles, a comissão aprova o pare-ccr da a c.wl1c.a (> a Cultúra (UNES CO) , Carta Mao'n:l de 24 de revere de bué-.n, ainda, de m~lllelra convincen-real "" em 1956 • te, dois e.rgumento.:.: um nasce, es-
CODstittP<i~,o e Justiça. sendC' o pr07 ·7 ..:a. \ 1:'91. denunc:ando a. largueza. da'> pontãneo, do pTõpriu art. ~Q do A.~~ 
ce.sso encaminhado àquela Diretoria A comis.são aprova sem discussão idéias dél.' ~,~olh1a, eom pouc~ Institucional, que reza: .. Sao mantt 

para QU2tproceda n03 têrm03 do alu- . o parecer. ' I exce ... ões, " princípIO da livre inic;a·:~ das a constitutção de 1946 e as Ccns-
dldo pn,recer. , '.. \'9. dos inte-;rantes do poder Leg~sln.- t't i· Estadua;o e re'p"ctivas Emen 

A.nda o Sr. Sen~.'I.Ci'r Antóruo Car- tivo. com .... "stá escrito em seu ~~l- .l U çoes ..,'" , A CQm,s.~fi.o envia 0.0 plenário prO~ 1 1 t f v ... das, cOtU as modificações con,stantes 

J d
OS re a a o Requer mento D.9 4 de go 36 que assim cstabelecjf.:· de·sle A~·. o que """u vale d:zer: a 

eto '.-' resoluC'ão autoriz<l.n o o AS- 196' d in··~· d S S d " . tu ... ~ " • "1, a ·Cla~lva· o r. ena ("r constl·tulç';' de 1946 é a regt.·' ~e;a), 
SesEOr t.~·:slativo J03é Artbur Alves Va co li Tõ . . "Salvo aS exceções do art. 29, aN S nce Os r1'es, SOlICItando a '5 mod)'f)'ca"o"" do Ato InstItUCIonal 
da CTUz "Rios a Recetar cCnv:te para tran'cr·.· O' I d C .... ~ todos os projet05 de lei p::dem ~ .~ lÇ o n s._na s, a (ll\.U em constl·tuem as ex-ceções expressas: e. o 
:lnt.egro.r a Comissão Internacional Je Ot' "~"nl o P 'd' t d R 'b' ter cri2em :ndisUntarnente na .f' '" c.f" 1 r l'P<:I en e a epu ltca·· se.undo argumento, provém da Clr-
TécnicOs em Alfabetização, a se reU- ecnv'do o p std te d R . b I Câmara ou no Senado, sol;) a lni- -1 U re.. en a epu I ca cunstância, que não 3f' n?s afigura. 
hir em l~r:s. rr~ncesa para visitar o Brasil e a res- CÜ:.1iva. de qualquer dos seus despic:en-da, de que o menclOnado Ato 

A se~llir. a comis.são defere 00 se- pectiva resposta, O reJator cOtlclu:u membr06.". Institucional é, conrcssadamente (art. 
'RU!ntoo requerImento,; de lJcença pa- por u.ma audiê.nC'a do Ministério das O art. 29, invocado, fixava os li- 1D. tran5\itório, valendo sfmnar que, 
ra tra~trtento de soúde: R 1 E t . d é e açoes . x :rlOres para que te pres- I mites da ;;·iv9.tlvida-de asseguradJ à atingida ti. data ai d~SlgIlf;l a, as p:- _. 

De p .. nlõnio Júlio Pire.s, Redatcr de t~ à ComlSsao Eis seluintes informa- Câmara Federal.. aludidas exceções extinguem-se auto-
,Anais e D'ocumento.:; Parlamel,tares, çoes: màt camente e a regra geral readqui-
PL-3, 30 dias, em prorror-açáO, a par- a) as oortas trocadas entre os Pl'e- Na c?nstituiç.ão de _16 de julho de re a sua primitiva plenitude. 
Ur de 15 de março de 1964; sidentes do Brasil e de França CUjo 19-34 .. ~1~m. da. limit~ao da -racutd:..~e AssumindO, o comentado art. 5°, a 

de A(lon·as Pedro da costn, Moto- texto vai anexo, resultaram de' uma. dt IUlclr~:va nt.":~'l~:men!c conf,cn- sua exata configuração de norma de 
;'ista AmdliGT, PL-10, 30 dias, em ação diplomática. condUZida pela nOS .. da ~'10 poder Legls.aLlvO, .c::ml a, mo- exceção, deverá ser interpretada re<;~ 
~crrog(u;ão; 5a Secretaria de E~tado? vaçao de casos de privatIvldade aLrl- tritivamente, segundO os bons -ensj-

de Cecilia Braconi e Cn.stro. Oflciil.l ". bllid:l aO :idente da Repúb!:ca, riamentos da hermenêuLea. E€m em-
Legislativo, PL-6, 60 dias, em pror. b) caso af'rmat!vo, em Que se oon5- l :treito:l-s€>, cada vez mais, eseR prer- praçõ~s de qualquer nc.tureza. para 
tegaçãQ; Utuiu tal ação? rcgativA no que diz resPeito ao S;?- alcançar aperuts e tão somente as hi-

de Maria. Jud·th Rodr1gue.';, onclaI o) caso negativo:" ccmo, quando e nado Federal, que, com a. denomina- póf,eses ou S!tiWçõeS expressamente 
ArquivQlogista PL-3 30 dias. parA em que cil'cunstâncias a Secretaria ção ~e Çonselho Federal, -se desfi<;u· pr~vistl!-'S' sem invalid~r, portall.to, os 
tratamento de aúd' d'" Pedro Hum- de Estado tomou C'Jnhec:mento de rou }ntem:.mente, da sua tr;tdlc.oml prmciplos fund~me!ltalS ~? reglm€ e 
be to de orv ;~a eE' .... dependen ... e' I tais doc!1l11ento-s? I fune_ao nO mec;m~mo dos Podere d' d.a· nossa orgamZ?çao poht:ca e com-

r rí . .,.' . I e .. l : s u ' i unlao. AO::·~lm é que, no seu a:t, 4:, t tuciona!, os quals o propno Ato ln'"" 
de V Igl,lmo JC~é da. Sllva, AUXII ar d) Qual a sIgmf1cação que o Ita- , § 1~, e1:tob~lecltl: titucional quis preservar com o reC:a-

"-e Portarm, PL-9, no p.eriodo de 23 marab empre.,ta a êsses dbcumento.l? \ ., çúo clara do seu alud1d.o art 10. 
de s?tembro de 19-.53 a 30 de abrIl de t e) qual, no momento, o clima de ··?::,~pete ex-clusn"amen~e à c::~- COm efeito, sen-do. como. ent.:-ndc-
1964, _ . no.:;&as relações diplomátIcas com a' mal a 00'5 DeP~lta.dos e ~o. ~rr. .. "mOS, r.egra de carát~r exc"pc:ona}, q:le, 

de P~r.o Leao Gon~l1a, AuxnL~r de França? I üenH>, ~a Rep~bllc:.a a m:c·?t.1V~ nor ist? mesmo, mo~.f.iea hÓ de-term--
portaria, "PL-9, 1M d:a'\, a part~r de . ..' da.,> J"','<; dp fIxaç~o das .tu ,'''1.:. IILadas dL'pos·çães da n::.:,.'Cl, Can<.l 
Í3 de novembro de 1963; f) se for o caso, que provIdenc as I :>rms.da'i ~, em çeral, de toda.~ as Magna, é ló"-ioo Que eln não poje, nem 

de Gonçalo FarIas de OliveIra, Aju- estão programadas para melhOra-la:.! \ 1(':·.~ í-õb"e matéria fiscal e finem- : deve, ter al~ance além CO" :;Pll~ con-
dante de Porteiro, PL-7, 90 dias, a Nada mais havendo 6. tratar, encer~ ceira·'. I fe.:'sados intuitos. n?:m \.~m"mlCO in-

;

rtir de 10 de re-y"ere'ro de 1964; ~ ra-..<:e a reun:ão lavrando eu. JCão B:t- PO: fim, o pacto Ocnstitucional cl~ validar. por interferéIlc'{J ('J iiHrrpre-
SebastIão Ferrejra da SIlva Au·1 tIsta. Catejon Branco, .Secretário, a 18 de se~("mbro de 19-46, repondo 0-' tacá::> egtensiva, p-ostulado<: Que con'

lAr de Limpez~ PL_l1 20 dias, em presente Ata que. uma vez aprovado, Senado Federal no seu· pa-pd Rd€qUa-! tituem a própria €fsênch ela reg:im~ 
prorroga~ã.(). " .serlÍ assinada pelo Sr. Presidente. rl':-, ::oguJo,t a<:sunto no sell ll.!~'igo :n.ant:õo pelo ato rp""OhH'.;nnárin 
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: A~sim raciocinando, p~n,samos Que/ ' Gasto, isto 6, dispênd:on (Obs. cazes para poder exercer, na prática, ra1. e uma vez que parece pr~ferir 
O .nvocado art. 59 não atingiu, nem art~" pág. 36). . a pOlitica de cantenção de despesas, ser interroga.do sôbre fatos especifi-
cie~,eou fazê-:-l0, a esfera de competên- . ," indispensável à obtenção do desejado cós e não fazer uma ap:ec!aç~o geral, 
eia específica e privativa da Câmara De sua vez, q-Ullh.elmo AhuIl!-ada., equi!íbrio orçamentário e do sanea.. in'dago, em primeiro lugar, se é d') 
do~ DaputadQs, do Senado e dos tri- Professor da uruverslda.d~ de Córd?- mento de noss.35 fiuauça.s públicas. seu conhecimento que na a.mnln.s

i-btutftlS federais, resguardada pela v~, no seu Tratado de Filla!lcas Pu- Ora, conseqüentemente, quer-se evitar tração do emaneI DagoO:erto RPlri
clã lSu!a inic:al constante do § 29 do' blicas, se exprime. nestes têrmos: é que. afora os casos de competência gues fei praticad-o por êle cu pJr 
IlEtrt:go 67 acima transcrito, compe- "Podemos definir el gasto pú- exclusiva, o Congresso Nacional possa aux1l1ares imedIatOs, algum fato, q'lC 
:téncia que e decorrente do artigo 36 blico diciendo q1.1e él consiste ~:1 determinar despesas n.avas, criando- possa constituir irregularid8de d~ 
~da. Constituição, que reafirma e. as- una erbgac16n monetária, reali- as ou aumentando-as, à reveEa do caráter adminisuati"l\o. 
I!egura o postulado inalienável da fn- zada por (lUtoridade competente, Poder ExecutlVo, que, pelos motbos 

I

der end~?c.a e hatmonia dOS. p{l4,~res em Virtud de una autor:zação le- acim!:!. alegados, r~rvou para si, nos ? SR. BA~DEIRA DE MELO 
da Umao. no qual se tem mClurdo, gal y destinada Q. fines de interés têrmos conhecidos,_ a faculdade de de- Nao, Sr. PresIdente. . 
,tradic~ona1n:en.te.! () da indel€'J'lbili- coletivo". E. logo em seguida: cidil; quais Os gastos que podem, ser O SR. WILSON GONÇALVES _ 
<tIat e Q.C atrIbUIçoes. "El gasto publtoo equivale al em- r~allzad.os s€.m comprometer O p.ano 1 Tem conhecílncnto se La aqul:o.:câ'Jo 

Como acima ficou dito, já no pleno pico de una suma de diliro" (pá- fmancelro do .Govêrn,,? J?<li ror que', de .material ou em qualquer o'ltro 
1e !.ranqUllo funcionamento do pacto gina 55) também, as lelS atuonzattvas je des- ato praticado, nesse perfockl, al~uém 
Ipal:t co de 1946, ao Senado Federal, . ~ pesas, c~mo demonstramOs. t;le:te pa_ toi acusado de c0rrupr.ão. de rec!!bcr 
:por preceito,' se havia negado, dentre Ante ent:nciados tão claros e .ca~- r~cer! nao incidem na prolblçao lt:s- f turas de fornecedor/5? 
:outros, o direIto de -apresentação de gorlCO,S! ve-se que. despesa pubuca t:tuclonal, vez que a sua execuçao, a 
jprojetos de lei em matéria financeira, quer SIgnificar, precu;.amente, "o usa ou melhor, a efetivação da despesa O SR. BANDEIRA DE MELO -
<> que nOs autoriza qUe a regra insU-refetiVO", ~"o gasto", "o dispêndio", o 'respectiva, depende exclusivamente do Não;. tenho conhecimento superfida) 
ituc anal ora em estudo atingiu mais "o empregO" de bens e recursos de arbítrio do Pr.~idente da ,República., pela imprensa. 
,profundamente a Câmara dos Oepu- Estado para atender: aos ::;eua fins. ~esmo sem utlllzar a faculdade cons- LSON GO,'ç!\LV~ 'D 
Itados, que gozava de competência mais IDêste modo, cabe d1StingUlr - e a tltucional do veto. O SR. Wl _ '. ~':-
i'tm)la do' que esta Casa do Oongres- distinção é necessá.ria. e oportuna - tan-do) - "qu~. n-a.o t-fin conhem. 
ISO Nacional . entre a despesa e a autorização Ie- Diante do exposto, promanam duas mento da existência de nenhllm ato 

partll1do do pressuposto, purQ nõs gislativa da despesa, que são coisGS conclusões: , ou fato que importe em irr\~gularL 
legítimo e jurídICO. de que o referido diferentes e que se verificrun, tam- a) a norma do ar,t. 59 do Ato Ins- dade.s administrativas. prat~cadas no 
:Eu:t. 5° só compreende os projetos de r.bém, em momentos diferentes. titucional va.!e como uma· execução DCT durante a admim~traçao dtr Co_ 
lel lue versam sõbre matéria de com- Dentro dessa linha de consideraçOes. à prerrog.a~va geral conferida ao Con- ronel Dagoberto Rodrigues; que. a 
petimcia comum ao oongres8o NaclO- compete-nos examinar, agora, se a. ~resso Na-ClO.naI e. comO" tal, deve ser não :ser através de inforl!1açõêS su~ 
na) _ e ao pres dente da RtWúbUca e isençãO fiscal pode e deve ser trata- lnterpretada, perficiais da imp:-ensa nao cnnhece 
aqueles da miciativa pnvatlva dêste da como capitulo da despesa, ou, em .' b) as leis simplesmente autor:zatl_ j o depoente a prátl~ de nen~llm ato 
Jllt~!l1? ~a~samos a examinar, para outros palavras, se o. poder Legisla- jvas de despesas e as isenções fiscais na administração do De'!', _ que p0S.5a 
delImIta-eao da no5..'ia ativ.dade como tivo está impedido, pelo referido art. não se incluem na proibição transitó- cOnStitUIr co:rupção a('mmIStratlVJ". 
p1erabros do Poder Legislativo, o que 5\>, da iniciativa de projetos de lei ria do mencionado art. 5\>. E to à infl A 'a de elen1l.'l1 
se deve entender por despesas pública [concessivos de isenção fiscal. .. , . . quan uenc. _, .... 
fie I}ue ,se I?cu~a -o prefalado manda- Já vimos atrás que a tlespesa e a Aphcan~o, na e.specl~. o entendI.. ~s considerados. de tendenc.~ ~queL-
menta ln~tItUCl~nal. ,1:!ceita, apesar de constituirem o as- mento aCIma desenvo lVldO, ~eduz-se, diSta ou comunIsta na admInIStração 

E" noçao aceIta pacificamente en- pecto form~ do orçamento público, ~em sombras de dúvida, que este pro- tem algum tato? 
'f;re os doutos que·o Estado, simuir.â- são parcelas distin~ da atividade fi_ Jeto d~ 1~ importa em despesa efeti- O SR BANDEIRA DE MELO _ 
t~n.ente coll! a,s (\tividad~s .l>'Jlit~cas, nance.ira, cada qual ocupa~d() posição va. f-OlS vu;a a eleva.r o VG;~or de uma D&ConheçO, excelência, a poslç!io 
, Cl~lS~ e~onoml~as., adminIStratiVas, próprIa, característica. A nossa Cons- :pen .. ao, mensal, e, co~uentemente, ideoló"'ica dos elementos 1~1 a.drUinis-
edUI.RClOna,s, P?I~c.a1S, exerce, ígua .. tJtuição Federal corrobora, claramen- na conformidade do § 2· 6rt. 2" da tr ~:o , 

~er,te, uma ati.V1dade fina~ceira, vi- te. as noções da doutrina a que já re- Re;S?luc1io nQ 6. ~e 1964, d~v!! ser ar- açao. 
~ando a obte~nçao~ a a,d~in1St1'3:ção e corremos, anteriormente, neste pa,re- qup;ado ou con.'>!deradQ reJeItaoo. . O SR.· WILSON GONÇALVES -
0I emprêg~ .d~ meIOS patrl.lllOn.alS que cer. De fato. é o que se depreende d.o (Ditando) _ "que. por IgUal, desco_ 
he posSlbll1t:eI? o desempenho da-qu,e- seu art. 73 e §§ 19 e 29 onde se COM- \ nhece a posição ideológica dos ,ftID_ 

las 1)1:1tras atlvl!iades-fins. nêste Ulodo':,tata a dIvisão do orçamento em re_ Comissão ,Parlamentar de In- cionários que exerciam função 'de 
!!f atIvIdade fmance.ra desenvolve-se ceita e despesa e onde se fala expres- ' . . Chefia durante a AdministraçãO rlo 
r~~':t::ental"!f!nte em três campos: a.' &amente elll orçamento da despesa. Querlto para apurar Irrequla- coronel Dagoberto Rodrigues"; , 

• a ges ao e a despes~ (&:..bens 1 Fazenao a diferenciação entre imu- ridades no D. C. T. 
~~1~ de so~za" compêndIO de La- nidtuie fiscal e iSenção fiscal, o nus. o SR. W~ON ;xoNrALVES 
gi~,l.Çao Tribu.árIa, Parte Geral, 3~ tre Deput,a,do Aliomar Baleeir(), espe- ANEXO A ATA DA 16~ REUNIÃO. Senador M~lO Bra",a, a.guma per .. 
~l~áo re~pre?sa, de 1964, págs. 16 cialIsta. 110 assunto. escreve: REALIZADA NO DIA 11 DE ~t,\IO gunta? 
~ ~'dO~ao pOIS, partes dist ntas de fIAs limitações ~onst!tucionais DE 1964, O SR. MELLO BRAGA _ ,O Se-
, C:mfirm2ndo o ensinamento Alber: 60 poder de tributar funcionam PUBLICACAO DEVIDA1\IENTE AU- nsor, coronel Band;ira de Melo" era 
tq l)OOdatq su~~re a se~ui:o.t.e' def:ni- por mei.o de imunidades fiscais, TORJ7..A'DA PELO ~~nOR PRE~ chefe de qual setor. _ 
ç~o Çla. CIêncla das FUlanças "é a isto é, disp05içí?-es da le! maior SIDE)j"TE DA OOMISSAO O SR. BÃNDEIRA DE MELO -
c:.êncl3. que estuda as leis que regu- que vedaw ao legislador ordiná- Diretor dos T-elégrafos. 1 , 
lam a desp~a, a receita, o orçamen- rio decretar impostos sôbre cer- DEPOIl\!I:ENTO DO SR. GUSTAVO ' .... 
to e o crédito público" E completa' tas pessoas, matérias ou fatos, en_ BANDEIRA DE MELO. O SR. MELLO BRAGA - Os che-
I'E' a mais compreenshrel e tem a' V!;' fim situações que define. Seré 1n~ ies de trMego telegrafiC<>, nos .Esta-
~udE~ de. sin.tetizar tôda a atlvldllde constitucional a lel que desafiar Em 11.5.64 - às 16 horas dos, eram todos de sua indicaçãO? 
p.esaa clêncI.a. Dentro da def n.ção munidades fiscais. Outro é o con- _ 
está a própna diVisão 1a ciência das ceito da lsençi!<J fiscal. Nesta, a O SR .. WILSON GONÇALVFiS O SR. BANDEIRA DE MELO 
.Finanças: despesa, receita, orçamento franquia, é da alçada do legisle.- Está aberta a sessão. Vamos ouvir Nã?, excelê~cia. De a,c~r~o COl}l ~or_ 
~. clédito público" (MG.nual de C ên~ dor ordinário, Cabe à lei abrir o depoimento do co:-onel Gustavo tar~a antenor, de ~m.straçao an~ 
(:Ia das' Finanças, 1954, Edição SAral- e:rce~6es expressa8, quanão decre- Bandeira de Melo, que será Qualifica_ tenor, a homologaçaa dos chefe,s '!,e 
ya Jlág. 26).' ta um tributo." (Uma introdução do. (E' Qualificado o Tenente-Coro- tráfego telegráfico eram ato do DI_ 
, ~tá patente, acima de qualqu,;!:L à Ciência das Finanças, 1959, vol. nel do Exército Gustavo Nilo Ban. retor. Geral. Obedecend9 a norma.s 

Idúv~l1a, que a despesa pública cons- lI, pAg. 419;. deira, de Melo). anterIores, a homologaçao d~ .che_ 
ItttUl parte autônoma de caracterís- ,., fias de tráfego telegráfico, nas esta-
1t!I:ca.: e individuJ..Iidáde própria no' COnfIrmando o pa...~, Gluliani Fon~ IC ?o Sf'·o WItaLSO~ G~~ç~V~ 1- dos, nas diretorias regionais, era, ato 
I09njtmoo dos d~ma.1s elemento.s' em rouge ElSSevera que 6S isenÇÕes cons-j ~ ne us h vo ~ e ta ,;" .,e~. de decLsão do Diretor Geral.· 
tlue ,se dividem a firuJ.n Úblí ~ tituem- exceções ao principio da ge- mo o sen Or sa 'C:" cs a_ vvmlSSao 
!D,espesa, receita s e cré~to p A~h~d neralidade, que é inerente ao poder resultou de uma delIberaçao do P.Ie, O SR. ~N GO~ÇALVES 
embora se pnooom art· I Pf /.W .. ,' ot tributar e que se arvora como nário do Senado e o senhor fOI In. Mas a indICaçao? 

~ ICU ar orm.:w.-· . 'd,·"do co O t t oh De . . ttnen!;e, na cOnfíguração de Wn JT a- garantia, num postu~do constitucio.""'" m es emu _ a. roanel_ O SR. BANDEIRA DE MELO 
mem:o, são part.es. distintas, cada ~a naI (Derecho Fmanclero, vaI. I, de ra. que a sua. pos1cao no caso, é A indica.ção era do Diretor Regi~naL 
eam a Sua conceItuação singular 1962, pág. 283). aquela que lhe impõe. em n?me da ~ 

.' Como o assás citado art. 59. Tefe ... '\ lt, pois, lógico e ~~4;má.~l QU~, leI. declarar quanto souber e quantia O SR. MELLO BRAGA - Nao 
Ir~-se expressamente a despesa públi- sen~ .capítulo do dIreIto<? tnbu.tá.rio lhe fOr perguntado, a respeito dos O· O SR. MELLO BRAC~ _ be 
xa, parece-nos conveniente aVivar, a e _.matéria conexa à recata, a 1Sen- fatos que constituem objeto de fn~ critério prevaleceu sempre em toaos 
!esta altma, para tlll1a tomada de po_ ça;o. f~al pOderá resultar de lei de vestigação desta Comissão. Ela. foi os Estados ou havia caso especial 
&~ção •. o seu conceIto na lição dos es- 11IDcIatlva de memb~o da Câm~ra dos requerida em decorrêucia de discur- em que a direção geral escolhlB o 
!J)eciaJistas. O conceito clá.ssico dê _ I?eputados, sem ferU' a vedaçao ins- 50S pronunciados pelo nobre Senador Chefe dos'Estados? 
(1.esPI'tsa pública _ é dado por Ve1 a. tltucIonal. Jeffereon de Aguiar, em plenário do 
I!!ilho: g POr fim, julgam<!f oportlma; aIg". Senado, e se baseia na alegaçãc de O SR, BANDEIRA DE MELO -
'",~ . ImR.!? OO~derft-ÇÕe.s. sôbre os verdadei- existência de trre§"ularldades admi- Não posso informar exatamentE'.' De 

, e o uso efetz'Do que o Estado ros obj~trvOs do Clt. art, 59, ou seja, nistr,atlvas. CGmIpç~O e tnfluência 00_ qualquer maneira.. a. manutençoo, do 
Jaz 'de seus õens .e recursos para a. sua mterpre~.ção pelo método Le... mumsta na adminlStrl.lÇão· do 'JOTO_ cargo -de chefe de tráfego era atri .. 

I ocorrer às ne~ess~s mor~is 6 leológlco. COnhecIda. a situação fi- nel Dagoberto. Rodrigues. O que. o buição do diretor geral.' Não posso 
'l,Almatertats da vtda cnnl e políttea". nanceira do País, a braças com uma senhor pode mformar com respeIto aflrmar repito se em todas as dire 

Íb r ~~to Deodato, já invocado, -abe- inflação acelerada e asfixiante, agrn.. a êsses fatos? torias ~eg1onais havia prévia desig: 
nt~ 9:.1 ~b~ no ~:estre, define a des- vada progre.s.si~amente por atos do go- O SR. GUSTAVO BANDEIRA DE nação do diretor geral ou deslg'tlaç&l 
r. a PUEm ca JSsun: vêrno deposto, compreende~se que 8 DE MELO _ Especificamente sôbre direta 

I
rmos mais simples a restrição, imposta. ao Congresso Na.- qual fato? . J • 

I _ é O gasto da rlQue .. pú- clonal, como medida transitória, com O "sR. MELLO BRAGA, - Tem 
')~ autor1~o pelo poder com- têrmo de vide. prefixado, tem por al- O SR. WILSON GONÇALVES - conhecunento de que ha.Vll~, .crlténo 
D)6tente, cOm o fim de OCOlTer ronce conceder ao atual presidente Supondo que o senhor tem conhecL com relação à ordem ideologlC8 na.s 
uma neecssidede pllblica.. da. República meios con,.cretos e· efi- mento de alguns fatos, de, :cwdo 8'e- prévias, nos Estadoo:? 
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O";.~ BANDEIR~~ ~E MELO - pl'eco final. ap1'esentado pa.,~s: tôda. aiçAo do eqUipamento de Tf'lex 1 eomo~::;etivo ",ral Instalar t<>~ 
'Cf,reJo Que o cri{;éyio era l'e~Jment-c essa. sequência., em Y-nhas gerrus, pe4 acima referióo; w.ente a rêde nacional de telex. ,A> 
(Ia competência p.oli.ssionaI. la Sandard Electric. foi de 229 ml- . I cotaçl\.o apresentada roi de tal gran,""1 

lhões de cruzeiros. inclusive a insta- O SR. MELLO B~A?GA - Q&.rta \ diosidade em ~atéria de dinheiro qu~ i 
O SR. W.I.LSON GONÇA1..vES - la.ção; e o preço correspcndente. pela protesto ou :reclamaçao. fi D. C. T. n.1() tinha recursos ne$Sa." 

.(,l>1ttmdo) Siemens, foi de 2231 milhões de cru- O SR. WILSON GONÇALVEs _ ocasião ptlrlt fazer aquela aquisição.' 
_ "que, o depoente l'xercia Q zeiros. Asshn, o equipamento foi ad- O depoente disse "reclamação". O l E cumpre assinalar que as propostaaJ11 

car~o de Diretf.>r de Telégrafo~ quirido à. Siemens por preço inferior Senador perguntou "'carta-protesto" apresentada na primeira. coleta d~ \ 
qUf', a homologação da escOlha ao da Standard Electric. e o depoente .disse "carta-rec:ama.... preço não permitiam a. subdivisão da ' 
de Chefe de Tráfego Telegráfico O SIt. WIl..EON GO~ÇALVES _ çâo", mas eu prefiro consignar a ex ... I maneira que se rmàesse C3fl.$. aerar 
era da competência, digo, é da (DttandQ) pres&J.o usada pela testemUnha, pQ.1.... a,penes um pedaÇo daquela coleta de; 
'eompetênci.:t do Diretor Genll, . que é quem está prestado o depoi.. preços. Se não me engano fi, pnmelra' 
'tlendo a respectiva indicação fei- "q~e, o eqUlpamento de_ Telex r mento. prévia a instalaçãO da réde numaa! 
ta. pelo Dil'et-or R€.gional; que, adqmrido pela Del' a Slemem, (Continua ditando). vinte cidades. Em seguida, partindo 
nã,o ~pode precisar se o critério foi no conjunto po!" preço mfe- do teta básIco que nós Unhamos dis-j 
• ' f b~ 'd t d fior ao proposto peia Standard O SR. JEF-F'ERSON DE .AGUIAR

1 
pOntvel no D. C. '17., da ordem d.e 

~Ima Oi o ÇU€Cl o em ° os os visto que, exig:a o valor de .... - Na tarta a que me refen, de fls. ora.nde"" de 350 milhões de cruzei'v,,,",' 
casos de nom€>..1:çâo de Chefe do 63 68 t . t t h 1 ~ ...... ~~ 
'l .... ráfego Telegráfico. Unla vez, C~S 229.()~.QOO,~0 pOr todo equl- a., com a:o segum e rec 0, com ent-ãQ, nessa OCQs:ão, fêz-se uma- re"j 
(r~onh~e a ci'l''Cunstância ~m . pa11lento, mcluslve a . instalação os preçO.') refendo.',:; pelo depoente: visJ.o total do que se pensava com_! 
que tenhJ. havldo prévia indica.- €nquanto aquel,a, ç S:emens, .o (Lé) . prar. Nova coleta. f.)~ feita, bem 4e-j. 
~ão dõ Diretor Regional, em to- fez pela quanLa ~? ...... /.... taJhada. Nessa a Sl~mens ofereQeU 
dos proviment-~ dos. menciona.dos Cr$ 223.000.000,00, , "A nos.sa firma cobrava os seguin- um de.s'Conto substanCIal. se nao me I 
vargos; çue, entende que não O SR. MELLO BRAGA _ O ma- tes preços: engano de 34~ sôbre o . materl,e..!. , 
}lavla u:n crité::-io jdeológico para I terial era idêntico e tinha e. mesma 1) para os equiparr,entos - .. ,... t:sse desco?-to tao ~ubste.nclal, ~'errf14 
11 escôlha. dos Chefes de Tráfego eficiência? 11.437.453 ma'rco.5 alemães - roa. ca-se no com~uto flI!-3I. ~ que fez que 
'felegráfico, a. ,qual, ,'tlrrundo. o O SR. B,'NDEIRA DE MELO ~ Z) pa.ra. as máquinas - .........• SeUS preços fossem mfenore5. 1, 

~. ."'" - l.Z12.872 marcos alemães - FOJ3. 
~lepoente" ~~a ~elta tendo em vl5- Do ponto de vista técnico a stan- A Slemens, por seu turno, pediU OS O SR. JEF'FElRSON DE AGUIAR., 

.ao a efI?.-_L1C1a p rOfl::.SlOnal do I d'lrd _ Electrlc e a S1e111.eI15 são com- preços seguintes: - Quem representava a Siemel'1S?[ 
ntndjdnto, , p,anhws internacionai.<: de ~Jto g~ba- I} por eqUIpamento .. .•........... O GorOn~l') Pedro.s.3 t.nha al'IUmu. ln .. 

C> Sr. Senador Jefferson de Agu:ar \ nt.o. e (J.I:lalquer um dos dOIS eqUlpa- 2) por máqu:nsl; ......•• 1.445.300 tel'ferênCla. i 
tem alguma pergunta. a. fazer? mentas-, e tão bom quanto o ou~ro, marco.s alemães - FOB. O SR. WILSON GONÇALVES _ 

O SR JEFFERSON DE AGUIAR Não .ha qU61Q
t
Uer p:,!blema_ a e~e ................................ ) ... " (Dirigindo-~e ao Senador Jefferson 

. . ,. . r~pe:to. Con U(~o, hUVIa razoes t1:'!C- E prossegue o mi55iVista no estudo de Aguiar>. _ No conjunto a. res .. i1. (") depoente te~e seul; à,le3'ltos po-\mca... po.nderáveIS que levavam, sem I désses numeras: posta já está dada em seu depotmen\. 
tlOO5 cessados'? des~credltar, de c::: modo alg~,.o:0 "Considerou-se, de logo, qUe a nOS- to. Na verdade está dito aqui, no 
Q SR. B.4....'\yDJEIRA DE ,HEl,o __ eqUlpamen.~ ,da .... tandard, a Justlfl- s.a organjzaçá3 plejteava para o for- cômputo desconto da Standard , ..•.• 

!Não Houve um Co~onel Bandeu'a ~r a QqUlSIÇao do equipamento da \ necimento dos equipamentem, máqui- 227 milhões de cl'uzeiros. da Siemen.s 
de Melo que teve os direitos pO.itiC08 Slemens. _ nas, 13' milhões ..................... • ....... 223 milhões de cruzeIros. 
c~sados, mas, por sorte minha, nãO \ Al3sim, o fato de, no conjunto glo- . O SH. BAt'l"DElRA DE MELo -
1m eU. ,bal. a compra da Siemens ser a pre .. ::::::: .. ::'~··qú~·~·te.;ta~á~:·~e~"dÓ~ Não tenho mais!l. dotUmentação em. 

O SR. WIL:Q~ GO~CALVES _' ç'o inferior ao da, Standard. ~oi~Ci- vida a.gu~a, 9 excelêncJa de nossa i mãos. fl;sses àado.s são, de certo ~io ... 
(DitC1ldo} ~ \ d.t.1 com 0l!tr:lS vant~g~ns .tecn:cas proI>Osta sobre a de qualquer concor- f do, um~s not!'s que, estão numa folha. 

I que condUZiram ao malOr mteresse rente". 1 de papel; Imo mdlcativos d~ u:na. 
I/(úe. o deçoent~ n:io teve Ca:s.3a-, n:t t'Omp~a do equipamento de. Sie- Recorda se sáo êsses realmente, os ordem de gl'rndeza. 'I, 

dO!. '-'..go, SU.iPCru,0:s os stus dI certos 'mens, preços? 
poli· ;C,-:s em qcco.·rénea 'da revalU-!. l' O SR. WILSON GO:NÇALVES -
çã(l v.tol'iosa no p0.i5, Ciopendo lllfor-\ DI,l'i~, por E»~~P,O, que, se eS~lves- O SR. BANDEIR.A.. DE MELO (ditand{)) - "que, o dep~nte, a~hn1te 
mar entretanto. que foi PMsndo pa,- se llv.le, de plOo,,:-ma de c~ntabI1ida- Não p-OSso reco:-dar devidamente, m!LS que os dados constantes da carta da 
ra a reserva o Cúi()ne! Bande:ra de, de publIca, rsto e, se eu fosse C! res~ admita que fãs:em. Deseje:, aliás, standard, das FI". 63 a 63, dJS (lu" 
:Melo que deve ser seu pa:i;;nte mas ponsável._por uma empres~ _prIvada, aflrmar a V ExR

, faz.e~do um peque- tOJ, s',o verdadeiros, maS, .he pafece 
o dep~l1te não eonhecc'" na OCa6laO,_ naquel~s. condlç~es eu no retlo.~pecto, que lnlClalmnete houve que éles se referem n primeira coleta 

• 1 ter:a pr~fer:do adqumr 0. eqmpamen- uma coletu. de preços destinada a d epreço, que, por atingir um v,.dor 
() SR. JEFFERSON DE AGUIAR to d·J. $emens, embora tIvesse, even- adquirir tôda a rê. de nacional de I mu:to alto acima dos recurSOs dI) 

_ prejudicada trua pessoll.? tualmente. que, p.::gar pequena sobre- telex. Essa co'etá de preços, provà~ D c. T .• foi anulada; q:te, na. se ... 
(> SR. BA1\DEIRA DE 11:E,LO _; ta~n .. ~a. realld~de" houve a ~upla ve~1l1e!lte El essa co eta de preços, à gunda coleta de preços. de prop<Jrções 
~ af·~.·mei que houve Um CeL que I C?1nClden~ia. ~flm.elro. o conjunto pnmeIra: ê que a Standard deye estar I beU.l re,:,uz.das em relaçã') à prirnei4 
te".:; o' d.reitos políticos C6.~acto.s fICOU n:aIs ba.~to. segund? . havia .se refermdo, porquanto a dIferença ra. a Siemen::.; fez uma conc~s~âo de 
:mas 11 () l:o:nho certeza; creia Que foi credel~c~a~s técmc~s que ll1dlOOVam apontada por ela, sendo da. ordem, se a).l·Qximadamente 34~"f., o que deter ... 
.. pe::"l.,~ ,eformado. Tem o nome a equ.s çaQ da S.emen.5. não me en;au.o, de 14 ntIlhões de: minou ser a .sua proposta., nes~e c9.$<), 
.'Bande.13 de MelO; deve ser Ilarente! O SR. WllEON GONÇALVES _ ma~c?s: apl'ox:ma.daIl!ente. e como e" mais vantajosa para o D. C. T. do 
meu, mas não o conhEço; não sei se (Dttalldo) aqw~l,ça:: total f 01 felta n? ordem de 11 que a ãa Standard". 
êle teve seus direitos civis cas.'md:os. 3,5 nulhoes de marcos, eVIdentemente I Eu d ~ .. ,. t·" t 
OU não. Em decorrência da revo:ução "que. não ob.sante a Standnrd, essa .informa9}o. da standard deve se ' ;~eJal a r~pc 1, 1 a ~E':g1ll1 a 
-w-iwriooa no pais, o Cel. BandeIra de e .Biemens serem companhias que refenr. à prlmelra col~ta d.e preços. I felia p,JQ Senado! MeJo BW",a. 
MrIO parece que eve seus dire:tos po- se equivalem no alt-o gabarIto I que f 01 anulada. DeseJo. fr15ar para All0~Gndo os val':lres das ofertas aas 
lit:cos suspensos... técnico nos materiais que torne- VV. Ex\\S'. que, quando .lD!ormel ao dua.s fjrmas SIE.i.\1ENS e STJ\NDA.RD 

, EF'FE T]) A I cem, pode o declarante esclQre- nobre Presl~ente da ComlSSao sôbre o ELECTR..IC para três diferentes ma .. 
_ 0u~~·e;pHc!çâa.s;;~en~~ da G~ gif cer que, na agui:;:ição acima in- preço, refen-me ao c~mDuto glo!'al do terlai.s, observei que no p!'ime:ro ma .. 

. o ., 1. ~ r ' dicada, a.lém da vantagem de- equipamento. Em lmhas geraIS, . os teriaI, por exemplo, a STANDA!U> 
:!~~e~aa ~~u~~i~ àdoC~~;e~~a~l:~~~ corrente. da diferença de preço, dados que renho .- ~ que são os úni· ELEOTRIC apresentou preço infe,~ior 
d Tel d S' - b·+ nt havia amda. ponGeráveÚi ra.roes cos que tenho, mdlCam o seguJnte: ao da SlEMENS, ou seja.. 5-16 tull 
,p~e4~0 ~~fe~or le~~~Ci~~O P~l~:a St~n~ de Ordem técn,iC~~ . que aconse- l\ aquisição feita. f-oi em material d~ marcos alp'!1ães, contra 653 mil max-
dard Eletric? • lhav6f!1 à aqu",slçao do material central-telex pel~ Standard - 516 m11 cos alem:l;:'s e.prezentados pe a 

. ,da Siemep..s: que. essas razões. marco:;. pela Sl~men.s, 653 marcos. SlEMENS; entretanto, no seglUldo 
O- SR. BANDEIRA DE ~1ELO - eram tão f 0:"(1) que mesmo .se Material telegráflco - proposta da material ° preço da STANDARD 

Não disponho de dados específlCado.5 depoente c}irlgisse 1}ma emprésa Standard: 1 milhão. 115 wll maTC'OS; ELECTRIC foi mais alt.o. 011 sejam 
p~ra l'6clarecer a ComlBsáo. Aliás, particular. que deseJasse adquirir pro.p0.'5ta da Siemens, 1 milhão e 7 1.113. O!)O marc:>,,> con~ra wn milhãO e 
não sei se seria interessante lazer referidos materiais. prefereria na mil marcos. Máquinas - proposta da sete m.l - I.C:)7 ,O'~O marcos alemâes 
uma pequena análise dêsse proble~ hipótese o material da Siemens e stand.ard: 1 milhão, 203 mil marcos: da SIEMENS e no terceiro matCl"ial 
ma. ou respon. der diretamente às. I nas condiçÕ~s_ em que se venfi- pr?posta da Siemel1s: 1 milhão. 112 \ hou\'e também uma dif<:!rença e. favor 
pergUlltes dos S:5. S~nadores.... C?U a aq1l1s'çao do neT, mesmo roll ma::CQs. Computado 1SS'J, mais a da SIE~fENS. com o preço de ...... 

Fm verdade o eqUIpamento fol aInda fós~~ obr;ga'Qo ao paga- instalaçao e reduzidos os marcos a 1.112.000 ma,'oos alemã~ c-')ntra o da. 
.a.d<;,ulrido à S:cmens, pOr apresentar, ment? de uma pequena sobre- cruzeiros, para quest':o comparat'va, STANDARD ELECTRIC de ........• 
em sm conjunto. um preço in~eri~l' I taxa; já 9ue a in~te.la.ção era em cruzeiros, 1.203.000 marcos alemães. Mas, p'er .. 
ao _ do. standard, isto e. a. aqlJ1G1ç::l() O SR JEFFERSON DE AGUIAR o computo fmal entêo dava para jul- gunto, o D. C. T. n:l() poderia ã.d ... 
glO?al ~o equ.:p.amenoo atmglU pl'e1' _ Tem' conhe(':mE'nt~ de uma carta gamento o preç'J Ol1e c.t~i, .~to é. um quirir da STANDARD ELECTRJa o 
'10 ll;tenor" Ja llllag.naVa que a CO-I prote."ito dn .stBndll~d. O-ssinada pelO preço de (l miihô:s de cruzeiros a primeiro material e os outros (\o:s 
ml~sa.o fosse f'azer pergunta a êsse gerente de vend!ls. de 9 de novembro menos. maioS baratos da SIEME~S? 
respelto; e, antes de ser exoner.l.do de 1961' 
d; minha fun:;f!o, hav~a COlIgido ê5~ I . O SR.. JEiF'F'ERSO)l DE AGU1AR O SR, B.\NDEIRA .DE MELO - .. 
S~ d.1dos, Assim, perrnlt1m-me es~ O SR. B.4.NDEIRA DE BELO _ -- Seis milhões de cr~zeiros (lU dE' A respost.a abrange dOIS aopectos: o 
cIra.~ecer que a aquisição a que se re~ \ Tenho conhrc.mrnto de uma carta~ marcos,? aspCCt0 admin:strativo e o aspt.=to 
fere S. Exa. o Senador Jefferson de reclamac;3.0 da Standard. Agora, efe- O SR. BANDEIRA DE MEL'J técnico. 
Ag'.üar, compreende três partes: \pri· tiv9m!;'nte~ n20 me lembro mais dos 223 mUhões de cruzeiros. .0.0 ponto de vista pUl'amente adl* 
melra. a aquis:ção de equ'pamento det?lhf's. mstratn'Q, a coleta de preços fOI fflita 
d~ central telex; ~gunda, a aquisiçjo O SR WILSO:N GONÇALVES _ Efetivamente, na primeira coleta de modo global para a aquisição de 
d(! eQ.uipamento telegráfiCO. que é (Ditand') ~ de preços. a stand~rd ofereceu Uma t~o o. equipamento. Em cOhseqÜ~n .. 
u&a,da em complemento à central Te- o eotação bem inferior à Siemens, mas ela, eu e.<iC':llhi a cotação menor do 
lex; terceiro. a aquis.ção de máqui- "que. embora não se recorde O prob!ema € QU? a .aqu s:Ç&'l não I equ·'pamrntG_ global. S<lb o ponto de 
noflS tle-iI:npres .. ;or~,!S. dos dealhes. t.::m conhecimento I pôje ser feita pela. pr.mc_irJ. co1et.a, vista. adrrllmstt'ativo, creL::> que est~"Va-

Além d.lS.'io, hat'la uma dotação pa- de UlU.'l Cill'ta reclamação da porque essa se 1"ea lZOU taO logo a perfeIta.mente correto. A~ora. quanto 
ra. a. instalação de equiparoentoa. O Standard, ao DOT, relativa à aqul- administração se instalou e tinha ao ponto de vista técnico - embora 
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kie::k\rando que não há d1f(;:r.eu~a en~ quali4.:tde de Diretor de T~lé~afo. rIas organl.&t-Ções da. Stn.ndõl'd, Sle .. bre o assunto. Quero apena.,s lePlorar 
t.rE~ um equipamento e outro, i.-;to é.1 con.sid~NU mais c{}uv-eniente a. ,repar ... meus, Ph11ips, dentro da. a.tividade 1\ V. Exa.. que essa foi a. primeira ti.IlS 
~u poderia ter adquirido tão bem o tição à aquisição de material prove.. profh.sional. muitas aquIsições que se pre~endía. 

: a.parelliumento da. STANDAR;D l~ente da. Siemens; que, a decis-ão em O SR. JEF?ERSoN DE fazer, O probleme,. mais ou menOD 
,iEI-ECTRIO, quanto, o da SIEMENS, vlrtude. da qual foi .considerada mais _ A VASlN alnda &lste? AGUIAR surgiu pelo fato do CGl'onel Oa~{)-
ltavia tat:ões de ornem muito ponde,,: convenwnte ao SerVIço do D. C, T. e berto ter assumido a. Diretoria ~ral 
ní'Tel, dentro do D. C. T., para que a propo:>ta da Siemcns, foi t-omada O SR. BANDEIRA DE MELO do D.C.'!". em fins de 'outubro:e ha-
.eU prefcrl'<':'3-z a aquisição do todo o por unU\ C.cmi.s.:~ão de. três membro~, Ignoro se ainda Miste. ver encontrado, naquele .DEpartamen .. 

~ if'Cplp:uuento d~ uma n,!esmG. c9mpa- do. qual O depoente faz:a parte;" O SR WILS01Ç GONÇALVES to, um saIdo npo utilizado da. qrdElU 
tt"Ü1!a. Entre essas razo2s, havm a c::. . . 1 de 350 milhões de cruzeiros. ltsse s:::_ 
co-::ttinuR-::ão da tar~.fa. da manutenção O SR. Jlill<"FERS<?,N .• DE AGUIAR Ameia uma. perg.lUlta. A VASI~ e ",a. do teria que ser a:p\mado até i> ian. 
do aparé hamento, d:sde que o DCT - Qual era o lCiples.enta.nte, da EN~ pertenClam e.o grupo Siy- do exercício. Evidentemente (S~2, 
~1. vinba ccal::!ç'·ando a adquirir equi- Slen:€~? O Coronel Hervê Pedl(~sa mens~ quantia nio permitiria a w.sh:.c!;ã,() 
:I:~mento Ce TELEX da. firma. par;lCIPava

a 
~ d~ quaJ.quer manell'a O SR. Bl.lNDEIRA DE MELO _ de ~ uma. rEde global d~ telex .. :C~i a 

1€I1!:.1~:S; ji vinha treinando pess:>:ll dessa oper çao. J Es,s.·ft cOilc3rrêllcia, p~lo tipo de equ! .. i r;nzao pOlqlle a aqu.siçao fi)i p:..rc· •. 
e~f.ccia1izndo neSSe equipamento; já O SR. B..J\NDEIRA DE MELO -I pamwlo qUI:! eu .con...lteço, p:iliEcada Be, por exemp'b, eu, p~~oal!l1~n, '. 
havia c~nt~a1s (;'Jme~adas C')n1 êsse Sinceramente, não me lembro qUal\no dia 12 de novembro, foI gànha. tiv&~e continuado nó DOT, im(\~l1.:1-
,:ap:"relh1!Il(;n~O, b:rvia material de ~s· era o l·(p:e.5entante da Sicrnens. O I pela. St.and:lrd Electric, qua te~e um ria fazer no\'as e freqüentes ru:lu.! , ... 
:tc:::I.ue e se p:Jr uros. questão d;:: ecO- Sr. Stowl, quz. assina a carta da. reajusw.mento posterior de 6J'N? çóes de equ.!.l?amento de teleX. 
:nomia. de t:'.lvez uns 2 ou 3 m:lhões! S::-andard, em certa fase da op~ração. O SR B.u..-rr::EIRA DE MErT...o _ O SR. \"\1J:LSO!t GO~ÇALVE$ (D!~ 
iÔ,3 cruz~iros, su'pJnh:lmos... ! er.a da. Sicmens. Mudou d~ firma. Se Slncer.a;nente não m~ lembro Ou tando) - "qu;:: à pergunta. sê::xre t'J 

O R"9... Ml':I.LO BRAGA'- 127 mU: n?,o me engtmo,,, as .ne20Cll,1çOé!S forB;m melhor, a CQ11COrrênc4
tl

pal'r1. êsse tipo a ctrJOO1"!t!ncia de que tr<l.t:.l. ô dú-
::m:\rccs, no n1áY.Jmo. tla.tadas, o~ ~ ... ;lh~I •. o cOl~trato ~elto de equ!pamcnto D-q 12 que eu co- cttmen!o de Ü:h35 69 foi ganha p2~a 

pelo 81'. S"amoill"" que ela. O Plesi· nhe"a foi ganha pela standard mal:: S:..a.nda..d e teve um re.aJ1l::im~tn'o 
Co SR. BA!TD.z~R.1\ DE ! .. IELO - drnte da S.emens... .sinc~ra.mente não tenho nenltum~ de 63%, resçcndeu que, r:almerttc. il. 

lSe,. p~rrra~ ecr;:-:o~mz~r frSsõ!G 127.0C) O ER. JEFl'l:iRSC:r DE AGUIAR lembranÇ!t de que tenha. b.avido qual~ r~rel'lda fU'lUa ganhOU a. conconê ... l .. 
lr ... :t·.CC.3, .. e c~m ... ç.r.s:e, n<! mome:?to _ O Corone He:'Yê P~d:'osa dirige quer ajustamento. 1 ela tm rtple{O, m2S, de.cónhcce. ~e 
teln q'Je um.::!. ad!""'Hn's~.raç..:.o se insta- .. ') l. : houve r&J.Just-3.mcnto-; Que. a Dlreç-r.o 
)am, uma nOva linha de aqUis:-çãO,\. que mgaruzaçáo. O S.a. JEFFERSON DE AGUIAR do DOT, tinha prazo marcndo e dJ' 
teu.lo a imcr·t'ssão de que pU ir.a tl"3.- O SR. BAND.E..IFA DE MIcr..O -. - Mas, ~l3be que a St.Jlldard Electric vencimento próximo para. aplicar na. 
ter, para mim, c~mp'e~ddade_:; d.fi- E' o Dirteor-Gel'ente da FMTE'L. vendeu êsse materi.al no dia 12 dI! mencionada op,;mçüo de equipamen .. 
culd:.1e3 de !U:l.llutençEo e de cpera~1 . ..,. - novembro de 1962? to de Telex, um saldo de verba, que 
c"o Q:J.e irl"rtl tornar essa d'fen.'n"a O SR, JEFFERSON -D.i!i AOUL~ não ptrmitlria cus"e8l' wn P~IZU1j.J ""-6 '~',...'~ c, ~ .. ~ _ E antes? O SR. BAl>.'fDEIRA DE MELO _. . -" ~",( .. 
peo_tl.a. _ \ '. CreiO que é!a deve ter vendido, por~ ~e.l~em lnstalaç~o de .~e~ex 110 ~~~t 

'A.~';:'1ll, considerando flS pewl':or!- O SR. BANDEIP.;A. D~~ MEL!=> .-', que o DCT adquiriu, m~s não sei se 1. az~o t:0rq?~, ~ aqms.ç.:lO se (:h.~~,!-" 
Idades fio D C T a dificuld""do de: einc:rfllllen.é, 11<10 se1. l'oi DIretor adqtcriu tudo de.xa companhia e navrJ., a lIlSta.i.8.çaO de TelE?, num d~ .. 
pe~ioal téc~ico 'e a~dificu:dade ~de e3~J dos Te!é~.Jaf~. . também pmque p:ete:iu o ~:qu!p~ll~en- ;~fm~~~~r;i~t~r~el~~~ãf~t:~t~ç~t~:;t 
itocngem QC' e.qUlp~mant-o. Jul!1ue+. O (:ORo JEIo'FEP...sON OE AGUL'\R. to da SlemellS. Alias, êsse equ~pa~ é mais ou menos:' ue se encolltr·: 
p:t :.c:::.siã3, qu cera intere&:~nte, pe~o! _ I>!~i também diretor da WASIN? mento nada tem a ver com o eqru.pa.. exposta no mapa qU~ por soliCitac-'.Õ 
lllenos no comê.ço, que a rfde de te~ex O SR. BANDEIRA DE MELO - ~ento do Telex, E~ 'me permitIria. do Senadór Jefferson de A uiar é·jun ... 
lôsse ~omtit.ulj:l. de .cqu-'ps.m~~tos d2 A WASl1\ é wnu firma do Grupo .SI .. dlzer que a ?1e.sma ImIta que adotü. to neste instante ao Pi'~eS50;. que. 
\:rm~ S? .1nh:l de.fab!"";.cJ.çao .. Nao q~ler lUOllSi.m. A ENT"CL stu':jiu, posterlOr- mos co:n Te.ex. temos adotada com devidamente ru\:)rioo.do pelo l'eter;do 
t·-:;o (ll:€:r. Q..ue f~,se lUlpO.sslV21 tomar mente; e uma firma pa.rhcular, que outro Slst:m~ - o de onda,s porta.... Scn.ador. pelo depoente e pelo Pre
outl'a dec:.sao, por e~emp!o, uma 80- faz p:'ojetos de eng'mhana de teleco- cloras. Ne ~ linhas de ondas po;:ta ... sidente do. ComiSS.io,·1 
luç.'o que entendo perfeitamente nor- munica-ç.óes. doras, pràt1C~ellte, tcqo o eqUlpg,~ , 
tnal, qual a de determinada região dJ ... ~ mento que eXIste é d,.l srond~rd. O O SR. JEFFF..RSON DE AG"OIAR 
;Pn~ S~r inst::.hd::t com equipamento O ~R .. JE!~P ...... ..;.QN DE ACHJl.AR DC'~. no m0ru.rnto, tem .n1atenlll ad .. 1- Pergunto se a situru;;ão COnsi~13{:t.a. 
(le uma procedência e -outra região - Tam tsCl'ltorlO no mesmo l"Ug"P.t? quindo para C? .p~·ossegu:mento d~ss:\. Ino mapa oro. aprese.ntado ao depoento 
-Com equlp<'mmto de outra procedên. O HR:. BANDEIRA D~ I<.iELQ -. .inha. a~~ OUl·Ihba. E todç o cqUlpa ... l-corresponcte à Situ.aQãO do T. elérr:rafo 
tia.. M:::.s, e'J!oc~ dzntro da. mesma O es~ritl1l'!O é o meõ~o. F.ca. na Pra. mEnto des!:>e s,!stema de 1111~ ,t'0"!'- no m(,melltl.l. 
C.:ntl.'al do Rió de Ja.neiro, um. grupo ça PIO X n9 15, 3· e.ndar - tador.as, t:tmbem por faeihd'3.de d.e l .. li! , 

4le equip~_ment.o da s~emel1s e um O SR. WILSON GONÇALVES <Di- ;nanutC1wao, vem send.o comprad-::l na 'El~ li~S B·ê~~~~ D...,. r-.IELO -
g.l'UpO de eqUipa~ento ~l;\ S!-anda,l'd. tando.) _ "que o cel. Hcrvê Pedro- ... t::mdlrd. I I ' g.., _ .' : 
~ .a~;$Ullto talvez t~o .dl!lCll1 tao eom .. sa, militar reformado, toi dl.retor ou O SR .. fEFFERSO:'l DE AGUI~'\R I O SR. J~.F:illl.~Oi·l DE ACHJIAR 
pltC,lCo, CO!l10,'0 mdWld~o que I?re- represent~nte da WASIN, poiS nã(} _ POr que, entt'io. es:;as co!et3,s se 01:- .onde uno corrcspondc? Qlij:.l c 
"tendesse montar uma fro . .a, de õn!bus tem conhecimento exato da qualidade DCT adquire V.n1a qualidade de ma. _Impugnaç.1o? 
:tle- 2~ veicul~ e a,:quir!.SS2 15 de um que O pre~dia 4 re1erida emprêsa; .;, ~ O SR. BANDEIRA DE MEl.O _ 
fr.bllcante e ;} de outro. POI' eo:l.ncl- que posteriormente, o mesmo 001'0- Lel.alo ~r f ," te 1m " 
(lén1!!a, do ponto de vi.sta administra- nel' passou a selo Diret.or da EN'TEL P SR. 1?ANDEI~ DE hIEL,O - 1'0 a~aaço. l·~Jfft~la~n~~ --~itu:~~n~~:?~ 
t-ivo a decisão mê parecIa carreta e, que é uma companhia. de estudOS e Nao, êle nr.o adqUIre uma quulJdade . f' p.a. " .. , te! 'fi' d-

i 
. t d . t t' • h I . ~ ~ de material. a standtlrd é a únina 1 gra~lca e C'\o s.u;uaçao eO'l'a ca o 

.

0' pon·o e "IS. a .ecn.co, a~ a va~~ projetos de telecomumcaçoe~ e' CUJa " "~ ... ~'"; pais é quas.e caótica ~,"-a a verda .. 
agfm em consIderor a soluça0 maIS sede est{t situada à praça PIO X, n9 que iabllca esse mate~ral ~o ~ra..:~}·ld N t -' i d t ._ 
éetlUuda. 15 39 àndal" que. pode adiantar. que Entretanto, no caso da 1abrlcaçao oe e d· ~ e!i:lan Q •. natodse. se 'ê '~dml 

,.! . ' _, Telex nenhuma delas fabrica no Bra- na o CIrCUl () ap-:>n a o COmo ac~ tn .. 
O SLt. WILSON GONÇALVES - nao tem conhecimento ,de que a EN: sil. À!iã.3. u:ém da Stand.ard Elee-' ta40. está mes~no a~identado. ~f::ls', 

(Ditando) _ I'que, embora no con· TEL tenfha. qu~lquerto adtlvidadje ~o! "de trio e da Siemen.s há a'nda aquI Q. em lmhns geraIs, estao todos ac;den ... 

f 
rt ta' l'Onrostru; da tor de ornecnnen e ma erla. e. .' . . •. tado~ 

ro. o, eu ·re s nuas P 1''' telecomun:cações' nue não obstante fIrme. E1'lC3~n, que vende r.taterial \'" . r. j 
ienens e da Standard, houvesse de·' d' te' "t' -~ d CO~ tecnicamente direrent~. e COln a qaal ~h? r€-plto, ll,,!O tenho qua,::pcr 
e:!'l;uins..dos ~at.eri.ais com v~1or~s iu~ ~~~e? H~~~~ de:~riec~m~o re1açõCs houve nl1:uru cont~c~O"g tendentes a l'estl'lçal.l ti. faze;. , 
etlJJres ao o ... elecldo pela. Slem ... ns, o de negócios que .. o mesmo tenha na tl'aF.:er êsse novo .tiPO \Ã1fa o DCT; O SR. ,TE!o"'FERSO!'f DE AG'Q"IAR, 
e-p.)ente nph~ que" tanto d opont-o de qualidade de Diretor da Et-oTTEL; que, evlde~te:nente, pa15t;S c!a "CCl't!r.u~ de ~ A;q~i está o l'elatát:io de um ;íutl

vist;; adm.n.U:trath,o cOn;LO do pon~ a ]4l\l"TEL e a \tVA9IN, às quais se ferr~o Q"e\'em t9.mbem fabri,cnr esses 'Clonano. do DOT, 8r. Eduardo CJr .. 
ue .1sta tiécn;co. era ma~ acons~ll~á l'eferiu anteriormente, têm escritól"io equ pnnL ... ntos. m-vs" sem .d~vid?-, os deiro VIanna, sóbre a situação tele ... 
yel ,~ ~u,slça,!. do m~~erlal ~qUlnd() no mesmo local sendo de ressWrar dois fabrlCente.s ma!.e tradtclOna<.s são ,gráfica do País. V, c'3.. O reconhece 
~,tbe~~ns. p .... 3.S razoes pon ~l'á~eil:l que o depoente d~sconhece se a WA~ a Stnndard e a Sif,:?~ns. 1 . Icomo autêntico? 
ilt.:.e mllitavam. em favor desta ult.ma SIN t alment ainda existe' ue a Parece-me que naQ. AC ... 10 CUrlO.so 

tr{)p~ta e que s~p re.zu~l1idamente as V{AS~Nu ntr's ~eferida p~rt2'nc~u 'ao' que a. dempnda de eCju!pa!nentJS de O SR. BAND,EIRA DE MELO, . -
cgl.lnte:;: 19 - ja eXIStra devldamen- u s!eme~'''' I Telex. no mUlldu, não é tão cO!l.'3!~ IReco~heço a ass:natura e o t·elaOOl·!o. 
e instalados e em funcionamanto no gr po, deráveI quanto a procura n demanda O SR. JEli'FER~ON DE fiGUIAR 

t;>. C. T .. equip:tment~s de. Telex da O SR, JEPFERSON OE AgUIAR Ide eqUipamentos de telefones. Pára - Decl"lrou o ~r. Ou?tavo Bar:.~eh3. 
linha da Eleffi!"'ns. e. parte uo- .equlpa~ - A ENT~ tem a~3"uma Unaçao com dar \Una idéia, em núme\{)s, q'le i de ~.1elo ~ue nao ,rll:z Impu:;-naçH·p ~j.o 
merto a ser adqumdo se destmava n grupos amerIcanoS? ... u"rdo sem' multa precisãO cito a Ci_,mapu., ma::; que 8. Sltl!J.ÇUO do Strvl~ 
~m!tli~Ql0 das il1Jtal9çaes já existen~ O SR. BANDErRA DE MELO _Idade d~ Frankfurt, que possui 'm18 ço Teleónífico é caótiea. 

fi
eS, 2, - que Q pessoal el1ca~:t:.egado Não sei informar. Não privo da ad~ das .. ma:ores. ce~ltralS do mundo. co.J:!l O SR, WILSON GONÇALVES 'J{Di
,0 funcl0nl.mento e m!\nuten~ao da ministração da ENTEL, se bem que Iqua.enta m~l Im~a.s_ Ora., ~(}.020 ~~ . tand"o) _ "que, o depoente nãd IC
.nh~ d~ Te_ex .• mont~do pelo D.O:! tu. seja grande 31n1:;0 d-3 COTQnel nh:1.s é pOUqUL~I:no fI?- nume,;Q ,_ .. e I "anta nenhuma Impugnação ao ae,.í~~ 

t
ó, ,(..3~.a,a. ~::t~I1iariz ... d~. com as pe- Hervê _ /,np.a.relhos tclE,fOlllCOS; ISto é, R d:_ rido mapa e reconlJece que e IN!. 
ulI:tlIdades, 3 -. já e .. tst1a uma es- . I man?a de eClU1pal!lento de .t.el~x é tao ment!e' caôtlca no momento a sitlla. 
octg~m de matenal da mesma Unha O SR. JEFFERSON DE AGUIAR Irestrlta em relaçao à de aqlUpamen~ \-0 d- ervl 't 1 ·'fi·o "P1.t'l·" 

da Siemens pll'!l fins de manuten· _ V. sa. e o COronel DJ.goberto usa. to telefônico, <lue muitas firmas pre~ ç'u ') s· ço e e~12 c no" ..... r r 
f·i{o; que, diante dest~ .raz~eg, 11lesmo "am até o escritório do Coronel Hen·ê. fel'e)n não ~e lan.~:ar nesse tiPo de fa-; _ °R~~~h~~~Fs~"'~~en~i~ld;~~~;~; 
t:llte houvesse uma r..qUl.s~çao parcela- O SR. BANDEIRA DE MELO - bricação. . . , .. ~ ~ <: " .. ;. 

tia. daque~es equipamentos, U~l\a, dife~ O Co!'onel Hervtl foi quase meu con.. O SR .. IE;FFERSO!'l DE AGUIAR !-daeClal~noo ~~~e Lu.lca Da-~sa.rD.m.: p ... 
tenmt a m:nm em relaçã-o ao" p!'E:ços temporâneo. Não é verdade qUe e~ _ A admlnfstra.ção do Coronel na_1 1 s Sll s m ..... s. . 
t>ferccidos pela Stan3(\l'd, p.sta dtre· US.l ~e o escritóriO; é verdade que eU goberto à Qual V. Sa. serviu, pre-ten. O SR. BANDElRN\ DE MEL0 -
tenlift. seria tGtr\. lhenre absorvida visita.va o escritório. ~ I dia es:tabe!ecer estações de telex em Quero dizer ~ que um grande n(l1\u.·!"{; 
pr.:[':'1. hupl'cl1çõcS aec-ofrentes db trei· O SE. JEFFErRSON DR AGUIAR quase todo o Bm.sil. Por que não rol ide l'elatórlos apresents.dos. não só pe~ 
plImento do pessoal na utilização de - O coronel Dagoberto dl."Clal'Qu que jlf~ito um plano g-erol. com aqui::;ição Ih .. Superintenrlênda de Tráfego Te-

5
3.tel'ial difc1":nte pErtencente a.. 1i~ha vl.sit.ava. pilheriava e tin."'\a {nUmas :c:'irel'1 dp~~~ equ~pamento por muito !eq-nlJ:-co com.o pe!'_l chefia el'am \!xn.

'Q Stf1"t1dard: que, ntentjs t'stas ra~ rcla:;õe-.s com o COl'on~l P~d!'o::-á. \ !11etlcr m-€'~C'! . 'min.ados. Que não tenh<:!m pDs~Ddr 
se~ e pO:ll'le ~1. c·!-~éra~5.tl fo~ encarada I () SE., Bt\!':OEI"!1.A D15 J.lff:t.;Q -, O 8::.1 n '\, :.TD:;"" ..... -r:F;\ DE: ~"rEI"'O -: ·pe!?s m:nhas mã:Js. nõo quer dl7.~J 

p,n i~eu ccnjtüit.o é,que () depoente, n1\ tE~-- v1s1tma. temo vinha vhHt>l~4J Yá- l·';l-ti.a r:~.i..O i~1form::n', l,xaL!unente, ~ó~ :nãa nw) devrun ter pü..'i.':ado pe1o.'I! 6r. 
I 
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,r ~écniC,", da Diretoria, co",<> pela 
, : IW.efia. do tráfego telegráfico. lil'ram 

I Je$minadoo diretamente pela. seção 
fU'cnloo. de. mesma diretoria. O fato 

\ie dizer que não pa.s.sava pelas rnl .. 

(Seção 11)' . ~nho de 1~t 11' 
O SR. BANDEtaA DE MELO - mas pela dupllc.o.ção do serviçO de IIlI, Q Sit. :sAm>:I- nE: MELOJ' 

DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL 

Desejo fl'Isar que a técnica moderna oro-ondas da CTB. E'<a ao razão p<>x- ~<>\ll.v>!lIn~te~. dWe .,tar . 
indicaria, no momento. um outro tipo qUe dl.sse que a solução Ri~rto referiD'dQ A e.3iêt6nC .. do. _ eqUipam .. 
<le solução para ligações atuais entre Alegre em relação a linhas portador... to ohamado lIiIS, ela tal"", Iltorol .' 
lUa e Põrto Alegre, que não se rea- não é têonicamente l'az;oáveI. sem ut1li:Zaç~o, de propriedade da ~ 

lllh.o.,; mãos, não implica dizer que te
Il1llaIh passado pelas dêle. trlngo ~e. "f,ik1:~gNteDaE' essaAGUIAIInhaR·" O SR. W, ILSON GONÇALVES (Di.- va_, pol'\lue Q m/elo da utillzaçãA 

~" tan do equip9-mento :um, que é um eq1lf· 
_ A linha Rio..;840 Pau10 tem 4 pa- l "dO) - "que, a.o DOT. inte!wa (I=." pamento rMio-de--<mdas curta.s, se de<f 

O SR. WILSON GONÇALVES ~ res Quo.l. capacidade de oona:i.s te- ret""mente os serv1ços telegráfICOS ne,s.. com a 001l8truQáo de Brasllia. A conso 
iA ç;uta. sol!citação é no .s.entido de que uefÓItiooS? te trecho"; iruçâo de Brasma exigiu como con • 

. n.'econheça a autenticidade do do.. O SR. BANDEIRA' DE MELO _ O SR. BANDEIRA Drn: MELO - dição imediata o estabelecimento de 
cumento, a assinatura ~ a. autenticl.- Essa linha, no trecho RiO-São Paulo, V. EX\\ .há de perceber que a expIo- 12 cann.i.s telefônicos, via rá&D entre 
dadel permitiG. o ImO de 24, se não me en- ração d>o.?o canais telegráficOs pelo •• Rio e BrasUia. Antes da 8'xecuçã.o de 

O 5R. JEF'PERSON DE AGUIAR 'gano, e 140 kcLs. (quUociclo.s); dá pa- DCT é deficlente. &erY1co de micro-ondas, ê.<tS6$ doze ca. 
n .. '" d'l 0010"" 24""~ I tel tõ ......... . nai.s telef6n1e-os, ali fo~am colocada -- JJt,'C1oQro apenas que eve esc are ... Ta __ r .......... a s e m"""s. O ,SR .. ~EFFERSON DE AGU:r.A.D. no ~io de Janeiro e: em BrasUin. • 

.cel' que se não pas.saram pelas mãos O SR. J-EFFERSON DE AGUlAR - E deClf~ent~ por que nãoa se com- pootel'iormente, o DCT adquiriu O'UI 
dêle pOdem ter pa~sado pela. DiretO'- _ Dêsse.s canais telefônicos, quantos plementa o selVIço e V. ~. declara tros equipamenw3, com O" quais fêz « 
Iria, que então, exercia. \foram insw.lados pelo DCT e quantos qU'E! o DCT não se lnter€i-êava, ligação do Rio de Janeiro com F<J\"' 

O ISR. WILSON GONÇALVES (D!- .. aoham em serviço? O SR. BANDEIRA PE MELO _ taleza, Recife e Pl'lrto Alegre. Houve 
ta-ndo) - l/que, o deponte reconhe~e O SR. BANDEIRA DE MELO _ PermHa-tn-a dLscordar. O moti'\1o nessa ocasião, gestões com a. Novacaj 
6 Etut-enticidade dOs 3 boletins de na. Creio que forem in5taJa.dos 3 canaL'!> não é falta de complementacão; é a para que o equipamento de. Recife 1 
(2&5, 286 e 287, ora apresentados para. telefônicos; o equipamento que está estrutura do DCT que impede a exe- de Pórt-o ALegre pudessem manter 00" 
rtulltada pe:1O senador Jefferson de instalado é exclusivo para. 3 canais, cução de um serviço tecnicamente M,xão com os oorrespon-de-nt~s da No
Aguiar e declara que te oa mesmos 'lIA a acentuar wn ponto de vista im- perfe·to. Estou convencido dissO. vacil:p, em BrasWa, de maneIra que si 

~ã~:r~Sh~~or;:: ~~~fo,d=~ por~nte: há duas hipóteses para se O sR. JEFFERSON DE f1.9UIAR ;~;:s~e ;ô~roaç!?e~re:~ ~f~t~~ ;;:~ 
ter tido a tramitação bU1"OCrática pe.. considerar o problema. - Ach~ .que o DCT ~em COndlÇoeS pa- Rio como 00m Brasília. O DCT CU~ 
la..s 'seções técnicas da D:retorja que I O SR. WILSON G-ONÇALVES (Di- ra realIzar um servlço tJo~, mas se priu sua. parte, isto é, instalou tnntl 
enuto o dettOente exercia;" tanàO) _ "que~ a refeTida, linha Cal'_ forem dadas as caracteristlcas nor- em Pôrto Alegre como em Recai 

o SR. JEF'PERSON DE AGtJIAR rier. ê constru;da com fIos co-pper- mais., equipamento destinado à ligação pa:r1 
_ Qual a. ,situação da linha cattier, weld, que, emaora O d,epoente reco- O SR. BANDEIRA D!E MELO _ o R!o e à ligação para. BraS1lia.~ 
tronco Sul Campinas-Sã-o P.aulo, São nheoe que teJ?l má. memoria, ac~ q~e V. Exl!- .sabe que várlos: técnicos são liga~ão para o Rio foi feita, porq 
!Pa.ulo-Curitiba e curitiba,-Pôrto Ale.. a rererlóa 11nha. no trecho Rio-Sao ncmeaàQ-S sem qualquer habilitação. o core.sf!ond~nte era tamb~m 40 D 

... ; gre~ Paulo é constitUlda de quatro pares ma..~ a hgaçao para Brasilia naD, pa . 
• de fios; que, não se lembrando se a O SR .. JEF:FEF~.sON D~. AGUIAR que as ge~tóes com fi. Novacap não t 

O SFt BANDEmA DE MELO - mesma linha. no trecho São paulo- --- O responsável e a admilllStração. permitiram. Então, retificando minht 
ILlnl1e. oorrier ou Unhas de ondas po!' ... Pôrto Alegre continue de quatro pa- O SR. BANDEIRA DE MELO _ informação .in.teiaI, 'gevo dLzer que r~' 
rta,ctoms, tronco Sul, há vários tre... res ou de dois; que, entende o depoen- Permite .. me discordar almente eXIStIa eqUipamento ISB e~ 
chos. O trecho Rio-São Paulo está te, a técnica. moderna acorrselha outro O SR. JEFFeRSON DiE AGUIAR. Rec!fe e em t:ôrto . Alegre, Eem utilit 
em op-eração, embora deficiente. O tipo de SOlução para as ligações atue.is _ Um técnico c:o.so não administra 'Zaçao porque naO ~~l p0,75ivel cOnSel;fl,.Úl 
tl'ecPv São paulo-Curitiba... entre Ri(l·pôrto Alegre; que, ti. linl1a uma repartição nessas cooo:'ÇÓeB. Foi da Novacap a ut:llzaç.1o dtl.s eqUlpa. 

O SR. BANDEIRA DE MELO R~-São Paulo permitiria o USo de o que decIarei ao coranal Dag'Jberto m~nto~ correspondentes e, em conse;. 
Têm a sua posteação colocade há aI.. 24 canais telefônicos": em Brasília, quando disse que a jn... Qüênc13, ê~es equlpa-mentos d~ Reei-
gUll$ anos, t'.endo s~do adquiridos ma.. O SR. J'EFFERSON DE AGUIAR u'omissã-o polít!ca perturbava e anar- fe e Pôrto Al~gr~ pa~ram 8lmplCSf 
teria,!s para a colocação dos fiOS.. _ Dê,s.)rs canais telefônicos, quanto.:.. quisava a repartição. Evidentemente, meI?-te a const.l.t~l~ uma reserva: d<W 

foram instalados pelo D.e.T. e quan- V. SI} teria que .se insurgir oont.ra eqUl~amentos a'lrlgldos pata o R10 ~ 
O SR. WILSON GONÇALVES (Di.. tos &e acham em servifOo? iam. Janeu·o. 

mnr].D) - "que, a ~ituação da linha ... 
'::RnÜ)Í' é li seguinte: 19) O' trecho O SR. JEFFERSON DE AGUIAB 
JRj() ... São Paulo está em operação, em.. O SR. BANDEIRA DE MELO - O SR. BANDEIRA DE MEW - - t:;'.ses 6Qalpamenws onde ess:tãô? 
borã, deficiEnte; 29) O trecro SãO Creio eu que 3 canais telefõnico.s to .. Excelência, permita-me d!.""!~r,p que, O SR, BANDEIRA DE MELO _ 
Pau~o .. Curitiba tem a sua pOsteação ra" minstalados. O equipamento que qtl.:lnj·D 5e l'iceQ~ lDna m.:ssão, não continu~m, mas sem flInc:ouar. pode:
colOcada a alguns anos; tendo sidO está instalado na linha é exclusivo pa- acho lícito se recue ao primc~ro em~ rão funcionar com tôd-a a faeilidad, 
Il\dqU:.rido o resDectivo material para ra 3 cana~s. EXiste um ponto de vis- bate. Muita coisa se féz, Realmen .. se a Novaco.p perrn1tir que se ·use 06 
a. oolocaçã.o dos fios; qUe n-asse' mes.. ta importante. Há dua.s hIpóteses de te, jamais consegui colocar um ele ... corretpOnlente:;. 
lnO trecho foram construídas as es.. considerar o problema: OU considoerar menta técnico de valor. E' um p.a,to 
!tações de São Paulo .. Curitiba e a in .. ' o problema de telecomunicações ex- que se peroebe com facilidade. Eu, 

_ tenntdiária de Registro, tel1do sido clusiv-amente telefônico, oU oon!:-i:erar corno Dire ar, re-cebia cr$ 190. QOO,(){], 
4l.dqlÚl'ido equipamento eletrônico ne. o problema de telecomunicações SI- vencimento intefrior ao de engenheY" 
ce&S:ária; 3"') Que- o trecho Curitiba... multâneamente telegráfi~o e telefônl- ro que está começando a trabalhar. 
Pôrro Al.egre vinha sendo executado co. O uso do canal telegráfico pelo O SR.. WILSON GONÇALVES (Di
!na t.'U-roçáo Sul Norte, chegando a. D.e.T., nos trechos Rio-São Paulo, tando) - ""que, quando o depoente 
atingir ao cidade de Vacaria, sendo não tem propriamente muito sentído, declara que não ê conveniente ao DCT 
de Observar, que parte dêste trecho, porque o D.C.T. não explora .serviço explorar linha telefônica no trecho 
;no Uio Grande do Sul, está funcio- telegráfico entre o Rio São Paulo. Rio-São paUlo. leVa em consiàzraQão 
Ilantlo sem as Cá.ra-cteríst:oos de uma. Em conseqüênc a. a existência de 3 a estrutura dêsse órg1i.o flue, {ior COll
llinlia de ondas port.adoras;>! canais telegráficos entre o Rio e São dições vé:~as, não p';im:t!;·Ht a eilei-

Paulo- peAlllite seu desdobramento em êncía naquele menc:onado serviço, no ... 
O SR. BANDEIRA DE MELO - 72 ·renais telefônicos. . ta(l·amente na escolha de P.:!Moo.1". 

IM 'estações de São Paulo-Curitiba e Se se considerar que, no tl·e.cho Rin-
... DltermEdlâria de Registro tiveram São paulo, {) D.e.T. não pret€llde !a- O SR. BANDEIRA DE MELO ~ 
euas construções civIs feita,.c; e foi ad.. zer u...<:o ou explorar serviçO telegráU- A anári.:e pessoal do problema fêz-me 
qUiri-do O equipamento eletrônico ne.. co _ porgue neSSe trecho o serviço es.. c·onc1uir que, embora trabalhando em 
(!essârio. QUlilnto 0.0 trecho Curitiba ... · tá par conta da. C.T.B., que possui r~gime adverso, estaria. fazendo mais 
l>Orto AlegTe. êle vinha sendo exe- cêrca de 40 canais _ verifica-.se a d:nitl'o do Depa.rtamento do que fora. 
lCutedo na direção Sul-Nane, atin ... razão por que o D.e.T. não se inte- E' um proolema de fÔTO int:mo. 

O SR. PRESIDENTE - Como se 
trata d~ problema técnico, vou d zer 
tra.ta de problelTh-3. técnico. vou d;tar 
e gDstaria acompanhasse ... tDitf..). 

"que exi<;te e'1uip:lmento de ISB no 
R:o, em pôrto Aleóre, em Rec fe e 
Fortaleza, lunc/mando normalm~],1te 
as li~ações entre o Rio e e~sas 'Ilen .. 
mona das capitai;; que ê~te equi~men
to se deztinava a manter ligações cem 
BrasUia, excetQ Fortu'['za, mAs iSto 
y 5.,., 10i })CS'3ível pO·'(lU\\ emhora c •• 
DCT tenha cumprido a parte q1.;..? lhe 
ca-b:a a NOVACAP não n:~rou o -eqUi
pamento similar que pcs.?ui em B:,a .. 
síHa". . 

O SR. JE.FFERSON D~ AGUIAR 
~ V. S'} d1sse que a linha c:!.,.-er 
e~tal'il quase pl'O'n~a até Põrlo A'.e:::-te, 
com os ptls-tcs c,o]oc;ldc; e flS cs::ções 
construldas. ginõo.a cidzde de vacaria. Perto dês- resa em construir grande número de O SR. JEFFERSON D:Z AGUIAR 

Ge trecho, nl) Estado d,) Rio Grande canais telegráficos. _ E' uma opínião. . O SR. BANHEIRA DE MF.':.Q i_ 
do Sul, está-se em operação, embora Havia cordunlha de alumínio e p~s- Eu disse que a linha está com a t~ta .. 
tent as carncteristtcas de uma linha O SR .• WIISON GONÇALVES (Di .. tes na Estrada Rio-São paulo ou em \ ção conc1uids. em São Paulo, C·::·i.ti_ 
ide burlas port::).doras. taMO) - "que, atualmente, existem 

• C! I 3 canais telefônico.s entre RioJSão depósito? ba c Pôrto Alegre, mas quanto [o. Va. 
, O ,SR. ~lEFFERS01i DR AGUIAR I paulo. assinalando o depoente que o O SR. BANDEIRA D:g MELO _ caría-Pôrto Ale!re, bá _aJi" u~ Z;:--:~~ .. 
- ]:;s.sa lmha é corutruida. em fio I DCT não interessa. ou não convém Sinceramente não sei. no trech,o ()nd~ os pOlte_" nao c.;,aO 
Capr:-erwCld ou a!urninlo? explorar o serviço telefônico entre eS.. Ó SR. WILSON GONÇALVES .(Di- coloc·aà'os em toda a exten fio. 

O SR. BANDEIRA DE MELO ...... 1 ta.."- dua.s capltfl15, ja que os mesmcs tunao) - "que, o õepoente desconhe. O SR. JEFFER~CN Do::!: N3tIAR 
ItJopperweld. estáu entregues a C.T.B., que p03~ ce se exú;tla corduaríu de alumínio e _ Os pos~es foram colocadcs? j 

_ ,Pelo De.crdo--Iel nÇ> 2,0.428, de 2'1 sul cêrca de 400 canais"j - postes em estoque ou a marg-em da O SR. BANDEIRA DE M":::La _ 
de j~tnciro de 1946, e a ~1 n9 4!}a, de O SR. BANDRlRA DE MBLO estrada Rio-São Pa.ulo"j Entre São P&uIo e Curitiba. C;:,::yém 
1948, essa linha devia ser cOllstUulda· DeseJava dIzer não Que ao DCT não O SR. BANDEIRA DE MELO ainda frj,~ar que êsses P%'~e:> f3:lm 
de 4 pares de fio? intere.s.".a a explora.ção do serviço te- Se aCa.so havLa, não foi adquirido nem colccad-os há algum ano,'; e. ~c ':ndo 

léfônico. E' explO1'ado peja CTn e o coloca,do aurante .a minha administ.ra- ir.tormaçóe..~ que tenho de técn:c-, que 
O s~. BANDEtRA DE ~ - DCT nã.o tem condiçÕeS para compe- ção. vistoriaram a linha por den~~'-' nãO 
~ ~ta com 4 peres de fiO. Peço tir mas ao Govêrno interessa sobre- O SR. WILSON GONÇALVES (Di- houve um trabalho ti'e l'epal'açr {J do 
I>enn:,szão para díz~r que sou de mâ mÓdo essa exploração. tanaO) _ "que, s;:, existir essa CO!- terreno para coloca"ão d03 pOS'f ná~ tnetnorIa, mas, creio que essa. linha. ~ " 
<te São Pml:.o tem 4 pates de [jo. O S1i-. JEFFERSON DE AGUlAA duaria de aluminio e os aludidos p<ls· houve d.~.smatação convenimtfs em 

. P 1 na! tes, pode o depoente assegurar que tõrno da linha a ser cons~ru_d3 Uso 
O SR. JEltFEJ'1.S0N DE AOü1Alí - ara a segurança nac o. &se material não foi adquirido lY.l .tUa s:gnific,a que a próll~ia i'1stala'!~ ~ da. 

- Não .se recordando S. Sa .se a O SR. BANDEtRA Di!! MELO - administração"; fiação ex;gir:a Um tra,111n? t?mbêm 
nu~sm.a. linha no trecho dê Sê-<:i Paulo Apena.s disse que no trec'oo Rio-São O SR. JEF'FERSON DE AOUljR de recuperação da pos~e?çii,o e. nele) 
a PÓTt-O Alegre continua de 4 pares, Paulo não é com uma lInha. de onda::; - Havia equjpamentos ISS e11\ e,;l: .. "O- tempo, já grande número de p:-st~ 
ou .a.pEnos cOIll dois. portadoras que vamOS fazer o serViço, que ou sem utilização? cairam. 
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o ~i~:. \V:::1 .. -:10::-1 GONÇALVES {Di- ci: pC:IÍveis porque a cXf'!cução da 1i~ I <;(,<:6 :oncsrér'cas te falta ele f'n!;,;ia. 1 IçlTujado, quebrad:ço e oiel'ece rtl
U!.nd<l.\ ·'.:(t.'!, p~ia decorrência no nlla 110 ,Rio Gran~~ dú Sltl v;n~G I Onq)ci) ~e emergência defcitu{}.'os.' ~stêDcia extrao:rdinária à PP-:-S&gt!Ill 

1C:llr-'), ú~'h:1 o dep-f);.'i.1t,e que a po.s1,€..i.- . !;,diGO f~'lt:\. há muno- H.hl:~. A,ss:m AuxtEo aereo frequente", . e;a conentC'. Que!Jra. Esse ;fIO qt..~ 
çãiJ cG;üep.i;;l [:.-0 t.~ec!lO São P3ulo- pc.c .... rf'm ser apl1Ca{lo<: n~ trechol ' ., . . V. Exa, cita, que dura 4:} anos, 61) 
Cl1ri,:b.l. temi) ac.ma E.e referiu, se \ t;::1ú PJu!o-Cunt!bl, u, .... ccasl6..u de :\.,fl S~ fi.n..NDEIR~ DE MEL? -=- \ ano.:;, C um fio d:;} qualld:l.de lntE'ma .. 
!tcha .s:.\;arl1f:;!e dan:ficada, segunoo eX:·C\l ··r a cbra. I H .. O s,,!. po; mo~~n o, s~ OS glUpO." ciona!, imporl,.::td:J, Não há fábric~" 
i"" °0' n"''''ó''~ r~"'eb:das ·)"10 dopo"' .... 'e~ I de cmergenc.a e,tao defeItuosoS. Em I o B "s'l P"' f "nec '" e"'e /'0 ". 
,J~ "', L' ~ ...... ~ ...... ~' .. '. ,.('> ""J SO" ('O"""'" 'I "ES' I ' I' R'o B 1 H'I In 1 1 ,da OJ" ~ ~: ' .• ~< .. 

S" ... ,-,Io ,"'r'a O"~ por, u·,' t",',a'h'" O ..... 1"\. \V' ....... ' :r j' .... "\.'oi ,"''Co casa, excus.ve 1 - eo 01 - h f'" h a",'le'ra f"h",', ',' 
• ....... h jo.._, < \. , • '" .... t. • •. • ~ 1 J. d numa '"\-'.JfiCa r...· ...... .J. t·~ .. 

ll~l::Z:'t::\o d~5 lnE'smas no mom~nJ), !D.\Jr,~.:) - "que, bJVla flo" dt::.po-( z:n"c-, Sao Pau ,0- til2 e PorD, :,er-\ se" 1'0'3 Os f'os f.l~l":cados pelo:) tn
f:::-Ú !l~c::",:,à'··:) qlle í'ç fr.ça a rc.-,pc:::- n!~p • .::; (\J tr,:::.cllO~ do Ricl Grande do, vidc~ por- re~,lOl:es de mero-ondas.' brica~ '~acion;:;; . n:o atingem í .. ,~. 
t "i rc~l"'" """'0 n') ~o c''' de~m" a- 'Eth pU·.l apl.caçao, no m n:mu. par-/ O tlafcgo é def.e~ente. I aI" d c"o b . 

• I. t'- ~ ~ , ,. • ~~ _....... I 1 t h S- P J C t b qll~ h .• a e J. oa. 
n"','":) {] 1 P eJ, .1, como d~ fê, ;abele- c O, riO' l.ec o ao fU' 0- llI' I~, O C:R JEFFERSON DE AGUtAR j 
C.:'1 ~1d'} t,' r.:):~'s L:8-d~S 0'1 queú,a- pC:, f.s,1 ~lllha vem. sendo con'L:m- l _ ,iOl'tale7.a-ReClfe~_ Quabe nubi O SR. AT'l'.I.LIO FON~~A 
C:C','o ql:e, o d2~mJ.tiHr.pr.to úa P:C~1::1'l: (..:.1 lu mwtos anos' ; I '!~":c'e'nc·'" linhas em t"da. (' .... +e".,'·o A expenencla que t~l~ho n:lO CJlif'S' 

.... ~u...... • lN ..... ~ 1 po d' f . 'at.'\·,1 T"l'!.l \lm~ 
.~e~lCd)::;nr'e a,'''' ~f' 7.('[}$ 11~ce:-R ',-oS! O SR . .Jf"F1'~ERSON DE AGUIAR, Auxilie l~l'tO permanentc". I • n e a :-~:1. a lU. ", .',." ~ • ..) ',,' 
p:t:a d::,(,'J • U 1'<;:~1 '\'dt'3:1da no seu p,,'t) m<>J'OS O G"'~m"f Ul"I lO doi 11ede t~!CfOI}1C:l partlCl.i!"l C 'm 2..-
r;"':Cll~ o 'LOd fl t',';;:t.'lÇ'':o por \CI1tU- t;p b~' f 01 Yp~o\'ld(!n~;a'do.t· j ,o S~. !3ANDE~RA DE MELO -, anas de serviço, com Lo nae!.,em.íll t1. 
ra n~ 'ie~": r.:;"'; 1 c ,'lnmb-em e veldacre. esta func:onando mu!.t:o bem, 

O ~!? JF'J'i!ElP..S07'i DE AGULo\R I 1\;9, ~n;~ t~/~~~:I~~\a D; ;,.It~~~ 'O O SR ,JEFFERSON DE AGUIAR O SH BANDEIRA DE Mmr..O -, 
~- PO! qu~ n'ln {Ol:Jrn col~cada.'> a... ... 1 :_J'"O",~qonlo ter'a 'ePb:r P{Wl- - "P,n·ttl~za-Intenor - preCaIíS-'INáO tenho 20 uno", de experIêncIa, 
l:nb. em t.~t11p{J ht::c.t? i ~~~':. {r,:"'~~' OCilSlfw ~r"'6p; ,; di!' zas- I S.mo í.requent(';s d~felt03 nn..s 1 nha3, mas, se eu, ~S~U.1pol!tsse o prolJicma, 

I. ,'." )." o ser'" o d d n'J'a IIneperanWt seu DIretOr. A DT for- da subsütmçrlO de 20 em 2Q a 1103. 0':::3 1! \.:'IDJ<:'!.R.\ D~ 'rEi') ,i I";.j i, t, (> v.('" " e:,.. l ~ - I I d 
~.~ ~ ',', " ' " 'oca:';';o de ·' .... ' ''0 P'''' " l1eCell CCP!osO ma ena --e recursos. I V. Exn, ha de COnVIr que o e.,~n .. , Fó 1:' 'J l~~pcnder a pa~tll c;: nO',"::!n_ '11, J -" "... ., S .r ...... ) ti .• : ' ". ",'," o hAntro'~- t.c~ 'Dlreção Crato toda por \";a' a~~rea e volvmento da Rê e Telegl'afl~a N:t .. 

.. '~('f\;.~;. ~::-àt-cam.ente -d;~'cnac, ser t:rens,~ Z/vn~ Ja~ua.ribana sem li- cional eúge pern1anente Rlll,p:i ltcãOJ bo c:~ 1"51 '811 ' " d S....v C e O I I 
O ,-:,,) .i:;!"V:~~.sON DE AGlJIAR "-"l'""do numa emun'lad::l (m ca I nhas . dos lançamentos conduLores. A,~·m, 

-- O .~r!:,10l" j:i ei1;:!o::U'OU Os po.stc,:; CJ- ,e"o' . ~n 'VrL~-ON' C-Ó';.·,··,&.! vÊ': O SR E \NDEIRA D'" IVrELO _ ::I aquisiçãD dessa quantlCJlde de (.on .. 
r,.,,,c.',,'l I _.~. \ .;.l.l r ,-. ~ . ~ .;> •• I duto· d DCT é multo p,·pc , .. :; 
~'.~" .... . _ NU ...... c.-\. foi rel~o et:se de"<lll8.,a-' Quanto ao trf..!zg:o regülI1fll, I'efll-! les o .' " .. .1. ~ • 

O S~ F' '~y':'m D" E1 , .. ,,- ,.~ .. , \ t - r'l . ,." Para dar uma 'dela do tudo que te .. 
":'7'l _" cA _, .!\-1 ~O - .... n, '. .I,nen·e c,~s.a In 1,a que ('o c tl.lt.~O ae I nl10 para l11"ndor cita"ei o p"cble-

E.lH. A .C;'''~'''i!.J da rxec.:ução 00 ser- ,i O C~ B\"D~'RA DC 'lEIO _lpenelr;:Jçõo, foi de.struida na{)!.Iele ex-, : '. t: ... : 'Cca': par,'ondo 
, .;" 'O'" '11' ",- '; ;. , .. n. lj~ .ó ... ~ ..... -, t.' A' dO.··. ImaCIUclne ..... o lq., "-·,·u r."" ... ,a !"1!,._1:t. 1.~ .. lO cao.a a n1.l11 ~I~ ."<'{) i r.ravasamenvo. l.O çu ... e c 101;, ... ct 7" t elad . de ','" 3d' de"i-'i" , dO c.. . , . m",n amos .<J ·on a", .... c O> 

~-uo'r: l~'T _ -. , ',.. 1 () S}~ \YILC;ON '.!O\'CALVES 1 O .SE" J~F'F'E!RSO~ DE AGUIA~, v0z, num total de 500 toneladas, 
,O , ..... , .. ,:.~f:.v.0:" G?~Ç~LVE~ (-?:- (Dlr~n:l;""!J _ "que, na b'1.hl à.:tminis-1 - PiCOU aSSIm. ; Te~t.';l.lnoc:; !"o,~olTer ~ e;:.f"e .. E.~:~."~ cOln 

iüna~}) - q:J. UQ fI:-i.-Utl1:1 o d~pOdl- I t,,:) .â/' u. depo"llte nno ')PO"';c!''''C;'~l1l ° 8 'ND~IRA DE MELO ! un.:t. q!lfl.n\."ade t:xs:J.o.du<:Jr .... dtJ 
ti! o C.1;·:''1 ue D;;'e·ol' ç.'l T"l';""'Uf<F . - \', '... . ~' • ~OI .'-' SR,.l. J;!; ,,- I f'o!> 
J'. "c,f"",,;,i~., ... <o'a·?:""~ o~ .... ~·":';ç;o·~ :: o .d::"I-n1HlitmenW do cItado treclJo. PO!·; !'.Hio !iorXl a~sim, Existem rrp:troJ e ". 

,. """'~""" < ., .. 1. .'" .... > ", ~'" ., (1~. , . • \. t 1 , 

cl:r:..stfl!~;jr). c;:~J, cie P06:caçã.o da mell- né!p n· ~:~-.o ~Dopor un~: qW\ o (,;:;;-! IIlan::ou-s3 copioso mat-eríal. I O SR ,1EfrERSO~ oS A0UTr\R. 
C':")n.lr~.1 l·r."'··· - l\r~n.j:\·t1en~{), a r€'coloc3ÇklO dr plh~t'b lj . -- Não foram apiic:tdü.';? 
.".", • d.<, • ' o l~n"lm::,nto ,J..! fio, são opra('\,ôe~ j O SR JE~FERSON or~ AGUIAH i 
O SR.. Bi\~L}SInA D!!: MELO _ f qu~ l!e\'criam :'l'r fe;tns de uma 5Ó - "RecHc-~:.o - A~ dentado. r"1.m- I O ~R li::':"lD:RIRA DS MI~LO -

COl~\'elll u.:s u,tlr que. ap~5ar aos Si'!l'-Ivez '; I nwnto prec~~lO d,o SIstema S,elOens. Em p:1.rte, Sl.ffi. 
\'.\0.:-. ~~'..ar('m _,on~CrtIi~o~. a situaç.,ãO n ;3~{. B~DEIRA DE MELO - Gl:~nde;:ur~lO o~:ref)J:; ., ' () ~H. JEFFERSON DE AGUIAR 
d JS 1ll . .ô'.r.W.$ n!1o perm:t.!l'la o Sj01Pl~!-' I C()rrrral.. o I'l.SCO de d.e: \lutar e na Rec,f:-·. l l\;ac_.IJ. ,,~~,~caJ~ .. :- Lnh~s! (U'ndo): _. "S:11vador-R:o __ Trá
lr.nç-;?..:ne11f0 d-;ó c.ondutores; embora I (Iora d~. ['o{oc<lr % ilo:o C"l.l~ t',:m el:1 pr(,c~J_a'.'.,con?,o,,:,. 'l.:.1frgo aCl-. rt'~"J 50',~ (c:ncQcl1ta p'ot" cenlQ) por 
eu trv~.;. e E!:C0W:·,ldo Oi; post.e;; CIJnl>,-lma1.0 r.o:amente, ,dd1>ildISS m(, " I\"3 uÉ"·cn S·st"nas precários ali 
trt~dc . .sf'. ;'C~! í"'i9àt? era. tão pr.::cál'iO.! O ~-;I-" Jé.1<"FERSON iJÇ' POU[AR! • '?~r.a Sen.). T~1~h.'l~.a Q·l.l"e $v.n p~·o~·icên~·;3·~ e nem estudos'': 
a úan: :Cl::çJo c!:1.3 l.c.has no trecho que :: ~ ~ ... _ .. ,. '., i hU.!l . ' 
vem sent'a ap 'cciado era t~o gra.nde I - Y~'.~ ~~l un~~ lela,ç.\o :,I;nl!~lllat:?a i UANDEIRA DE l\fELO O sn. BANDEIRA D,E. M~:r .. O -
Q:le nto e:a pu.~.~iv~l ;ns~alar. ou reali-,d.!~) Il:;\L,"":~ T<>Je~ráflco e p.lgUlh,;:1.~ ,O S~. ,'H il rliz~ N:\o e verda~l-e sem proYld~ncam nflll 

I Z.:· im"d:.1.''?lU:-n e o serviço de oolO_lna ~~ I~~~a de .icol'do. I~,.. tnt'.O l.. c ~': t~ qua} ~ o "a~;- e>'tudo, .0 Tl'át"e~'o Rio de ,J3.Ul'iro-
C~f''' d"" f"'~ ~. '.' ~; .' (._nt~dtJ, qUdI n .... o {, rna , l.~ ['~.ll.- "'.~ J.. ! ;t 'J; 11 d II 
~ ~:v " .. ~. :{",n a prevIa re.3tau- I ":VLln=,.us-RlO _ T1'afq1 pre- (::J.de, t.:do o tl"áftgo Co DCT ê acl- L2.'tl'~ t' C. o por ~m~ .I:a o, -

1'"ç.1:'. '. " '! c::n·, pf';O sistcm:l adota..!:) f' I !"l1.Jdo AcideI1tadíssimo eu acre~ temi que e:.tá ;;Olu, .... rmda . !la énmtns 
- I~l ~~:1 ll::lnl:U:it:!;\á'J, fê,! aig!tm l p:,rrm·,1~'õe3 lon(),.t,f€:r~ca~. TO.'!.O':I\o ~ei; nO .:>entido de qlW!'ie nada 3rws e que a.tl'avessa.te.glOes alaga.-
-s~r~;\o {;2 re,;:.:):..'::raçao de~'sa p:nr.:ea-j m:,{~ .. ;Ol' sacrificado pela preca-I 'E. (}.fi'c'1 dizer, de memór;a, q:J.:tl .d~gs mf!,s, lo~aJs Je, ~lficil .n;allllten-
Ç80. ..i nf'dadc dos equipp.mentos ~ al- O t:ccho mais acidentadO. ("ao. 'lambem é.. faC1I verl~ .. car que 

O ~~ 1">' "D"-I" D17 ~-"""'O gU!ll3,'" e.ihIC""'l fech:Jflas. Há, cada. vei".. que se dcs;;nvolye Q ON-S~\., • .),,,1 C·! ~~.. 1;.. ,)llJ!>J,.< - .4IfI I O AR W! SON -ON"'\l V...,...., ·~o map" -
N~:). . rr<:t\\\\!\lte U'J;.,..,lQ l.\l-l't-c". ._ pa~a s:tnpú~:car, 11~; ~e~:ia ~ n~~ â~L~~tallW:~I~a r:~a con~i("õ·es ~ij~~~~ 

O sn. J::O;PFEHSO!'J DE AGUIAR O SR. B~~.I?EIRA DE ~1.é~ .. O -/ lhol' (~j~er que a n:10 ~('t' o trecho c m:us pt'ccár~a. NO t~,npl) do M~.-
. - Porqu\.', então, ccn.'ltruiu as t'oSta- Apell:lS ccrrl~nrH1. ri exP!'e.r,.~< ... o:. "pelo Rio-São Pl1ulo. tudv o mal:> era defi- rechaI Rondon era mais fár,U .m~n-
'çi,c.s. \:.st·(,·llJ .. adotado·'. D!l' fi. que o único.. ci'i!nü:~ ~.('r uma I nha no p1:1Callal do que 

" ;;iSt.f;'~13 que .ô'e. poderJa aderno' f' ?/ ,,, T'" hoje. Então, :> t.:-aço de uma lillha. 
O Sn.. B,\:\DB.:IRA DE MFJLO - elo rad;o. O ... .r;:; .. l'ego reJlt'1r'n:'e c::-.ta O Sn:. JEFFERSON DI:! AGUlA.R no litoral era cont.ra indicado 1'0 ... 

P\~rq!:, .. prct?llj·.<1 l<JZer; o serviço de 'lJrq%rJssimo - Serr,.\. Talhad~l, que (ca, no m~lo ram feit06 te.ste.<; dê recllperação (la. 
r(,CHperaç,~() da posteação é tarefa do Estado de Perr.am!.nlc.), e um 1:11'- r 1 1 ~ t 1 d 11 
uu'no': do {F'.C a construção das esta- O sn. JEl;"FK~SQN DE AüíJIAR. cn' Lo d" g":mde penetr:.iç40 In ~u, mas. a so 1Jça.~ na dur~ a ... 
çc~s. _ "Belém-Rio _ Idelll, idem".. I' ~" . R:.içao d3 lmha RlO-Salva 01' em um 

I 
O SR DA1'{DEiRA DE. MELO - novo sistema, através da BR-4. uma. 

O SH Ji' f,'r'ERSÓN DE AGUIAR O SR, BANDEIRA DE MELO - Eu dE'seja\'u frisar detalhe impôrtall- est·rada de rOdagem Rio de Janeiro .. 
. - E~'<;t's te!'\'tç..:'s não pc.!lam ser Também. . te. O DCT ten1. um mil qllUÓmftTo" Bah a,· uma instalação da lig·ação 
fcltos ·s:.nr.l!tilllcmnente. (;{)1ll0 é 1ó- O SI!.. ,1EFF'ERSON DE AGOIAR de I1n11a<; de ferro galvanizado. 1.::;- "áGiO Salyador-Rlo de Janeiro., Não 
g·~o:? _ ".B~km-Fot'tu.leZ<l _ Td;:m, idem". SE'S 1&Q mil quHómetl"O.'l, se lÕ3Semo':' se pode dizer, porta~)to,~qlie não hou-

O SR. B..:\.NDEIRA DE MELO _ O '~:--r. BANDEIRA DE 11ELO - substituir os fIos. dO DCT de 10 em \'e e.studo para a ·hgaçnt? d·J. estrada. 
A dec ílão ri.tUl.l do D\'partamento não Tamhêm. \·erdacre.. 10 ano8. s~nl mudar senão Eo ('n- S"Jlvaôor-RiQ. 
~ millil:l. ferrujado. teriamos que comprar, por O. SR· .. r:'.FFERSON eE AGUlAR 

( 
O ·SR ,1biFF'ERSON DE AGUIAR a.no, 1. 800 tonelaens de fio. A m:lior _ Houve e:.tndo para. a !nst":a]açüe 

:::> SH, WíLSü.l GONÇALVES 'Bclt"m-São Luiz - Quase nulo compra qUf' o OCT fez. desde que 1 
(Dit,ando) _ "üue o e~tado de da~ {~e c.:;ndutol'es e estaç;.\o fornecida existe, ereto q\te fol na. Adnünis- Rio-Salw.dor, mas nenhuma prov-
lli :icuçp.o d.! r~:it'rida linha DI} tra- lnopenlntc". . tração do CQl'onel Dagoberto; foi de dênci3. .... 
cho que "cm .':-ndo ('.precifldo era _: SR. BANDEIRA DE l\-íELO _ 5tQ tonelIldas num· ano. No ano cor- O SR. bANDEIRA DE MEI.O -
tãCJ g:allÚB q';,'. n,J ucpot'ute. não TumlJém. rente, pretend amos comprar 300 to- Mas posso esclarecer'o motivo'. No 
,c,~:'la p0.3sj.rd lI>ali:>-.gr, imedmiamell- nelad~. Se cOUlprássemos, todos os ça.:300 p!.\l'~lCula-r do R~o~alvador a. 
te o.) ::'E'l'·" ('Co.,> de coh::c:i\~o dos ifos, O "-.R n:.f'FE?.SON DE AGUIAR anos, 300 toneladas de fio - o que est.ação recept'Üra de Salvador possui 
P.i:S pam t::J.n:·o serja lndL:pen:'li- - "Siío Lu z-Terezina - Quase nulo é uma. quantidade extraordinária - terreno muito exíguo: é uma coio
wl a. l\'cupt'nH:ún de toco lrabaih,j pur def:cll;11cia condutores t-oda cx- poderiamo!'i substituir as linhas dQ niazinha dentro do Jard~m Zooló:Ji
anl,(!riorrnt'nte fcitJ; que, o depoen- :',-!l~:,O". . OCT de 60 em 60 anos, Isto signi- co, Ali e impossível colC'Car antena. 
te n5.o ta/. n:-nhum servh,o de re- O SR BANDEIR.A DE MELO _ fica. que, evid.entemente, o DCT não de alta. qualic!ade. Hâ um plano de 
cupera:;5:o na ciL1da linh.; que, Tumb:Ol. tem recursos para manter a rêde que mudança da est.a{;ão receptol'l..l da 
construiu fu3 p,stw;,ões de São PJulo- possui. Bahia para a Ilha de Itaparicn. A 

t~~lt:q~lea t·~~~f~l~~~l:ri~IZ(!~ ~l,g~~= _C~'S~~·L~[~::~~~~~~:~ ~VQ1~n~eU~~~ O SR. ATTiLIO FONTANA ~~~~~1o d:ar~r~~~~ã~cc~~to~~meáqu;~ 
CUpC ..... F~l:J 0.\ citac!a Hubd. l:'llJ,~ exe- fnltiJ.. de condutores. Grande parte do Ma .. :; não é necessário nem que se considero ruim, inadequada. A oCU-
CUÇ§{), p8L"1',n. nã.o cabia fi. deTlberJ.- .':'C':,·,'i;::o e.~ccs.do pcr via aérea.·'. substitua de 10 em 10 anos. Conhe- paçã.o da Ilha de ltaparica para., 
ç ,lo co rl.c;"êf'IJfe" '. ~. I ço Unhas do DOT. com 40 anos, por- "onst"uça"o d' uma rc·e~tor" ~.ndc, 

P O ··r·:m BANt'EIRA 'DE MELO tanto, o mesmo fio, e que não preci-"·~ <; '"' 1"' .... 5' 

O SI!, J2F'FFRSí)~~ DE AGUIAR j Tal ..... cL: n50 se.fit nela falta de mimc- !;(\ ser substituida, O que está €'.1) normaL. é difícil, porque ela tem 
- O,,' fio..,> ·for&m forma "dq'Iinlo'" 10 ele f os l"",~ fillt de c:mdutOl'éS pr.c· 'as condiço'es e' o poste ento problema..<; com muitas implicações, " ' I " !'~. a I ,an. am 'inclusive· socia's, Essa tlh::t terr uma 
pi ra cOlocsção deS-."a. linÍl::1? H"V;'l ma" si'n pela prec:.iriedad-c 
I j!:~ ebponl\'e:s'i .• " " ~. ~~. 'JEF'li'ERSO.N DE ~GUIAR O 0!i~Rii\~~é~~EI~~el~n~ü~EL~.~ ~~~d~:~a d~H~;~n~~~rreu~: ;~~~~rc~;, 

O SR, BANDRIR-A DE !I.11tI.O - - "Fortn!ez2.-Rlo - Regll;p.r e pol'lca.nsadO de percorrer aqlfela,o:; linhasj um. Iádo pflra outro, e o vulto do em~ 
Nü.. furaru adqutriê.'Js .. Havi~ !iu.s ,\\...rk'3 <l.cidentado c nulo por pcrt'lrba.- tel-egrúnca.$ ~ sei - o fio fica Cll- i preendlmentQ, da. instalação de equi .. 

, 



Ql:inta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S&9ão 11) Junho de 1964 17!>1 
~ __ ~"~ ~ ~ "'o: _ ~~ ~. ~ ._~ 

pamento dO ISB era mais ou m61lQ1 
grand~. Não se realízou o empreen
dimentn, portanto, .porque as condi
ções da uceJ;)wra eram precárias. 

O SR" ,JEFFERSON DE AGUIAR 
_ Por que fêz. o estudo e não prov1-
denciOE? 

, 
equipamento P-12 (de concorrência I Belo Hor:zonte-São Paulo e Ju~z de vidéu. ·~us.::e normais. LeLicJa, Jti .. 
da St..'lndard Eletl'ic. pois só essa fir~ / Fora - Tráfeg<;> normal e efiCle:nte. 'beruJ.ta e Cobija. algo irregular de ... 
ma oonstroe esse tIpo de ~qu:pa.; UtliHa ."istema de tnicro-ondss. J "ido a falhas das actminittxações f'S" 
menta). Essa. llnha cárrea não fun- I Canais alugados e não conservados 1I tran!Zeiras". ' 
ciona porque não foi ainda lançada; pelo DCr. Sistema Cal1:lcr, Rio.. - .,.... . 
e duas Unhas mais _ uma que pas-, São Paulo, foi abandonn!!a tot.al~ O SR. BAN.!...b~A nB .l\.lELO;-
sa por Sorocaba e outra pelo litoral. ) mente por di(culdade,s nos; conr.1\l" ~u~n:~~~ .. a falhas < {.C' 1 ;.d~m :-tr~oe~ 
As duas operam a linha que passa I to:'cs cJnservados peJQ DCT". ! el:JtIa .. ",.lr~s, n~d:( e.)t('DCO do s.~ 

O SIt BA~"DEIRA DE MELO - 1 li sumo .. SeI, porem, qll~' o no:;so tfa4 

Se o estudQ indica qu~ a pI'ovidên- pe o toral. I O SR. BANDEillA DE MELO -I fego internacional é olJ~.olt'tD. Dese ... 
(na imediata não é oportuna, é claro O SR. ,)~ FFERSON DE AGUIAR Que o problelU~ tenha. sido total- I jc deixar cla.ro que toda situação (io 
que há o estudo sem a provít!ência.. - O p!'ob2ema da lndllção ocorre há mente f.bandonado, não CO·l'e..<;pcnae I DCT é obsoleta. 

O $H. ':EFFEttSON ,)"E AGUIAR quantos anos? Ou foi recente? '1 à. realidade . .ij'omos obrig:rtlos, pn,ra O SR. \\ lLSON GONCAL\,'ES 
__ 84 o depoent.e faz eS:fa restrição, \ oterec:el' aos assinantes um .serviço de (Ditando): _ I'que, ~enj:o intaro-
~ntãa concorda comigo. tLendo): ' O SR. BANDEIRA DE MELO - ) t.elex aceitável. a alugar cnn.:>.is de iadO sôhre ns conn:çõ::~ dJ t-rátego 

" . . 0. prob]l"mn. Sé agravou com fi, ele· i micro-ondas da cru. j telegráfico, cQnst.an~e d:; dlias fÓU1.13 
. S:)J\'~dor-In~eriol~ - Sacnflcadís- tr:fwsçao da Sorocabana. )ctaCt110gra :iUdás, ora juntaClu'S rIO pro .. 
~lmD t~'-l.O se.u ll:.terlOr ~al.La .oo~duto- O SR. JEFFr..:RSON :lE PC.UIAR O SR . .:JEFFERSON. DE AGU1AR ~ c~s.so, _a requer;men1,O do Senador 
.:~ ~ illopelãncul. aclm ... mstlaçao 10- _ Há, portanto, m~ c!e 15 A..'10S. _ Por quanto, ao mês? ~ I Jefferson de Aguiar, o. :'€PO"cnte 
(,lU, .. , _ concordou com ·a de~cnçuo nelas 

S:llv!do:--V:té!'la .- Nulo. Falta de _0 S~. BANDEIRA..DE :MELO -, P SR. Bfu~.DEmA DE MELO -/ exar8.das, com as rc&triçôes que conS-
OOnd}l:.cres. em qU:l.~e. tOd"a sua ex~ Nao seI exata.mente ha quanto tem~ i N'aQ me lemblO, r;1~ penso qUt. ca tam das notas t.1.C]u:gráfiCM do seu 
t.en:,a,o. (.EXll,.te lnquento, s~~l'e rume-I po. A informação que tenho é Q~e ordem 1. de um mllhao de crU7CnOS depQhul.mto". 
r()s~. C8:,O d~ desvjo ~e "\elbas. . realm~nt~ ~ _8oroca~ana. necesslta'i,a mensaiS, I Agrac.eço a presenca ÔO Sr. Gusta-

C!€~ll;~~~i-nZ;:~ ;;; ~~{;~~t~~oR;~,flp j ~~ ~W~:!~t~~a~ug~ n~:sSã~ faat~lt~: (L~nd~~~ ~F~~1~~~ ~e:'~CI~ ~~e~~~~eiia ~r:;f.~;~~. ~ a colaboração 
O SR, :!3A!,'\<DEIRA lJ"E: r.lELO _ Cunt\ba, cUJo pro?lema p,!',nc!pal é Portugal, NormaL Assullção-Monte- .- Está encerrada a .reunião. 

Não posso observar quanto à Ü10pC- 'que atra~essa .t~rleno ala",adiço, d~ 
rânGi[~ da arlmini~tração lcco.I manutençao d11iciliT(la, onàe, po. 

. exemplo, o guarda-fiO tra·balha .ser~ 

O SR, JEf'FErtSON DE AGUIAR vln'drh9c de canoa. Daí a razão por 
_ V. Sa.. não sabe se os engenheiros que a substituição de fio vinha. sen
l'eceberam milhões de cruzeiros para do fe''ta com certa. dificuldade, 

,planejarem e executarem !l..!:i obras. No plano que imaginamos execu-

• SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 
Atos do Diretor Geral a s('u depende.nte Lu!;: P~Julo. ü p ... rf!r

de abril de 1964, .c fJzel'zm um a1icél'ce no "Espir:to ta", De.<.te ano, pretendiarnos cous-
Santo e foram embora .. , " tt:,jr t .. ·" "'1ha de São Paulo paraI O Dretol"·GetaJ dderiu o;; sçguintes Concedeu férias rcg"l;tmcnt,m"5 rel,·tl~ 

O SR E
• ND-;'IRA PE M'i"'"O _ oOf?c.abff na margem da Esh'ada. ãe !<c-qu('rimcl1tos: vas ao exercício de 1°1.12 i'!OS St"ffuilltt. 
Ül 1:; "DoU , RoaarrE.'m , . , , •. • 

82'1. que existe um processo no DCTI "'. , DP - 3-J8·64 _ de Scbast:do,) No· I mtlC'lOnaflOS • 
.':ê~rf .::\ l1nh~ RiO-~São Suh'ud;)r, Que O SR,. J.8FFERSO~_?';-; AGUIAR (:u .. 'rél, aqúígrafo de Debates, PL-4, e.m Antônio Augusto;) al' Andrade, Auxi-
fOI jeIto mmto an"es. - Ellm.alando a antvrlQ.. , . so:icit~ abono de suas faltas ocor- \lar de L:mpe-za. PL-Il. a p<1rtlr de 4 da 

O SR. 'JEF:f-ERSON DE AGUIAR I O SR. BANDEIRA pE l\fELO - r:d.::s no pcrí~do de 6 a 13 de abril de, IDt!io de 1964. Requerimento 'iJI·M; 
- ·!'.las, o dinheiro foi rec~b·cta e a E recolhendo o materIal. 1961. por nlotwo de luto. I AI' R ' G I A 'I' " _ _ l' . ~lXO am:rez ooza (';:, UXI uJt 00 
ohl!!l nao f 01 rea lzada. I O SR. JJ!.;FFERSO~ VE. úú:U1AR DP - 356-61 - de RdjmUJlda Pom~ Limpe:::a, PL~l 1. a parti:' de 18 cc maiô 

<:I SR. BANDEIRA DE 1-tELQ ~- (r.,:r~.dJ): ~ .. lit.or1al1ópol~s.~1t:b - ~ pel.1 de S"bóía Magalhaes. Ofieii.!l Lc- de 1964. '(Requerimento 01 416-61). 
Náo durante a minha adm:.ni~t.rar:b.o; Ac dentado frequent:ro defeltos ncf, I rt1Z's!.',> de licença especiill. a par~ír de . ' . 
() p ',C:~S&O não pa.ssou pt>las fllmh:'ls: condut()l'I;s. 1 29 de ilbril do <;orente' ano; . CQnce~ru, u:nd.J.. k,~1<I<; r(>guTilment;) .. 
nlât '4. I c::. DE MELO _ _;/ rcs relatlvas ao (X{ t(.IUO de 1961, ã.QJ 

. J O ..... R. BANDE;ffiA. I DP - 335~64 - de Jose L...<1mpos seguintes funcionúrim: • 
O ~R. <'tLF'FER.SO~ D.:!!;. AGUIAR Ccrtcordo, Tudo 18S0 e verdade. I Brido. Diretor, PL-l. em que solicita . , ,'" 

> - N~ e.~tou r('sJ(0?Babl~lzando .y:. O c::R JEFFERSON DE AGUIAR dai<> lI:CfCS de Lcença esprcidJ, a partir. }~u(lo. Rodrlgut-!l F \.:u'::lr~Jo., At.lXl"Pt 
S;1. M .... s. bf! a adm~n~.traç'ao an.tel:o. fl..~ndo); _ "Pôrto Alegre-Rio _ d ... 2J de nldio dt.' 1961; I Leglslativo, PL·1C. h Pêlrt'f 0(' 25 ~e-
não cumpn'~l e~"e ,.,dever, t). po;:,tó'flor Tr{J.fof:;O acidentado üw:do e'll{:pa-' .,. maio de 1961. tRlqu .... irncoto n'" 496 ~e 
t.e~. que eXlo.r és.s" cml1pnmentu. mentos Siernens instalac!os aptesen- \ •. D.P -: 141~.6-t - de . Edmar LCJto Il964); 

O ~". BANDEIRA DE ','El,O _ tartm d\flcllldades frequentes Au- Vwua f,ma Soares. MédiCO. PL-3, em r -' V ld' d L' 11' 'I' d 
_-C\ lH. < • . d' f' - LAlJZ a cvmo Cima, IiNI 1,1r ~ 

A ,1.dm:nistração tem um mundo ti::, xi1io aéreo Quase permanente". I qtl(" fuhuta p<.lgametlto a gratt lC3çao L' PL 11 ' d 13 d ' 
O SR BANDEIRA DE '1 ELO d' 1 . '+-'.' ~. d 13 d lmpeZil, .• a p.::utu (' e ro,1l0 trabalho a esecutar; a s.s:m , é forçr,~. ~v. -I· c: n.\·~· un!VCrSl\.<1r10, a par>!r c e d 1961: (R '. t ? 148.64) .. 

da a <:>5colher algll1)s. A l'ep2t.içto do O cll'c:lito Pôrto Alegre-Ro era, i<tnetro C!C 196-1; e . equenroLn o fi , 

lih:·u"_ t('legrát:ca R'o-Sttlvaoor, jul~ digamo.,>, um dos circuit~s razoá.veis.1 OP 372 6J d 1l C lu Edm.ar Léllo Viclr<l Faria SO,lr(,s, Mé .. 
g~ qu<!'sedª, contm índh~ndn. 0.5 pro- Ni0 ~ d03 pIores. O eqlllpamento all \ ,.. - . .-.' - e .>190 arva o dica, PL~3. a pnrtlf de 18 de m"io d9 
bIr:·.lHlS agora indicam que qualquer co~ocado e, redalfrnen]tde,ô mUôlto bom]. f \, lelnl'j ~uxlhalr. ~c fPorl~atla, PI"'I·I0~ em 1964. (Requerimento n9 'l53,6~); 
céncttça.o de um.! lmha tf'l~""!·rM~a HOJ.ve certa 1 leu a e o pessoa ~ qu: so ,ota sa arl .... ~ am ta em te nçno a 
deve s-~r feita em beira de e""tra.da operadot do DC~ quanto à opera- I !lU,) dL'pcndcnte Mari;J Bernadete, a par~ Niron Sique:r3 d3 SJ1\'<l. AU::\lliar de 
-.- e n'aquela ocas'ão. nRo haVin nem I ção de cel'to· equ paIllento chamado t:r de março de 1961; Limpe::a, PL-ll, a pãrtir de 9 de at>ri1 
cl'l-tl'3.;iti. daqtü para lá. I MUX, o qtlll;l exige conhecimen~(l Df' 3496, d ~I' J 'I de 19M. (Requcr;mentlJ c'" ~12-6-l:) i 

tÉ'Cnico razoavel de pessoal, po:s • - ~ - e arclano QSC . 
O t·R. ,JEFF'ERSON. ~E AGUIAR precisa de sincronismo. E' como um d:1 S 1\'3.. Auxiliar de Portaria, PL~8. em 1.Janocl Batista da 5th'(\, Lavador d>! 

- A Estrada de Concel('ftO da Barra apal'ClllO <!e televisão, no qual &e qllC' solicita salário-famlía em rela·ção a Automóvel, PL~13. a p ... rtlf de -1 d~ 
de\'e t("r pelo menos 2CO anos. I não houver sincronismo, a inla.ger."11 sua f.lha M?rta Regina, a parti rde tllar- maio de 19M, (RrqucrlUll'lJ!O lJun:cro 

0, SR. BANDEIRA DE MELO _/comera a correr. Como present1.mos \;0 do: 1964; 389"64); 
Na mtcrlOl' de Mato Grasse, numa 8. à ficuldade de pes.5?al especmll- DP _ '417.6--1 _ de Victor Reunde r;abel M5galhürs EVJ~acli~ütl .. Auxl-
zcn~ Dn{le estive há pouco tempo zado neSSe setor, res.hzamos cursos C C . . . '1' . .' . • <I 

e,ttre Campo Grande e Cuiabá, exis-' j parl\ pe.<""soal de Pôrto Alegre a{!ul no dpc
L 

!'o",<;tro a.ado. AJo. ~·tl(lhat 1~~ÇJlsf,ah~!?l ~:aI'hLegcllslalt9"6'~' PL(;,lO, n ?ilrtlf 0D' pl d. 
"te ~st..r3(;'a extraordjnária. E dai fi I Rio. Após o término desse cl.].rso. o . " c:.n que 50:0 a sa Uno" ~n1t 1<l Jun o e '1. KcqUl.:'n.uU'llto -
construção ao longo do pantanal não l t.ráfego com Pôrto Alezre, ao longo j :IU .rdaçao lt sua espõsa, a p..'lrtlf de I 422.6'1) i 
üm eficiência:.. I desse tr.ecílO. melhorou. • J?nc1ro de 1961; L,', Hcnr'quc, F """,,J,..s Ofiei,! L-,-

, O SR, JEfl'ERSON DE AGUIAR ", ' , ". '~' o 811: JEFFE~SO'l DE AGUIAR (L ndo) . _ I'Põrto Alegre-Santa DP - 393-64 - de Abouklr Sn.rrrs, o;1lsIattvo. PL~7, a part1t de li de lJ1él!d 
(Lendo): - "R o-Cul'iLiba _ P.i.'e- M:;ría ~ Acidentado, defeitos fre- Nctld<!ri.sta da Radiodifus50, PL-8, em de 1961. (RequerirllC'utu (lI) DF - oibO 

(!g rl~. ~l::t.t'm~. deLCH,ntcs e Pertur~. quentes nos condutores. qu~ sol;c:ta salário-família em l"é'laçã,? n de 1961); 
baç'oes lOnosfenca.s. sua espõ~a e a seus filhos Paulo Cesar CI d P 1 V ·'1 A 

O SR. BANDEIRA DE 'MELO - A'-' C 1 ti d . . \ cone e ,""Uh]; ll,!,il(O. ;;.",('sSOf 
O SR. BANDEIRA DE MELO - E' \'crdade. ~ 196~~·0 ar os, a par r e JaneIro· I Legislativo, PL-3, :1 p..1rtir àc 19 de ju..-

O problema da perfuracão de ondas c ~ , I d 1964 (R q""...l r n ttl 4'l~ 6J)I 
ln'-:~lS aCont~ç3 comumente O SR_ JE"f'FB~SON DE AGUIAR DP . "156' dA" J I n.lE". e S'l', G< -=d' ·d~n ç~ ..• ' 

• ltLeT)jo" _ "PÔl'to Alegre-:VIontevi~ - "l '"'t - e nt<JOlO JS~I rnesta 1 \ia. ',l>1f <l Q ..... gur<J,nç<t, 
O 8Ft J2'tF'ERSON DE AGUIAR deu _ Nulo VlilDil. Motorista Auxiliar, PL-IO. I!m PL-§, a partir de 1\1 de junho d.: 1064. 

e Lendo): _ "Curit!ba -São . Paulo - Fa I ta op('rn Gores em Pôrto Ale~re." qUi.' so 1 ici~a snlário~fa'Oli1' a em rl' !ação a I (Requerimento DP ~,49S U4.) :. . 
Fa'ra .. sl'ldo há maiS de dne. ano..'> po:' O SR_ ·BA.""JDEIRA DE MELO _ sua lHha Antonieta, a partir de abril Avdar Fonseca d<' S.:)tJ:::!, )I,lIx'li"'r d~ 
Ja1ta. de condutores. Não se pcdp. precisar que seja Dulo. de 19M, ' L!mpeza, PL·l1. a r'Jrtlr rlc 19 de jJ.J!;ho 

O SR B "'D"'IRA DE 'tELO E' quase nulo. ' l.lf' 1964. lDP - 1fJ~ (j~J. 
• .'l. ... '1 '"" n - O SR, JEF'~,RSON DE A'·UI."n Con("('d,u a Orlando de Sâ C;"l\';!kn.11 .. ' A' d" d ~ ... '1'.1 Se freOu paralí.~D:da durante muitos /...~, '""~"\, Ch E d P . PL3 l' ! :-Jonou, ... aeUl ('I em,' l1!l ..... II)U h., 

:lhO:.;, (':fi compenB",,,.'D, f,'zeram"e (Lenda): - "Rjo-M.'l.to Grosso - t~, t? e a ort.ar,a, ~ , sa,al"\o<. lhn 11 e 3J? do H (1 1_. ~ -1 é 1 S. -, - p " S' t ~" ]" f rn'l' 1 - d d, ~,,' ,. k. l, U .. 1.. .. ,. o -, .... 
muitos' ü·abaiho.s últimamente. recr.l'}o. ls.emas ovSO EIf.OS . i1 lia em :e açaa a. s(>u ~ ('prn en.~. cn .. -t.!ri..l. ::s f;<;;_" :r' .. ! \, <; :la P".é'''· Ju 

O SR. R<\l\DEIRA tlE MELO - Â\11"('o Fr3nCi-"'co Hennquc l'\('to. él p.lr- -b'l d" 19M G ' . ,. ..". J ' ... .. 
O ~H .H.Fl"i'ERoO~ :JE !'GUIAR N:::Q no tt.cante à s'h.lação dr Cam- tir dI' fi'\'f:'re··ro dt' 196.i. (Prucesso DP ,n.. ." -,9 J L, S l .. · ... '· .,,' 

- A }Jga-;fto São Paulo-Cmiti\:ia é. po Gmndt'. onde foi introduzida me- ~ na 23063. . r c,,: .., _ 
l~;t:1. poI' 3 (': .. ll1~nhos dlfe entes.!lhoría COl'l a ÍI1':talaçf:o do ~er\,jço " . ! --:- ~~.Am,:!J.1 0..:1 Cl tol. CO.,t '. (n .. :.,) 
E:::'<':t;:.> al~!lh~ .?arnrr, que sfgue n de telrt.jto 01.1a Hr;a Suo Paulo n D .. f(',:u, ntnd:1, o r~'q[~('r'm('ntn DP - Lc-çjls,at"\'o( PL .... j. fln d.,~ 2); 
i'.:Strc.d .. l c.? roc:l!.::::ll llova.Sàa paulo- C:tmp·:) Grande. . ,c)J~64, em que f.!rma [,lv.Jr,-s B.Il"rt'tl). - de Alexandre' r..~ ·rqll .. ~ dt' (dhl" 
CU rlt.lJ3. e q:le :linrJ't não fu;tá C"'lI1S-! O E:"'. JEFr,E·R30N DE AGUIAR Cl,,,lho. Dirl'!ora, PL.t, r.olicif" o cano tjuerQue Meno, AuxiL.r LC'IJ dnti\"o. 
tl'uL%:. E'~'L3. linh.1 p.?un:::e total I.LendO>: "Rio~Goiânia Bra.5ilia, c(']"m('nto 10 sal': ~:o~hmíh1 em rclüçcio PL-lO, 'lO dia 23; 
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c 
.-. Carmclita de Soúza. 0hclal te- - Norma Isabel Ribeiro Martins, - Pérola CardoSo Ra-uliuo. Oficial 

Bibliotecário. PL~4. nos dias 23 e ·24: 

- Sylvla Minazi Manfovani, Auxiliar 
Legislativo. PL-lO. nos dias 23 e 24; 

~L<;lãt;vD, PL~6. nos dias 23 e 24; Pesqu;sadora, PL-6. no dia 28; 

_ D<tlmar Geraldo Lacerda Guima - Luiz de Araújo Lima, Auxili"lr d'! 
rlit\~, AuX"liar Legislativo. PL-lO. no dia 
22; . .Limpezt1, PL-l1, nos ,dias 22 e 23. 

_ Pr;lnci~,-;o Rodrigues 'So,ucs Perci- _ Maria Riza Baptista Dutra, Oficial - Victor Lóbo. Auxiliar de Portaria, 
le, Tclquígrafo Revi.sor, PL-2, nos dias Dib!iote'cário. PL~3, no dia. 17; PL-9. no dia 28. 
17, IS , 19; . 

_ Helenrt "C',o'Nn. Auxil:ar Legisla~ 
fivo. PL-9, no dIa 27~ 

_ Grr:aldo Lima de Agutar. Ofic:al 
tql'sl~~ivo, PL-6, no dIa 28; 

- lmc.',,· 1 'la Co~trt (' Silva de Cas
I tn, Auxiliar Legislativo. PL-1O. nr. dia 
: Ui 

.- M'llloc1 Corrêa .. Puzo, Auxiliar de 
Limpeza, ~L·l1. no dia 28; 

- Maria da Apdrecida Jordão, Ta
quíqrafa de Debates, PL-3. no dia 24: 

Mary de Fürja Al:'uq.lerque. pEidaI 
Lcgislar.vo. PL-6, na dia 27; 

Concedeu. de acôrdo com os respec .. 
tivos Laudos Médicos •. licença para tr.a.. 
tamento de saúde aOS seguintes Iuncio-
nádós! 

- Jayme Teixeira Netto, Aju:lante de 
Ah"ox",'[e, PL-7, nl) Der!odo ch 21 • 
28 de abril de 1964/ 

nE'.;O DU NúMERO DE HOJE: CR$ 0,40 

Junho de 196;' 

- Paulo Weguelim Delpech, Co::!'"' 
servador de Documentos, .PL-6, no pe .. 
riodo de 16 a 21 de abril de 1964; 

- José Geraldo da Cunha, Oficial 
Legislativo. PL-3, 00 períOdo de 1~ c 
19 de abril de 1964, 

Abonou, de acôrdo com o arti§o 244 
nO V do Regulamento da Secretaria. e:6 
faltas ao serviço de Adolpho Perez. Ta .. 
de 1964, - Maria do Carmo RQndo,,' 
no. dias 4, 5 e 5 de levereiro de 1964 _ 
quígrafo de Debates l PL-4. ocorrida!:. 

Diretoria do Pessoal. em 9 de junho 
de 1964. - Ma,ia do Carmo J{ondon 
Ribeiro· Saraiva! Diretora do Pessoal. 
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ESTADOS LJNIDOS DO 

- -
c.\prTAL FEDERAL SFXTA-FEIU.~. 19 DE J"(.'NllO DE 19G~ 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

o pre.sidente do senado Feaeral, nos iêr1l10S do ar~. 70, § 3,(1, da Cons~ 
~tu:çao e eto' art. 1.'1, n.'>' IV, dQ Re~unento Comum convoca M duas Casas 
10 c..;-ongre&o t'UCln.;tlJ para, em sessão conjuuta a realizar-se no dia 2 de 
h1lho aQ ano em curso, à.5 21 noras e 3U mmutos, no Plenâi'io da Câ
nata J~ Deputados. connecerenl do veto presil:1encial aO Projeto de Lei 
rn,1O! 2,915.-2. c;le 1960, na Câmara e !l/I 74. de 1,963. no Senado) que inclui .no 
~lano Ródo'<Qfu'1o Nacnona.! a- ligaçao entre RlO Verde, no Estado de GOlás 
:BR-19}. a Campo Grande, no Esta-do de Mato Grosso IBR-16J. 

, 
O Presidente do Senado Federal, nos têl'mos da a-rt. 'lO. § 3~, da COl1S

ituição e do a.rt. 19, n9 iV, do Regimento Comum, conv<>ca as duas CaSils 
,'O Congresso Nacional P~a., em sessão conJunta a realizar-&e no (lia :! de 
llllio co a,no em curso às 21 bora.s e 30 m:nutos, no plenáno da Càmaut de 
.ei fU9 78-B, de 1963. na Câmara e n9 77, de 1963, no senad'O) que l1:c~Ul 
o Plano Rodoviário Nacional a ligação RIO Grande-Aceguá, sem pH'JU1ZO 
sra a ~átérla já programada para. a mesma sessão. 

Senado Feder.l. lO de Junll6 de 1964. 
Auno MOURA AlIORhPE 

Pl'es1dente 

Faço sabei!: qt:e o Senau'l) FedelaL aprovo'!!. e eu. Auro Moum Andrade, 
r.esldente n(.'S têrmos do ru.'t. 47, nO 16, do Reglmento Interno, promulgo 
S~f;1.(1nte 

(0) RESOLUÇAO N' 11. DE 1964 

Exonera, a pedido. Edm€tr LélIO Fieira r;'aria SWT€S. do cargo 
de Médico do Quadro da. Secretaria do Senado Federal. 

AyH~O Ú~Ulh. E' exonera'lo, la pedido, de acôrdo com o art, s.~, letra CJ 

~ Ite~imento Internt>, de cCrgo de Médico, PL-3, do Quadro da Secretm'ia 
, Senado Fi'deral, Edmar Lélio Vieira Paria Soares. 

Se-n~ dD reder.!!I, em 16 de junho de 1964. 

AURa M-eUM ANDRADE 

Presídente do Senado F'ed'€~t.l 

(.., Itel»ul>lica~se por bel" ~Ilfdo com incorre~õe"s, no DUfrio do COllf/resso 
lCio1Utl - se!)âo, n - De 17.6.64 - página. 1.711 - coluna. .3. 

Faço saber que o Congre.sso NaClOu,3.1 aprovou, nos {ê;'mO:s do arf., 611. 
nV' I. da ConstituiçãO Fe-der.ll e €U, Aura MG:.l:'''~ ."nu: ,\'J.~, P,::.:::dw:,~ do 
Se'nado Fed'eral. pron1ulgo O seguinte 

DEC'lt1i:rO L"F;(,'TJ:::.LATIVO N9 12. DE 1964-
• 

Aprava o t.'OlHJcllto ac Intercâmbio Cultural entre oa Estaoo6 
Vnidoa da Brasil e () Japão} assinado no H10 de, Janetro, u :::3 d, 
janeiro de 1961. 

Art. l° l!! aprovaclo o Convênio de Illtucâmbio CultJlral entre os E.s .. 
tad0i9 Unidos do Brasil e o J{l,São, 8s.sinado na cidade dO Rlo de Janelr0t 
ao 23 de janeíl'o d-e 19ü1. 

Art, 2'} 1t.ste àeereto-l.egísl .. 1tivo entraI'á. em vigor lla dat2, de sua vu ... 
blicaçáO, revogadas as disposi/;ões em contrário, 

Sene.d'O FCderal, em 18 Q':! junho de 19134. 

AURO MOURA ANDIlADE 

presidente d,) S.;:nado FedG'O.l 

j<'aço saber que o c:.ongl'€.'iSO Nacional flproYOll, nOs temlos do 3rt. 66. 
item r, da ConstitulçãO F-ederaJ, e eu A\.U'o Mount Andrade, presidente do 
Sena.dQ Fl':o:eyu1, promulgo o seguint~ 

DECRI::'TO LEGI~LATIVe 1'1' 13. DE 1964 

ApnJVa o Tratado de Extradição entre o Brasil C !lS Estados 
Vnidos da Améríca e o respectivo Protocolo AdkiOnal. 

Art, 19 São. aprovados o Tratado de Extoodição ~n~re o Brnsll e os 
Estados Unidos d& AIllérioa e o respectivo proto'colo Adi('iun.11 Rs"inndo~ 
n!t cidade do fi,ü de Janelrv aquê:e em 13 À$! janeiro de 19tH e êst.c enl 
1~ d" junho de 1962. 

Art, 29 Eóte decretJ leg!S..irt.iy( entraráj;. em vigor na data de sua,' PJ.
bUc8.çáO, revogadas as d'ispo..')ÍçJes em conk":rio, .. 

Senado Federal, e-n1, 18 de jU?ho de 1964, 

AURJ MOURA \ND.RADE: 

PreSidente do Senado Federa.l 

SENADO FEDERAL 
2' SESS,\O LEGISLATIV 1\ ORIl2\ARIA, DA 5' LEGlSLATURf 

A DA 77' SESSÃO, EM 18 
DE JUNHO DE 1964 

~SIDf:NCIA DOS SUB. MOURA 
NDRADE S, GUlDO MONDIN 

As 14.00 hOras. Mham-se pre
sentes Os Senhores Senadores: 

':alberl<> ~nna, 
oldwasser santos 
!valdo Lima 
esire Guaran;y 
rthur Virgnlti 

Moura Palha 
Eugênio Barros 
Walfredo Gurgel 
Ermírio de MOl'aea 
Albino Silva • 
Anton1o Balbino 
'EduardO Catalão 
Josaphat Marinho 
Eurico Rezende 
Aa,tâQ Steinbrueh 
Aurélio Vianna 
Gilberto Marinho 
Nogueira. da Gama 
Lino de Mattoo 

Moura Andrade: 
Pedro Ludovico 
Nelson Maculan 
Adolpho Franco 
Mem de Sá 
O SR. PRESlDENTE: 

(Moura Andrac!:'>'> 

A lista. êe presença deusa o oom
parecimentQ de 19 Srs. Senadores. 
Havendo número lega), declaro abel'
ta a sessão, 

\ 

Vai ~er lida a ata. 

o S1', 29 Secretâl'io pl'oceõe 1 
leitura da ata da sessão ante .... 
rjor, que é apl"ovada sem debates. 

O Sr. 19 Secretário lê a l'e ... 
guinte: 

EXPEDrE~TE 

Mensagens cIo Sr, Presid(!1I te da: 
República 

N° 101. 64 (número de orige,l) 166 
de 1964), de 15 de junho: ReS"11ui. 
após a sanção, cOis dos ftutógraJ06 
l'eferentes ao Projeto de Lei n(une .. 

r .. 

.> 
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: 1754 Sexta-feira 19 
. . 

to -4.1Q5-B~G2 na Câma-ra e r:i.mete 
iSl}~63 no senado, que 'lnod.fica a 
Lei númcl'l) 9{)9, de 8 de, novembro ae' H)49, elevando o vaIctr do sêlo 
postal ad;c!oDal emitido em baneficw 
1ios Whcs de Lâzaro e ~ dá outras 
ptovidências (projeto que se traI1t;
;rúrmoll na Lei número 4.342, ce 15 
C{> junho de 1901-l. 

MENSAGENS 

Mensagem n~ 102. de 1964 
(N° 179, NA ORIGEM) 

Senhores mem~rc$ (!o Senado Federal 
Te~úo em vfb.t..'l. () quo dJ.fSpõe o ar~ 

t'go ~5 da Le1 número 4.]31. de 3 de 
setembro de 1962, .')ubmeto à consi
deração de Vos,s3:s EXcttlências a tn
clusa Exposição de Mot.1vo .Mio Mi ... 

DIARIO 00 CONCRl!S$O NACIONAL (Seção Ir)' 

EXIPEOITENT'IE 
DEPARTAMENTO Df[ IMPRE"iSA NACIONAL 

DlnaTOI':I • GaRAa. 

i\LE'ERTO DE BRITO FEREIRA 

) C"HEFlI: DO $IiRVIÇO DE F>ual.lcA.ç.6~\"I CHEFe; CA s~çAo OI:! RI": oAçÃIl 

MURILO FéRREIRA ALVe:S FLORIANO GUIMARÃES 

nlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO" 

tm(;re~Q:o nU Df iclno.o do Depattam~nto de hntrtns1I. Nacional 

BRA'siL1A 

Junho de 1 <:IC'> 
-~ 

I'PER>" - OEA - IPGH - 1961-62. 
22 - CoordenadOr dQ Grupo MH;~Q 

de Trabalho do Ministêl'io de EtlU4;a ... 
ção e Cultura e 40 Ministér:o do Pla-
nejamento para elabo:-3ção do FànQ 
de Ação do Govêrno Federal no Jie .. 
7.0; edllcac:ollal - 296 i. . 

B - Pr~nc·ipais Traõcl)iws rec:·;iz.ados 

1 - E:abvraçio de CrJé~ics e Nor
mas Técn;oos para var:teação da.'5 
Condições. Materials de Estabeleci .. 
mentos de Ensino de Nível Médio -
1932. ' 

2 - Re!atódo da.s Ativ~clades da 
Diretor a Nac!Qnal de Educação ,com 
vál';oS estudos SÔbl'e a Situaçã-o e a. 
Evolução do Sist:.eme. Educacio::lal 
Brasileiro e Resultado.s de Inquéritos 
~pecias sôbre a Estrutura do En.-,íno 
Médio no Brasil _ 1934. 

I nistro de Estado dós Negócios da 
I Fazenda, referente à 1ndicação de 
'.Alain Charfes Eduard Moreau, para 

ASSINATURAS 

REPARTiÇõES E PARTICULARES 

Capital e Interior 

FUNCIONARIOS 

3 - EstUdOS sÔbre a evolução do 
Ensino Secundár:o de I-P20 a 1936 sob 
os aspect.o.s administr&Hvos e Peda
gógIcos - 1936. exercor o cargo de Diretor da Cat .. 

te'ra. de Cii,mbio do B::mco do ara ... ! 
oH S. A. 

BI'asJ1ia. em 11 de junhn de 1964., 
Il. castello Erune::> , 

A Conüssáo de Econcmia. 

CURRICULUM VITlE 

ALA!N C1l;.\Rll!S EDQUI',2D Mon-o:.\'1J 

Somestre ............ Cr$ 

Ano . . . . . . . . . . . . . ~ .. Cr$ 

Exterior 

Ano ............... Cr$ 

Capital e Interior 

50,00 Semestre .,.,., ••• ,. Cr$ 
96,00 Ano ................ Cr5 

Exterior 

136.00 Ano ............... , Cr$ 

4 - Reorganizaç.ão da: Estrutura c 
Sj~tema: Didático, da Universidade do 
Dlstl'U-o Federal _ 1938. 

39,OD 5 _ Estabelecimento de Critéiios e 
76,00 Normas para "EScolha de áreas para a 

const·ruçãO de Cidades. Unive:-sltár:a.s 
-1f!41. 

G - Elaboração dos Si.3teroas de 
:108;00 I Formação de Técnicos da Fundação 

, Nascido em Brusiléa (Su:ça> a 9 
: de agôsto de 1930. 

____ ~_---------'--------------- Getúlio vargas 11.0S vários Cenu'os 
cienUficos e Técnico3 daquela lnEtí ... 
tuição, inclUSive do 19 sem:nário Bra. 
.si!eil'O de Fisic.a NUclear - líN"~4S 

_ Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as 
aSS:tnnturas poder .... se-ão tomar, em qualqner época, por fieis meses 1. B1'3Silei!'o per opção, 
ou um ano, ' 6 - Reorganização do sistemtt Edu .. 

ca-c!onal do Estado de Minas Gí.'"l":l1s 
- lD47. 

I Filho do Engen.heiro Pierre Moreau 
e de Da. Math·ldc. de Aguinf D'An .. 
clrada. 

Estuc.os secundt'l'ios na OO!éBjO 
São Luiz em. São Paulo, 

Estudos Supedores em Paris (Li· 
ccnciado em. FíloEOfin }:r~lo In:..lltut 
Catholique e pela SDrbonnel e em 
São Paulo 03::chnrel tm ciênc;ns 
JuridIcas e So.;:lois pelf\. Faculdade de 
Direito da Universidade de São 
Paulo) • 

1-955 e 1956 Chefe da Seção de Im ... 
portação da. Compannia Brasud2ra 
de Adubos Umpc)1'taçáQ Indústria e 
C.runfu'c:o de Fosfatos e Compostos). 

1957 - Assistente <!a Diret<lr!a de 
Câmbio no Banco da. Bahia, onde 
completou a instalação da Seção de 
Cã.Illbio em São Paulo e instalOU as 
Seções de santos e Curitiba. 

1959 _ Eleito Diretor da Sucursal 
do B.lnco da Bahia em São paulo, 
com. a atrib-uição de supel'intendel' 
as operações de cfl.mblo no:) depar
tamentos a. ela subordinad.os. 

1962 - Reeleito Diretor da Sucur
sal do "Banc.o da B2hi.a em Hão 
Paulo. 
1~3 - ESk'Í,giOJ intens:vos no Cha

se Manhattan Bank (New "Y"ork) e 
no Bank of America <San Fl'r.ncis .. 
co) particularmente nos seus D .. ~p~r
tamentos de Estudoa EconômiCos e 
estágios rápidos no Depart.ament.o de 
Estudos Econômicos do Grnae- Na
tional Bank of New Y-orlc: e no CDn .. 

- A fim de posaibilit.D.r a remessa de valores acompanhados de 
eSClarecimentos quanto i sua aplicação, solicitamos dêem prefer.ncia 
:à remessa por meio de cheque 00 vale postal, emitidos Q favor do 
TQ,.\::Qureu-o 40 Departament.o de Imprensa NacionaL 

-- Os suplementeI] às adições dos órgãos oficiais serAo fornecidos 
aos assinantes somente mediante solicitação. 

- O custo da númoro atra.sado serâ aCrescido de Cr$ o,tO 0. pOl' 
en-~rcício decorrido, cobrar ... sa-ão mais Cr$ 0,50. 

preshu:los aO país. de que dá conta. 
.seu incluso currLcu[um vitae. 

Brasília, em 17 de junho de 1964. 

CURRíOULO DE PAULO DE ASSIS 
RIBEIRO 

~üho de Jvaquinl Ribeiro C Corina 
Fonseca. de Assis Ribe.ro, natru'al do 
Estado da Gue,nabara, nas<üóo em. 20 
de dn~mbro de 1908, diplornou..s6 em 
Eng~nheiro Geógrafo em 1928 e em 
Eng~nhell'o Vivn eUl 1930 tendo obti .. 
do () prêmio Mor.shing, conferido ao 
a1un", coro a 1~ colocaç.ão na turma 
em todos os anos do CUrso de Enge~ 
nlUtI'ia Civil pela. nnt ga Escola· PoU .. 
téen!ea; do Rio de Jane!ro, sendo re .. 
eistr'ado no CREA 6,1,l. negiãQ wb o 
uI? 322-D. 

Go.mo Eeonomi';J.a, Prolif""joMl é re
gistrado no C.a.L.P so1) o n.9 1.061. 

6 _ Professor de Matemática do 
Liceu Francês no Rio de Jantil'o -
1928-29. 

1 - .Orga..'1iz.ador. e Chefe do.s Tra~ 
balhOs de correção de provas de tôdas 
as Bancas Ex-am!na.dor~. de Exames 
de Preparatórios prestado.s no Bra~ 
sll - 1930. 

8 _ Superintendente do En.sino Se
cundário do Mtn1stérlo da E.duéa.Ção 
_ 1931-32. 

{) - Membro da Comissão tiara ~ 
preparo das instruções do serviço dos 
Este.!)ões de Rádio DifUsão - 1932, 

10 - presidente da: Asodacão :Brll-
slleira de Educação - 1934-35. 

II - Membro de v~rlas COlhIssõzs 
de Oonc~as e Inspeeáo de Eslabe
leclmentos d.e Ensino Secundário, de 
Esoo1&s Superiores e Faculda-des de 
Ciências e d.e Filosofle _ 1931"31. 

t2 - Ac:siStente de Díreooria. Nacle .. 
nal <le Educação _ 1934. . 

13 - Inspetor de Verif:cação de Es· 
tabelecimentos de Ensino Secundário 
_ 1934-35. 

11 - Levantamento Geral, por Mu ... 
niclpio, <lo S~tema Educacional do 
E'5tado de l\1fm.s Gerais _ 191!)' 

9 - Levantamento geral, pOr :VIu .. 
nicípios, do Sistema EducacíonaJ do 
Esta-do ·da Bahia _ 19·51. 

lO - Reorgani~r;Rp do Sistema 
Educacional do E'itado do Rio Qr;:,Ij" 
de <lo SUl - 19M. 

11 - Çu.r050 de MetodOlogia. de In'" 
ve.stigação e EconOmía d.e a .... CW·;·ü.l 
N-F .. turais - 1954. 

12 _ Elaboração de Planos e Nor ... 
mas Téenioos para a RealiZ/lçi\O ru. 
Enc!elopédia Brasileira. -- 1956~59, 

13 - C-oordena.dor de Debates da 
n Encontro de Diretores e Protes.sô
re.'; das Escolas Superiores Católicas 
(ABESC) - Econom!a PoUtipa _ na 
pontl!lel. Universidade CatólIca-
pua -- Rio de Janeiro - ~~s. 

l4 - O.rga·njzação da Estrutura; e 
do Sistema. Admln:strativo e Didático 
da F4culdade Fluminense de Enge .. 
nharIa como CQmnltor ~o J!!scrit6rJo 
Técnico Ce5ar Cante.s-hede - 1959. 

15 - f.evantsmenro e OI!gani.z2 çá') 
de todos -os EdifíCioo do Et)sjno 211 .. 
mál'10 do E, de Minas Ge,ra!s com .. 
preendendo:-le,,:sntamen1:b das p:an
tM. desenl1o. t:chas do ~tado de 
eonservaçáa e fichas das cohdlções da 
IOc,alidade para cêl'ca de 2.003 es-tub~-
leclmentos - 19"59-60. . 

. tinental lllínolg National Bank 
<Cllicago) e Banco Central de Mé. 
2{ico, 

Tem exercido ativid:ltle,s nos ca-m~ 
pos de: Educação, Ec-onom:a e Eng~-
nhal"ia, tanto na. iniciativa privada 
como em funções públi-cas, conforme 
se verifica pela enumeração dos Prin ... 
dp .. :1.!s p-cstos oel1~os, ntiviuades e 
trabalho,-,: realizad-os, trabalhos llubl!~ 
ca=l()S. confcrêncie.s, congressos nae!o .. 
na-:s e internRciona!s dos quais p",rl! .. 
-cipou e trahalhos publicadol. ~ 

14 - Membro dos Juntes ID:aminl~ 
dOr'as de Concursos pare. Profes.sôr~ 
de Em.lno Técnl00 -da Prefe!tura do 
DIstrito Federal ..:. 1935, 

la - E\tudo dI> SituaçãO de Aten
dimento do SlsteI% Escolor do l"i
tado de Mtnas ~t:ais nos vários 
gra:l!S e r:a;nos ~o Ensino nas Várl2S 
r~g.oes F1SlOgráf'cns com discrlmin3.~ 
ç&O peJos 485 Mun!cipios .do Es-tado 
- I~BO. tI:~ensagem 09'103, de 1 SS4 

(N' 173, NA OIlIGEM) 

..€xcelentissimo Senhor Pra;idente 
11.0 Sen-ad-o Federal: 

I - Eduooção e E.s.slno 

15 - Dh'elor do Depa.rtame.:1to Na
cional de ),~1uc.e,çã() - 1934 .. 35. 

16 - Delegado de Etlucacão no Bs~ 
tado de São Paulo - 19S6~37. 

17 - Secret5riO-Geral de Educ::!.f',5,O 
A - Funç(les ~ Cargos eXl"rcidos e CUltura _ Distrito Federa.l __ 19:38~ 
1 - Membro das Juntas Elt:amlna- 19-39. 

De nCÔrdO OOlll O pará$I'afo 19 d.o doras· de Matemática. no Fitado da 18 _ Profe.ssor de MétrxiQ de Inves~ 

17 - Inquérito Sôclo-EducacIonal 
no Est:l-do de Millas Gerais rea.J.i~.ado 
pelo C~ntr? Regional dei Pesql1Í!':-s 
EducaClonam do Esta-do d~ M;n:z,s Ge
rais _ 19õO. 

O ..: OutTa. Ativi<l<ldes ~rtif,'O 203, da 00:. nstituição, tenho a. Perhambuco - 192'6. t:gação, Economia de Recursos Nntu~ 
j1onra. à'e submetor à o.p:rOVDÇrlo do 2 - t>rofesoSOr de Cálculo - Reaite l'a!s e Planejamento Econômico do 
senado Federal a escolha do Dou- - '?crnambuco - 1925 ... 26. Centro Panamericano de pesquba de Membro e relator de C6mL<:-<õ~<; em 
00l" Plt.ul0 de Assis: Ribeh'o, parn. 3 _ Membro das JUlltas E.-rnmina. Recursos Naturais _ 1954-64. vártes congressos Nacfont(ô de Edu-
fllembro do Conselho Nac'nal de doras de l\fatemã.tiC4 do Esb-do do l'O - CoordenadOr da comhsão Or- cação; _Membra Titular ~ AJ.sJC!,.J, .. 
mconomia. Rio _ 1927. r,a.n1zadora. da Enciclopédia Brasileira ção Brasileira de Educa:.qro. Criada!' 

r t ~- d~ várfss- PUblleaç6es Técnica... :) 
Sua indlcação àquele ezrégio Con- ~ 4 - Membro das JUl.lta.,3 'E<u1.mm!;\- do nsti U-v do Livro - 1956-SQ. CIentificas no BrastI, entre as quaw 

lelho lJreenche :plenament~ o reqmln- nOTas de Matemát~ no Dlstr1-to Fle- 20 - I?lretor Tesoureiro da. ABESO a..s. "'8umma BrasilIen.sis, Mathemn.t1" 
to c~mstituclona], dada ~ua llntõria dernl - 1928. - Assoc:ação Brasileira da:.s Escolas e.ae! Biologiae. Fisiooe e EstUdO:; Brr, .. 
compg~:gja a1r~ ~'"U~s eco~16mti- 5 - P,rOfe.1-J:Dr particUlar p-!U',a cur- c~er~r~il'~~;~1~~C-;;t;~61p~~erl_ slIe:nm de lJem-ografkt e ECDnomia"_ 
008, , • )-'oJ>--O-e nqu a ar ~ a~xoa do. ~ ru-n~ d A f' 
poi," SUA br.Hhalr4 fê!ha de &"t<Vioos l1i::l~30 - o.e.no e per elçoamanto para Pes- n - OrgaI"Jza-çio _ PlanCJI\ .. , 

• . (jUba d. Reeur"", N"tlll"'lb _ OE- llltnto - Eoon<>mla. 



A'r Fu.l>çóe:; ~ C"~05 ljilieroldos :n _ AIiWISOr Téonioo dO Ce%1~o "8 - Estudo «ôbre or~ção <10<1 18 - cinema,,; S. A. - ~~S6. " 
1 _ Obete dO. S.Mçoa de __ Nacional de Pl'o<!utlvidaàe JlJdustrlel .setvlço. de oapatazia • Arml1l<éru; pa.. 19 - Mauá Capitalização 6. A. 
~ da ComIssão cen,traJ. de Com- da Oonfederação Nacional da6 Indús· ra. sOluCionar a greve do pôroo de - 1965-56. , 
t .. s _ 1931. . , trias _ 1960. Santos (5,?) - 1945; 20 - Industrial e AJ'rícola Q€&te 

2 __ Mem.Oro e Presidente da· Co- 28 _ OoordenQdor dos Trabalbos 9 - Plano de ColonizaçaJ .: de Nú- de Minas S. A. - 195""0-56. 
l.issã.b de' Planejamento da R,.eorga- Té<:nlcos e Assessor Econômico da cleo,s. CoJonia,J.s par~ locaJjzação ie 21 - HQtel F':manclal S. Á. - 1966, 
.1zação da pre!elhu,a do Distríto fi- ORGAMEC S.A. ~ 1960-M 20.000 famílias de Desloood:oe de e 1956. , : 
eral _ 1938. . 29 _ conferencISta àa. seção de Guerra para o "Intel'nationa} ao.. 22 - BanCo Flna-ncial da produção 
3 _ Diretor € Presidente do IPASB Planejamento Regional das Hs Jor~ vefnme.st C01l11ttes '- rue - e, pcs... S. A. - 1955~56. 
Insti~uto de Pensões e Aposentado- nadas Luso-Brasileir.as de Engenha~ teriormente, "Int:ert'llliional Refugos 23 - Imperial Transportes Aéreos, 
la 84S Servidores dO Estado) ria, _ portugal e Colônias Africanas Orga.njzation'l - IRe - lS46; Ltda. - 1900-56. 
~9 .. 40. _ 19-60. 10 _ PUtno :.ig. Camlianha contra D - EStudos RealizadOS como Co" 
4 _ Prote.s.sor da. seção de Ôrga· N9 30 _ Membro e Coordenador do a. Tuberculo«e _ llH1·48;. ordenooor e Qo-nsultor de Empr~sas. 
~çã{) dos Curso.s de Aperfejçoa.~ Projeto pat'Q Q "F1ano Nacional de 11 _ Plano de Organização do D - Estudos Realizados como Co ... 

d R N t ." p' h ' ..1 t:"~·te..d d ordenadO! e consultor de Emprê .. tent.o do DASP e do Instituto Wat- Conservu,Ção ~ . ecurso,s .a uram 1 FuncioI1A.csn:o U,...llCO \,40 ~ o e 
m ...... 194(} .. 42. para .a ConferenCla lntem8.ClODOl de MinG.s GeNJ,s _ 1947. sas. 
ó _ SÓCio e Diretor da Fll'IJla Montevidéo _ 191;1. 12 _ Plano de Reorganiza~ã.o ·'lo 1 - Instituto de Aposentad~Jria e 
I'EAO Ltda. de Engenbarul. org.a~ 31 _ Membro Fundador e Diretor Govêrno do Estado de Minas aer8!iS Pensões dos BancáriOS - 1.A.PB -

1954. Lzação. e- Contabllidad.-e - 1941~46. do Institutc de Orge.nização Regional (Gov. Müton campo:::) - 1948; N 2 _ Departamento de Estrada de 
ti _ Diretor do LAPO <Instituto de do Trabalho _ lOORT - Do EStad.o 13 _ COla·boração como aBSeSSOl' ~a 
pcsentlaooria e Pemôes dos Comer~ da Guanabara ~ 1962~64. Diretoria do patrünónio Histórico e Ro~agem do. Rio GrJ.nde do Sul -

19í54. á.rlOs) e Membro da Comissão de 32 - Asse..'iSOr Té~nico do GrupO l',:tfsttco Nac~c:1!ll - OPHAN, -junto 3 _ plano Dirbor para o Serviço 
.a R-eorganizaçãO - 1942. de Estudas Sociais e Econômicos do à Comisão Ul'banizadorà de Ss.,lva.. de Coreio.s e Telecomunicações do 
7 _. Che-!e dos Setores de Etnbarca._ Instituto de PesqUisas e Estudos 80... dor .. Bahía, EPUCS, dirigIda pelo·· en· Brasil. compreendenuQ a reorganiza_ 
ea de M!tdeíra e Transporte Mexi- dais - lPEs - 1962~64. . genheir:s ~-\rio Laal F' ''1, e D16- ção üo Departamento de Correios e 
nCG da. Coordenação da Mobiliza~ 33 - Diretor .Técnico do Departa.- genes Reoouças - 1947; Telégrafos do l\1inistérlo de Víaç,'io e 
o :E'conônlica. -- 1942. mento de Planejamento - DEPLAN 14 __ Estu<io para o Plano de Er.. Obl'a.s PÚbilCBl) e Dint!nes para a 
B - Membro da Colllissão Cenera! - 1962-64. radicação do,~ porões e Ir.C .anhos da IDodrenização dos seCOres téCniCOS e 

Requisição de. Guerra. criada· pelo 34 - Coordenador dos Trabalhos do Cidade do S::tlvadOl'-Bahia-Gov. Oco das instalações d'}$ serviços po;staLs 
!c, Lei.' n9 4.812 de 8-1O~42 como! Semmário da ABESC sóbre Realida~ távio Mangabeh:a. .:-. 1949; e Üe te.ecomunlcaçóf;s ..:..... lSS4-55. 
):esent?n~e do M:in.istêrio ela Edu~ I de Brn.sileita e Relator do tema 15 - Levantrunento Geo-Econôm.t· 4 _ Conlissão Estadual de Silos e 
~ac, e Saude - 1942_ "Condiclon'lmentos Naturais da Rea~ co e Estudos da p~sibilidaàe da Arma'lkns _ Rio Gra1lde do Sul _ 
, -:- Chete do ServiçO Especial de, !idade Brasileira" _ 1962. ocupação da Ilha da Trindade, sltua~ 1954. . 
)bIllzaÇ~O de Trabdlhadores para. a. 35 - Membro do Grupo de Traba~ da a 800 m lhas da costa Bl'a<>Uelra 5 _ Leva.ntamento Geo~EC{)nãmico 
laZÔrua. - 1942-44. lho, de Métodos e processus da Re~ - 195Q; . do Estad') Q." sãv Paulo, pa·ra· fins 
O - !Orgaruza.·dor e 1° Direto;· forma AdminLsttativa - 1963. 16 _ Pla.:J.O Geo-EcanóIDlco ÔO Es-l de. l'eorrJ'.a.ntz.ação da Secretaria. de. 
e.cutivo da Fundação Getúlio Var- 36 _ MernbrG Fundador e Diretor tedo do par.má para. o estudo da.s Agricultura do EStado- - 1954. 
, - 1944--45. TécnJco do Instituto Nacional de possibilidades da colc-niz~ão da. Em.- {) _ Instltuta Bra.~Ueiro da Café _ 
1 - Fundador e Chefe dos. ser.. pesquiSas e Plane~.j.amento . - 1962· prêsa Byngton & cia, da. Estrada de IBC _ '19Sõ, 
)s de Pltmejam.ento da FundaçãO 1964. Ferro Central do paraná _ 1951; 7 _ Departamento de Pessoal do 
LSil Central - 194{f. 37 _ Membro do Seminário Inter- "'17 _ Plano le loCali2r.l<;lio de 2.'500 M'mistério da Marinha _ 1955, 
2: - C1)ete na ComlSSão Enc.arte· nacional sôore TrlbutaçãQ Agricola famílkls. pars' o' ~JUlco Nacional de B _ Pepartrunento de AgU36 e es .. 
'.a. do..<:; Estudos do plano· para a em &\neiago do Chile e Presld·ente Desenvalvhnerrto Econômico (Projeto gôto da Cidade do Rio de Janeito _ 
gração <los De.sloca-dQS de Quer'" de ComissáQ como representante da n9 1 do B}l'DE) _ 1953; 1955-. 
-- 1946\ ,.. Fundaç&O Getúlio Va.tgaS - 1963. 18 _ Estudos Técnicofl. e ECODômi~ 
I - Chefe do Esc!'ltórlO Técruco 38 _ Coordenador do seminário ;só.. COs para a CCrr" .. Asão de Abasteeilnen... 9. - zn.s~itut.o de previdencia e AS" 
10 de Assis Ribeiro _ 1.949 ... ~. br~ Refonnas de Base na Pontifícia to do N01:de!!t~ <CA.N) da COFAP _ sistência aos Servtdore.s do Estado do 
l_Presidente Ql"'ganiZador da UniverSidade Católica _ pua _ 19.52~54; Rio Grande do SUl - 195;J, 

Agra.-('...olOllÍ:'.adora, Industrial 1963. . 10 - Departamento de Estradas de 
• _ 1949. .. 39 _ Conferencista do F' Seminá- 19 E;tudos Técnicos ~ra o Rcdagem do BStado <ie Minas Gerais 

- Fundador e 1º, l?iretor &e~ . rio Estudantil da R-evolução' Cristã Conselho Técnico consultivo do De- - Dl!!R. - 1956-57. . 
vo do Centro BrasileIro de Pes~ no Brasil _ 1964. pr3J"tament.o de Estudos e Planeje.· 11 _ "correio do POVoH 

- pôrto· 
3& Físicas _ 1.9{,1J. mento da COF.A.P (Cümisão Federal Alegre - Estado da ·RLo Grande dQ 

_ Con,sultor, .EngenlleirQ e Eco.. 40 - Membro dO Encontro PreU- de Aba'1'tecimento e Preços) Sul - 19-56. 
iS~ da Cia. 13re.silell'Q de Enge minar da AB·EC d·estiruldQ à prepa.< 1953·54' 12 _ E3tudos para a localização da' 
:ia _ C:SE _ 195Q~54. r.ação da Semana Social Brasileira 20;": Dii::ettizes par.a o Planeia- Indústria.. de áCido sulfú.rico da Cia. 
- PlaneJador e Coordena.dor da para a qual fdi indicado Presidente menw do GOrnbate às Sêcas do Nor- CIMA no Estado de Minas OeraiS -

lSição João· Alberto à Ilha da. - 1964, " deste - 1954: 1957, 
dade _ '1950. ql - Membro dos Grupos Misw· 21 _ Levantamento Geo-Econômi. 13· _ Reorganização da Cia. Docas 
_ ].{embro do Conselho Técnica <ie Trabalho para. a5 Reto1'mr.lS Agtá~ CO da. :Raziã.o do Srasil Central _ de santos (Pórto' ,de SQ..'1to,s) - Eg .. 

)epal'tam.f:nto de Estudoo e Pla~ ria e I:Ia·bitacionaI elabotadrus. pel03 1~; - tado de São paulo, compreendendo Si 
mento d$. COl"AP. - ComisSão MinistériOS da Agricultw-a e do Tra.. 47 _ E19boração dos projetos .de Regulamentação oer~l e a RaCiona .. 
rnl de A/X'I.stecimento e preço.s, - 00lb.o, em colaboração OOll1 o Minis-- Lei e Regulamentação paol:a emiSsão lizaçlo dos Serviços de carga e des ... 
·53. tério do Planejl3.memo - 1964.. de BônllS Rurais do Estado de QOláft carga. -- 1957 ... 58, 

- Membro, e Coordenador da B -, l?'rinC1pEUs TtabaJhOs Técnicos - 1963. 14. _ Esutdo da. LoCalização de uma. 
is.são de PLanejamento do Com- rea11zados. C - Levantamento e Planejamento indústria. Ü~ Ferramentas· e Lamine. ... 
às Sêc~ do Nordeste - 1951 1 Pl de nAfo_o Geral d~ d€ Emprêsas e Instituições.: dne a" fr,'o no Estado de São PaUlo _ Prot'essor Com~!~nt't <lo - ano ,.n,<- ~ ~ . C· _ Lev-antamertto e P:aneja- ~ I,I;refeitura do Distrito Federal. nos para a Firma Rama:ta. & eia. Lilni. 

50 Regional de Solos!' do seus. "'~.tos administrativos, técni~ mento de EnIprêsas e Instituições. tada. _ 1967. 
!lRN em Buenos Aires - 1958 -...t"'"~.,.. 1 - Instituto do AÇ:úcar e do Al- L d C tJ d 
_ "Ec,oD.onü,sta Consuloor de E5- cos. e financeiros - 1938, coal _ 1941. 15 - Planeje.men"U o en'O 9 
to Técnjco Cesar Cantanhed-e 2 - plano Geral da Planta CadG,s.. 2 _ Cia. Brasileira de Aniline.e Treinamento da.. Fazenda. de !pa.ne-

_ 1952-58. traI da Cidade do Rio de Janeiro S. A. _ l"t~9_ ma - do Ministério da Agricultura. 
IM! 42 ~ do ~tado de são Paulo - 19õ9. 

- Representante do Ministért.J. ", "~d' N 3 - Loide A.érto N$.CionaJ. $ .. A.· - 16';' OrOanl''7.'''''''C, e 1""-plant~t>.5n :ducação na. Comissão de Mu~ 3 - Ela.boração de MélN os e or- 1949. ~ ~Q< ..LUl -..; ........ 

• da 0ap.ita1 _ 1953 .. 56. mas parra. a. seleçã.o de Locais para 4 _ Fazeilda Boa E~"peran.ça. _ Cia. da. Cia, Agrícola d~ Miru1s Gel'a.w 
_ Membra·Incorporador e Pire- Universida.d~A e~ APdllcação em)b l' 10' Agrícola _ 1949. S. A. - CAM"lG - 1959-60. 
:'êcIlico 00 Consórcio Brasileiro caLS pa.ra. se~çao O atual. ca~ e:,.1 S _ Ba·nco continental _ 7949. E _ outras atividadeS. 
'OdutividJ:tde ....:..... 1900-60.. que foi construida ao tJ.lliversldade 6 _ Cia. BTa3í1eira de Ole~ _ Membro de vários congressos, entre. 
- Membro do Consell1o de PrO~ do BrasIl - 194~42; . ~ 1949. os Qua;fs. a Conferência da AmaZO .... 
dade da Feders.ção as Inústrlas 4 - Plena de ReQr~an.lze.Ça:o ~.1D! 7 _ Rcal Ltda., _ EmU1'êsa de Or~ rua, em Belém do pará, em 1943·; Se-
o de JaneirQ - 1958-69. Instituto de. AposentadorIa e Pen<:c". ganização _ 19E5-56. mináJ'ío de GaranhQ;, em Pernam.. .. 
- Coordenador Gera.l de 6 ge- d~ Con:.ercl~jos - 19~2; & _ Fayg.l S. A. _ ImObiliária _ buca, promovido pela Confederação 
lOS para AV!ili.açã.Q de Recur- 5 - LocaliZação, pt'<t]eto El,inlplan- 1955~5{).. NacionEl.1 da Indú..<rtriJ,. cOmo rep.re
'aturais reQ.limdos pelo Centro tação de UJIla col.ónia.. (setttement) 9. _ Lha.na g, A. _ ImObiliária. _ senta.nte do CEN'P! _ C~tro NadO .. 
lerlcanu de- Pe..-<:qu.isas de Re- - Núcleo cocorote-Forta.l~za, no 11:s- 1900-!i6, nal de Prodotiv;d.ul ena rndstria _ 

Naturais .com a participação tado do Cea.rá, pa.ra. locaUzQçã.o de Ia ~ aia, Comércio e Indústria de em 1959. . 
ofessôres el técnicos latinos e 500 familie..s de flagelados, cujos che- Minas. Get"ais S'. A. _ 1955-56. 22 - Planejam:en~o e Implantação 
!anos na Bacla dIo Guandú fe.s foram. mobilizados para a Batnlha 11 _ Irrtob;hál'ia Minas Gerais S.A. das Tl.'abalhos da com.issão de Roa-

no Estado da Guanabara; na. da Borracha - 1943; _ l!1OO-56, pedag€m do xxxvr Congresso EU ... 
do una (1955) no Est. de S,ão 6 _ Levancamento Qoo'I!:commico 12 _ A~ro~Pec'Jár:a LuJUÚ S. A. carLstico Internacional - 1955. 

Rio Jeqllitibá-S-ete Lagoas do Ri-o Tapatjós e seu :1fluente São _ lW·5 .. 5ff, 23 _ P:ano de Organização do rv 
i8) no Estado de Min;.t.s Gerais: Manuel e localizaçã-o de" cl1mpo'i ~ 13 _ Tau:i Ltda.. Im)biliãria - 1955 Congresso de Mun:cipios da AS ... 
a Vila Militar no nóvo Dlstri- pou<:o ao longo do mesmo como ~- e 19:>S. I s<:::c~ação BrasIleira de MunicípIOS _ 
eraI - Brasília <1959) _ 1954- tudo básico paxa,. a criação da Fuuda~ 14 _ Sc;::!z..da.de Comerci.al de Titulos \ 195-6. . 

ção Brasil Central P. lü;acáo com ::>,!! J'.'ll'ugllá Ltia. - 1955Jf3'. 24 - Planejamento, Drganizaçã.o e 
. COOl·den.ador Geral dos 2 Se- estudos d3- Expedição Roncador~Xin~ 15 _ C~ne!llas e Teatros Minas Implantação da Camp~a de Reparo 
)S pare. AVáliação dos Recur- gu. OQ'ganizada pelO Mlnist·ro João Gel's.is"'6. A, _ 1955-56, . e Restauração de p!'"édio.s EScolares .. 
~turai.s no Estado da Guana.. Alberto - 1943·44~ , 16 ._ CHÍ, Mlneirn.. de Diversões' CARRPE no Est!Ldo de Minas Gerais 
)Oro a pMtieipa.çáo de prores~ 7 _ Estudo da.s BaSes Técn·cu3 ·pa~ S. A, _ 1953-56. I para fx~cução de c1.daStrú,;;. projetos 

40 técnicos dos paises latino- 1'9- seleção do local da. Nova capital 17 _ CINBA.R'TE s. A, - 1955 e obras em Cêl'C9 de 2.(l.OO edifícios 
mos - 1960-61. do Brasil - 1945: e 196$. escolares - 1958 .. 60. . 

.~ 
".'~ 

, " , 



1756 Scxt~_fejra~1::9-==~=_.",;;D,"",',"",Ã;,;R,"",IO;""."O;;,O~C.ONCRESSO NACIONAL (Seção 11\~'_~ __ ~ ___ ....;:J:::.u:..;l1:.:.ho=-:d:.:":.....:.'::9::.6-,~ 
,.As;. -

I- 2$ _ LevaD~amÇnto Ge3-Ecsnô",\ 45- - Plün:jamento e nnp:~n'ltaçãOI 7 - EXecução de \,tU"8.s obras de 1 18 - Tr::.n::;prrte$ RaPidos Colett
IIlliOO, do Estado ue Santa Catarina' <la Cia. de .~ilQS e Armazéns co E,s- tlrban:::zação e lote-J.mentos ur1:;Jano,:$ vo;:>t ~r\)al,10.3 n '. I, d..I s(>Tle Estudl");{ 

,!par.a o, Estado de.Tcndlrcias do cre~~1 tado de GOlas - CASEGO - 19i12 n~ ,DlSh .• tc>_ Fedetal e Estado do T'\:cnl~S,~ ~cono~l ~.QS- ,195~.; 
Cimento do Impc<.,b d~ V.end."'..,3 e e lSE3. _. _ I R.o - 1948 52, _ . " l!) ,. C,:, .~ec,lr.oS ~Qtu:a.$ e ~ 
C-Onsi.:;'nacõEs _ lr.5iL 45 - E~abo:'açao ao pbna dI;' Aç:;O 8 _ constru,2.o de \'anD..3 \'!13.5 0]:)2- Pl'odut.v.d!!"c'e - F::m. "Bras!1 Nl)'y; . 

25 _ planrjam:!nto e coorden:lç~.o' de De~envolvmlent{) R:..Jnt! de Go.:as l nirlf\:; cOnl cen,ena,:, de ca.:!2s úe ~po n,Q 2 - Ano I - 1960. 
'~e Debates co c,:,-n6:'e..~O dos Agró-! pan\. o conjunto de c-mJH· ... sa., "lfl~ i econónüeo, entre 0,5 qt;'':Ü5~ se snl1en- 20 -:: :' PI:\l1C,iaU;E:nto RE'riom~l e 
'nomas BrasJflros em s~te C~:;oas-I cula.uo.s ao lDAGO-CAE'saO-':'\\.SB-: lam as S:l-:lS em .Ma;'Jllw.e.s .Bastos, ~rc[~ut \' dade A~nco:,:< ' - Em "I:!:: .. 

Estado d.e Minas GcraL". - Hlj3, ! G'Ú-CIAGO ...... 19'Ô3. Urucu:a, e Valque"re - 1949-53. 5:1 !\e\'Vs" - n,/) ~ .- Anc 1 - h'::''::, 
27 - L~%ntamcnt{) Geo ... Econó-' I I _ ENGENHARIA 9 - .C,e~ltenas de PYOjCt03 de pCn~ 21 - ".~, pro?'Hto ,CO, Fstac.~, t " 

fiÜCO' pl!":'a n-x,~çflo c:o.s Pl'oblcllU,5 de I tes, .... ed!flclOS, h.osp.ta:s, escolas, clu- üüanabal',J, -}. ,1 "'R:a·'::11 Ne\1t4 :-.' 
33a~c e de ac:'o ~ov~l"m,ment:II para A - Funções e cargo,,: I:.:el'ciclo..;. bes etc incb:nt:o detalhe~ de nr- 4 - Ano I - WCO, 
Q Estado d.) 'Ri) ·'G;antl.e do Su . ..- I - Chefe da. Turma. do.> Setv:çc.s Qu.it.etun{ instalações hidráulicas e 22 - "A FÔ~"~<1 (::J Tr2taJl'Y' r "ll 
18':8. de sam:'..\mento e Obras Públ cas em elétricas ~ estrutura, en:re 38 qm'.ls.se evolução I f.111 ".3r:Jnl ~cw->" n5';; -~ 

28 - L~v:mla:m.cn~o Ge::<E:conô- Rec.fe - l?ernambucJ - 19::.). .:al'ent,am: _ 1949-60. . Ano I - 19G~, 
nuca pa.ra 1ixação <la." Problemas de 2 - Au:xillar Técn:co da scçf.o de 10 _ Projeto dos C2ntros de T:r:a- 23 - "A Força do Tl'ab:3}ho" 'e ó=l' 1 

, :aa~'e e de 0.1,'0 gcverOJmell'al p:u-a P.:-c.jE:tos da F:rma. Soares S.1mpaio &. oenl e Recuperação de lI,tenores para evoluçãc II I':!m "B:'·.1s:1 Nrws" _ n.Q 

: . o Estado do Ce·"'.l'ú - 1S58, C~n.. Ltc:.,3,., com e ptc:..aliLc"i.ç'ào em ~ BenT:cc de A~s:.stênc':1 8 ~JenOre3- 6 - r.no 1-1960, 
:'::9 - Levcnt~mento Geo-EC0l1Õ~ ponte.s e estrutums me.állc8d --- (SA),!l1 '_ Ministério da Ju.stiça e 24 - .. A fnda.<";tc\}]:?açâo (! a A:!.r:~ 

:mico para flx~~ão drn? Problema" ele 1928-29. I NeO'ócic,b Interiores; eultur':\''' - :8rr'. "UnLil Keu's" - 11_' 
Baze e de ação govern'll11ent..'ll pa!':'\. 3 - Engenh~Íl"(l-Ajudaute de t:.;rr\- li _ Projeto de COl1,trução do Cli- 7 - Ano r - 19~Q. 
o ESt.ado dQ PiaUí - 1958, tórlo Técn co Oscar M"o3,chad..:J da Cos~ nica Cirúrgica São João dQ Deus na 25 - '·Plam:·.ian~ento - um 'n'.p"· 

3D - ReC)rganí.za~âo da Pl'c!~ 'ma ta, com especlü1ídade I!nl pro,;e~o e c:ónde do R'O de Janeirr. rat:vo d.ac; nova0; estruturas do 111'1,1· 
Mun:clpal de santo André, no Es:aClo I cChst.rução C~ pontes e granà:-.., e~ttu" C _ Out,'as At:v:dadcs I do" em hB~'asil :Ke\~'~" b,~ 10 -- 2.1~' 
de São paulo, nM setores adminis- turas - 1930, 1 - 1961. 
tl'ativos, tScnic:0s e financell'«; -I 4 - Engenheiro-AuxH!ar da 1," Re-' Exerceu, c.ünda, funções de perito I 26 - "sôbre a capac'dQde Co ~.~ 
1958-59. . "<'i-dêncio, ela Estra.da de Ferro Central da União e de part!culare.s r!ll q\\~<:.- tema es:cl:lr pr.n~ár~o _ em "Er:l' 

31 _ Inquél'1~o Sócio-Econ~m;co de Brasil - 1929-30. tõcs jurídicas de alta ~'e.levâncla; NCW3" n;' 11j - a!10 J.- 1961. 
para a ehboraçJ.{) do plano Dn'ecor I 5 - Organ,zador e n;retor dO_i Ser- Membro e Relo.tor em "\'al'l03 Con- 27 - "\~elor Ik:mom.Jco da 1. d ' 
Ur~anístico da Cidad~ de santo An- viços de Rcc~mstrução das Poptrs do gre:::sOs de Engenl1ari~. Arqu1tetur.a e ca00, "Co1"l',un;Ca~ão à XXIV Co~) 
dre - Estado de São paulo, com- Est-aG.o- ci.e Sao paUlO, destl'Uldas na Industri{\; Membro t:tular do Clube ferenc:\\ lrHerF~:onal de Jn.struç., 
preendendo: <:) cadastro de 45:000 I Rt-Vo!ução de 1930 _ 1931-32. de Ellgenhar'a do R'o de Janeiro e PublIca da UN~CO em GenrbrJ. 
casas residenciais e.,,;OO(} est-a?e.eci~ 6 _ Chefe da. Div:são de Prédl0s do Instituto de En~enheria de São Tese CentrJ.! do VI CCl2Jgre..<;so Tn"!"t 
mentos comerciais e ll:l:dustr.lals ':-1 e Apartamentos Escolares da Pl'e.rei- Paulo e outras orgJ.n'zD.ções técnicas. nacicna,l pe:a LíoerCl!lde ôo Em,'o 

ll'9;39. tura do Distrito Fedel'Dl - 1934~35. lNCIP.a~ 'TRABA.LHOS (Un~E) w).Rio d~ Jane:ro - 1961. 
I 32 - Estuj~s. das m.?illpcações das 7 _ Superintendente d,as Firmas IV - PR ~ . ~ o ~ ~ 28 _ j'A Educação e o PJ.allejamc-r 

testrutUl'as soclO ... EconOlmcas, rcsul .. \ de Construção Dolabelo. Portf>la & PUBLICADaS to" in RevlJta de Eccnomi~ _ all 

I 
tantes da mudança.' da Capital Fe~ I Cta, Ltd,a" e da. Cia, Comêl'c;o e A - L:vro~: Róatóriu,; e Artigoo XVI - n>' 4 - Fundaç5:o Getúl 

. Heral e avaliação das vantagens e dos COll'trucão S.A~ _ 1931-35" Princ:po1.is. Vargas _ 1962, 
- in~on'yeníentes da autonomia com a 8 _ Diretor 'da AI;n Ltda. Firm;\ 1 _ Sô\)re a superfic:e de um só 29,_" A Saúde e o l'lanejament, 

Ctlaçao de;! Estado, d~ Guanabara oU de Engenharia para a ctnSI.l'ução de lado "Técn'ca e Arte" _ 1928. in Revista. .BroSi]f.>lra de Eccnom1a • 
I ~ da Fusa{) do. DlstrltQ l!ederal c~ml eã.lfic os, portos e estra.da..s - 1933-38. 2 _ Noções sôbre (l.s 1 nhas de in- ano XVI - n.'" 4 - Ftlndaq50 Ort,: 

o Estado do RlO de JaI?ell'O - 19,,9. 9 _ Engenheiro do DeJXlrtamento fluêncla _ "Revista D:dática" - E,s- 1'0 Varg:a..<: _ lS6~, 
I • 33 - Plant;l e_ RelatórIO dos Traba. .. Adrn~nistrativo dos Sen-iço,s Púhlicos col-9. politécnica- 1928, 30 _ "03 ReClífsos Ne.~Ul!a'S E' 
lh~ de avalIíl.~a? .de Rec,-:l'se5 Natu .. _ DASP _ 1940-50, 3 _ EmPUXO de Terr.as - "Revista Pionejmnento" in Revi:s.ta c.'Ie EC:Jl1< 
ralS nos Semtnaf!OS realIzados t?€lo 10 _ Chefe da Comlssúo do Plan':) Didática" _' :escola Politécnica - mia 7- ano XVI ~ n.9 4 _ Funà~ç: 
Centro pan-Amerlca~o de l?esÇ'lU1ó3.S da C:dade Uni .... ersitária do Bra<i! - 1921). Getúlio llarp-:1s _ 1962 
4e Re~urS(l~ NaturaIS !la 13acla do 1!Hl-42. 4 _ Teor:o. Elementar d.o~ Determi~ 31 ~ Colabora<'ãc na. , Obl'-.a "R'fu 
Gu~du (19~~, na B.aClB. (la.., T!na 11 _ Chefe do Serv:ço de P1'újet03 nantes _ "Rev:sta Did6.t:ca" - Bs- ma Agr:ir!a" Ed'tada pelo IPil::S 
(19:)'5 ... 56), -;ete Lag<)as f.1951-::;,tn t de Hosl)'1üis e Qutro3 Nosccõmit.s pa.~ cola politécniCa _ 1930, 1964. 
Brasília. (1~u9)' Guantlbal'a (1960 e ril. a Campanha N"ec:onal contra Q.. 5 _ O Eclipse do Sol de 9 de m9.lO 32 _ ('Quem EIe~e Quem" _ F.-ztl 
19tH) - 1904-81: _ Tuberculose _ 1946-47. de 1929 _ ","fCv=mcnto Br::t.!"ileil'o" - do Sóc:owPoUt'co-E'1eHornl dQ BFJ.' 

34 - Orgamzaçao, dos E3tatu!Os 12 _ Engenheiro Consultor da Di. 1930. (no prelo) _ 11?-J-4, • 
da. PERBASA (Ferro Ligas da BahIa) v;.são do Patrimônio HiSfóyjco e Ar- 6 _ Evolução do En~:no secundá
- 1M1., , _ th,tico Nacional do M:nistério da rio no Brasil em "Um Grande Pro~ 

3a- - Estudo de ~n:pha-çao e mer .. Educação e Cultura _ 1959-64. blemo. Nac:onal" O:.studo sôbre o en-
cado para a Madelnt S. A. (São 13 _ Engenheiro Consultor da C:G, sino secundário) _ Ed'çâo pcngett 
PaulO) - 1961, . Brasileira de Engenhar:'a _ 1951-55, _ 19'10. . 

"36·- Estudo de Avarias nas ca:r-j 14 _ Coo1'denador de Estudes para 7 _ Princip:o,5 de Or~an1zação 
$las e de':c:ll"J!lS nos Port~ para a o Plano de Eletrificação do Estado de "publicação do Curso de Aperleiçoo.~ 
CONOLAP - 1961. , 1iinas Gerais como consultor da Cía, mento de Pessool c.o DASP" _ 194.2. 

. 31, - preparo da. metodolog1~ p-a,ra BraC:i1elra de Engenharia _ 1952. 8 _ Problemu.s da Jupta Remtme
().TrabalhÇ> ,EstUdO ~a Zona Trl~~ta.. 15 _ Chefe e Relator-'récnicc de raçãc do Trabalho _ uSl'parata da 
f~l~o P(Hto do R10 ele Janeuo - ~ngenhtU'ía PG.ulo de A.~slS R~bl!irO Revista. do Serv'ço Públ'co íDASP)" 

38 _ Plano para a ExPo.<;iç;1.o Mu- Ltda. - 1949-52. . - 1942. 
niclpalis-ta em São Cristóvão e QUi- 16 - Membro e Relater da CG,ni~~ 9 - "cogita.ções sóbre o após 
tandinha _ 1961. são de Julga,mento para. Il1~Plant;lç~o Guerra" in Engcnhar.'a - CTC n,Q 

39 _ Redator tio Rle6tól"io do <10 ~1:etr{)pO~ltano na Clõade de SaO 2& - 1944. 
grupo de trabalho sôbl'e o projeto da PQulQ - 190ô. ,,1() - "Nota" à margem da tran'::.

.'Plano NaCional de Cunservação de 17 - Membro e Relutor da S<::gun- ferênc:ia da capital da União" em 
Recursos ~aturais para a contribuiçãq de. Comiss_áO de Julgamcn~o :para a colabOf{tção com Vera Lúcia de Assis 
do Brasil na reunião' de MOlltevi- t~plantacao do !\-retropCl~.tano na Ribeiro - 194.6. 
dêu _ 1961. CHiade de São F\1ulo - 10)9, 11 _ Muda.nça do Distrito Federal 

40 - Levantamento' Goo~Econô- B _ Princ:pa.is Trabo.lhos Rwli~ em "Revista do Comércio" n.9 15, .... 0--
llimo para fixação dos problema.!) de zados. lume II'! Ano In -'1947. 

.B - Olüras Tl'aca.lheg COll: 
MenOl,' n:,'ulgaçáO 

Além dos trabalhos pubI.:-cado.; te 
-prOferi-do conferê-nc;a.s .sõbl'e Edu!! 
ção, Eng€"l1ho:r:e, Ec-onOmja nr s C~ 
trOs Universittlr"oS, nas ImtitUlC;C 
Técníco-Cit:!ntif:cns, entre 3!= quaIS, 
E5col.e.- Superior de Guerra, Escola 
Guerra Navel, Clube de r'ngenllar 
Imtituto ErasUe:ro de GeD~raf1e. 
Estatistica. FCru:tn Roberto S'mons 
ela. Federaçãú dM lndú~tl"iac; do Est 
do de SãQ PaU~I), na F~cleracão t 
Indú~tria.s do 'E.<:otado do IDo de J 
ne~rú e do E~bd{' de .Mina~ Gerai;< 
nos órgáos de dlfu.:ão: Rãd:os e '1 
levisão, 

Menságem nQ 104, de 1 96,~ 

Base do "E5tado de Alagoas e 0001- 12 - A.lguns a,specto.s econômicOS 
denação dos Trabalhos da Sem1náriO 1 - Projeto e con.Etl·ução de várias da duraçã.o da vlda - Ern j'Boletítn Excelc(1tí..~s:mo Senhor· Pnodde' 
Sócio-Econômico organizada pela Fe· dezenas de pontes de concreto arma- n.9 4& - Ano XXVI, do Rttnry Club do SenadQ Fedel'Ql; 
deração d~ Industri:s da EStado de do no Esto.do de São Pílula, Hl.lien- do Rio de Janeiro - 1949, 
Alagoas _ 1962, t.ando~se a ponte de Quel\17. sôbre o 13 - Zoneamento do Bras'l -para 

41 _ Levantemento Ooo-F.conô- EVo Pare.iba, <:Olll 90 m, de vão li- execução da "Campanha Nacional 
mico para fixaçlo dos Problemas de vre...,.. 1929-35. contra a TuberculoS&" - MinistériO 
Base do EstadQ de sergipe e ODor.. :a - EstUdo e refôrç.o de tôdns as da.. Educacão e Snude - 1949, 

De acôrtio com o pn:ágrafo Iço 
artigo 205, da coru;títuicÚQ, tenho 
submeter à aprovação do SCDJdo 1 
dera.l a escolha. do Doutor naro 
cec:l:r poland. para membro do O 
selho Nacional de Economia. 

denaçã{) dos Trabalhos do Seminário pontes metálicas da Estrada de Fer- 14 _ uEC(ltlom:c VaJue of Health" 
Sócia-Econômico organizado pela. TO Sul-Mineira. no ramal de Três co. in co1atorat!on with Manoel José 
Federaçã.o das rndustrias do Estado rações 9. Tuíutf - 1930.31. Ferreira. ano Hermani Braga - Pu... Sua indicarão àqueJ$" 'egrêg'o OI 
de Sergipe - 1962-63. 3 - Execuçã.o de obras compl'een- blL<;hed by au.,e<pice" of the serviço selho pr'eenche plenamente o req"U 

42 - Elabo!'t3.ção do plano- de Ques .. dendo movimento de tere.r, túneis e Etpec'e.1 de Saüde PUbll-ca - 1952. to constituclonrtl, dada .'>113 not{ 
ticnàtiOS e Normas: para os 1l1qué- viadutos do, ramal J\.-Iayrink-Sant.os 15 - Estrutura., EcOnomia. e poH.. competênc'a em assuntos econõ1 
ritos Municipais sôbre as condições da Estrada de Ferro Sc!'ocabana no tíca dos Tran::'portes, "Biblioteca de cos, como, aliás, se pode aquila 
dos Recursos Naturais e Problemas Estado de São Paulo - 193:!~34. D'lvulg:ação CUltura}" - Série 13-1 - pOr sua brilhante fôlhn de ~erv1 
Sociais, EcQnÔmlcos. Administr9.ti-1 4 - Construç!U> de vâr'?S trechos MínistériC' da Educacão e Cultura - pre.'5tados ao P~fs, de Que dá cO' 
vos e Políticos para. -os Munici:pios do do.~ estrad~a de rodagem P:ed(l._de-Je~ Instituto Nf!c!cn.el do Livro - 195:5, seu incIuf-'O curriCrilum t:itot'. 
1!::.stado de- Sergipe -- 1963. qUlâ-Buq1Urtt-C~mpos de Jordao, no 16 - Solucão p!1ra Os Transportes Bra:::ía, em n de Junbo de Hl 

- 43 - Planejamento e :Im:plantaç5.o\ Estado de Sã0 Paulo - 1934 .. 36. ColetiVOs Urhanos Em "Brasil CasteUQ B1'a;-:.co, 
do Instituto de Desenvolvirnento I 5 - EXecuçãD da ponte sób"l'e o R:o News _ n.o I _ Ano I - 1960, 
Agrátío de Goiás - !DAGO - 19621 Iguaçu, no E, do Par.rulá - 1935-46. 1"7 _ A FU.~{J() õ<:, D,l-Str,I-o Federal A~ CDmiB~ãQ d~ Economill, 
e 196'3, 6 - VárIo.,=; editíciQ$, ou São ponto, cOm o F..5t-arlo dI' R'o - l!m "Bc~e~ CURPICra.Ui\! 

44 - Planejamento e lm:pla.!O.tação. entre o~ Qtl<9.íS ."e .salientam r~ Edifí-I tim do Rútft.l'V CI,Hb di) R'o ele Ja... H' 
de C~!l. 1\"':r1co1a (!f) li'o:ta.do dt, tloiãs f c:os Esther e A1·t-hm- e o Cllle-n~-a Uri.i- neiro _ n,9 3 - Ano XXXVII" _, n Nome rpor exterl.sQ) _ Har<: 
- CA'EJSGO - 1982'~3. r verso - 1935-37. 1960.. ICedl rolando 



2) Filiação: Arthur Poland - Bea· 
troce Neva Carr-Glyn polaud. 

;~ í D:lt~ N·J,.sc·U1entO; 13 de abril de 
1907 .. 

4~ ~aturalIdade: Eití.l.ç!o de São 
~aulo. 

5/ Estado Civ:l: casad:J. 

6/ Nome Ú.a R;PôS3.: Améta .\{aria 
ce Acoiro f'ohl1d. "" 

'"l) Res:ctüncHl: Rua. Hiláóo de Gcu
\'c 3. li.\' 18 ~ Apnrtamento 302 -
(:';B. 

BJ . C.1:·tl:Ú"J. de- !J:::nt;co.1de: CREA 
l:::.;"'D - 5:~ "Regl~:o expedida pelo 
C:. .... :ieiho Naclolul de Bngenllaria, e 
..:\rqu teluJ.'3, Heglstro n'.' 42l. 

9) titulo EleHO~'al: n'1 '3'3.6'34 - 5:]. 
ZO:1a - Seção 8~. 

lOJ CUltelrU c..e Re~el'V'ista: nú.me~ 
ro 53.016 CQ Min,.:itério tia Guerl>a.. 

11) ,l!..studos ~pl'imeüo, secundário 
e .::,upel:lO.r: Pnma.l'io - .w.scola PÚb!.
ca ua ~'Ua k'aro; Jardim BO.âníco: Se
cucia--,o - Casa Dl'. Nestor Ascoli; 
(Ju.~o . NOrmal de Pl·eparatór.o" -
ln':';~ltuto Jurema j Superior - &:co .. 
la fo!.tecn.ca do Ro tie Janetro 
ta,ual E-..~ola Nac:onal· d.e Engenha~ 
ria) • 

12) Our.:o..::: Diploma à.e Engenha~ 
ria- ClviL pe.a E. po!.técnica ao Rio 
<l.e J ...;neiro - form3.c.o enl 1933 -
D.ploma. de Engenhelro ue concreto 
couferiCiQ pelo lnstituto n~·a.si1eiro de 
C<;;l..cl'eto em 1933. 

1964. Fuudador da Fundação Delm!
ro Gouveia em 1963. 

14) Distinções e condecorações (na
cionais e estrangeiras) Medalha do 
Mérito (Prata) concedida pejo C<ll"lSe'
lho Federal de Engenharia e Arqui. 
tetura pelos relevant.es servíçcs pres~ 
tados à En~1har1a e à Arquitetura -
Oertifíca.·do n{f 70 - em 11 de dezem
bro de 19.,8. 

15) "Obra" e trabalhes publ1cado.s: 
_ pu'Jlicaçõe.~ Técnic3s" - A Luta 
Contra o Ruído e o Isolan1ento ACús-
tic() (Rev. de. Dir. de Engenharia da 
p. D. F. nQ 4 - ano 1935) - Pro
grama Rodoviárlo (Plano SALTE -
Anexo {lI} :1 - Setor Transportes -
Diário Oficial ]2 de junhD de 1948) 
_ Os preÇOs cios Combustíveis Liqul~ 
dos e o custo cie Vida. partes I-Il
UI (o Globo de 9 de setemb!'o de 
1958. 10 de setembro de 1958 e 11 de 
setembro de BI5!!) o Plano Quinque
nal de D:t .. 'adng de Rodagem Fe~ 
derM .. ~ (D'ário' CMioca 4 de outubro 
de J956) - Cúlaborl1ção em Jornais 
_ Brasilia., p'1rtes I _ II - lU (Diá~ 
rio Ca.l'~oca 1H de agõ,sto de 1957 -
25 de 3.gõ:sto de lD~7 - 1 de setembro 
de 1957) _Programa Rodoviário nos 
"E'.staão.<: U111dos (Diá"jo de Noticias 
19 de ontu':>ro de 1961) Batendo Na 
cabe~a do Prego (Jornal do Brasil 
24 õe dezembro de 1961) - Náo Se 
Deve Ct1htc~r Onea Com vara curta. 
(.romal do Brnsil 7 de jane\l'O tle 
962) _ Pressépio de PoHtico (Cor
reio da Manhã 25 de ,ane1ro de 
196::n - puerto Rio e Solução para
o p-;oblema, da Casa popu!ar. partes 
I - tI - UI (o Jornal 18 de reverei .. 
1'0 de 1962 e 11 de março de 1982) -
No Cipol das ldeolog)ns (Jorna1 co 
Brasil 6 de dezembro de 1962) -
Ainda o Problema dA Casa popular 
(::Bolethn Mensal do 1P~S - nl';> 8 -
Março 1963) - Finflnc8S Eleitorais 
(Jornal do Brasil 4 dê a~ôto de 
1962) _ Dinheiro nas Eleições (Jor· 
t1'i\l üo "Brasil (~o de 1unho de 1963) 
_ A Pf11l1a- Ámatp:a Não Cau.s:a Fas
tio SI Vlle -OoU"'adR (J-ol11aI do Brasil 
(} de df'7embro de 19(3) - Int~
lect.uae:<.: De lã e De Cá (Jornal dQ 
Brasil -3 de maio de 1964). 

Mensa~em n~ lOS, de 19611-
(N' 175. NA ORIGEM) 

Excelentissimo Senhor Presidente 
do Senado Federal: 

De acôrdo com o pa-rágrafo 19 do 
artigo 2{)5. da constituição, tenbo a 
honra. de submetel' à- aproveçáo dQ 
'Senado Federal a escolha do Doutor 
Glycon~de Paiva. Teixeira, para mem
bro do Conselho Nacional de Eco
nomia. 

Sua indicação àquele egrégio Con
selho preenche plen~ente o requi
sito constitUcional, dada sua notória 
competência em assuntos e.conôml
cos, como, a.liás. se pode aquilatar 
por sua briIhante fôlha de serviços 
prestados ao pais, do que dá conta 
seU incluso curriculum vítltes. 

Bras!lia, em 17 de ,junho de 1964. 
- H. Casteilo Branco. 

A Comissão de Economia, 

CUmuCULUM VlTlE DO SR. GLY
CON DE PAIV A TEIXEIRA 

NafturaI de 'Uberaba. - Minas Ge-
rais U6.IX.1902). -. . 

Ourso Ginasial do O:nãsio Di.Qce~ 
sana. de Uberaba.. 

Engenheir() CLvU de Mirur.s e Oivil 
pela Escola de Minas de Ouro Pré
to da Universidade do Brasil (1925). 

Geólogo assIstente do Sen1ço Geo
lógico e Mineralógico do Brasil -
(1926-1939) • 

GOOlogo ClIefe do Departamento 
Na.c1onal· da. Produção Míneral
<1934-1939) • 

Assessor Técnico da Com.1ssão Mis
ta. Brasil BoUvia para. estudos SÕbre 
o petróleo e v:nculação !erro\'iárfa 
(1937-1938) • 

Diretor Substituto do ServIço 000-
lõgico e Mineralógico do Brasil -
(1939~1940) • 

. n:tetor da. Divisão de Geologia e 
Mineralog'a, (1940·1941). 

Diretor da Divisão de Foment.o da 
Produção Mineral <1941-1942). 

Chefe do ServIço da Proéução Mi
neral da Coordenação da. Mobilização 
Econêmica (1943-1944). 

Conselheiro do Conselho Nacional 
de :K.rnas e Metalurgia. (1944-1954). 

Conselheiro do Conselho Rcaional 
de Engenharia e Arquitetura. (i949). 

Coru;:ollieirc> do Conselho Federal 
do Com~cio Exterior (1949). 

Delegado do Brasil ao vnr Con
gresso Cientifico Pau Americano em 
Wa~hm~ton (1940). 

Delegado do Brasil à Conferência 
Preparatória do Comércio e Emprê
go _ Genebra (1947). 

DelegadO do Brasil à. Conferência 
de Energia de HaIa (194.7). 

Delegado do Brasil à Conferência 
Internacional de comércio e Emprê
go de Havana (1948). 

Delegado do Brasil ã. Oonferência 
de COn1~'c' o e Emprêgo de Annecy 
- l"rança (1949). -

Asse.3sor Econômico da. Delegação 
~ra.sileira a lV Reunião de Consul
tas dos Ministros de Relações Ex~ 
teriores das Repúblicas America~ 
nas (1951). 

CQusel.he:'ro da Seçao Bra3ileira 
da Com;ssão Mista. Brasil-Estados 
Unidos para. Desenvolvimento Eco
nômico (1951~1953). 

Diretor do Banco Nacional do De .. 
sanvolvlmento EconOmíoo (l!':52~ e! 
1953) . 

Estagi:irio do Curso Superior de 
Guerra (" 1954) • 

Governa.dor do Ban:co Internacional 
de ReconstruçãO e Fomento de was
hington (1954). 

Conselhe,ro do Conselho Técnico 
de Econcmia e Finanças (1954). 

Diretor' da Companhia Vale do Rio 
Dôce (1955). 

Pl'esidente do 
Desenvolvimento 
1956) • 

Banco Nacional de 
Econ·õmico 1955 e 

Membro Titli1ar ·da Academia. Bra
sile~ra de Ciências. 

Fellow da. Geological Societ.y.af 
America. Presidente da Adeeg (955), 

Auklr de 120 publicações sôbre 
Geologia. do J3rasil. 

ConsultQr de Mineração. 
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$ - Wol!ramita. e Cüs.sit.crita no 
Rio Grande do Sul: MinériO, Com';' 
bustÍvel e Transporte, Ano r, nv 1, 
p. 19~20. Rio de Janeiro - 1928. . 

4 - Geo!og;a do' Alto ,lÚo Br~nco 
Bt'asil, SE'rv. Gro!. lIL.'1erah,)cicõ 
R~1. An. do DIretor. 1928. p. 12-16: 
R:o de Jane rO - 1929. 

5 - JazidilS de m'_nériof< de clltUU" 
00; Brasil, Serv. aeol. Mineralógico. 
Boletim n9 42, p. 25 p., 8 ilus" 1 
map. Rip de .Jan-eiro - 1929, ' 

6 - Re-conhe~imentos geológicos: 
nas fronteiras do Brasil OOln Q Ve .. 
neuela e Colômb·a: Brasil Serv. Geol. 
Mineralógico. Rel. An. do Díretor 
1'32e. p. 15-21 - Hio de Janeiro -= 
1929. 

7 - Rochas da Bacia do Rio Bran
co: Brasil, Serv. Geol. Mineralógicó 
BoI. . nO. 37, D. 51-&9, map.s. Rio dê 
JaneIro _ 1929. 

8 :- Rochas da B3.c.!a do R·.o ore~ 
nnco: Brasil. Serv.· Oeol. Mineraló ... 
gico, Boletim. 11, 37. p. 7Q. Rio de 
Janeiro _ 1929. 

9 - Vale do Rio Negro: Brasil, 
Serv. Geol. M.ineralógico, Boletim n9 
40, 62 p., ilus .. rnap. Rio de Janeiro 
- 1929. 

.10 ::-. Cond:ç6es dçs jG.2:go.s dos 
D1a-paslco-.s .l\1yrmekiticos do Alto Rio 
Branco: Brasil. Sel"v. Geol. Minera .. 
ló~jco. Bolet.im n? 45, p. 3-6. 2 ilu.s. 
R10 de JaneÜ·o - 1930. , 

11 - Estradas de Rodagem na. 
Amazôn:a (Ocvernar é abrir estra.
das) - Publ. Rev. "l\linério, Com .. 
bustível e Tr"nsporte", Maio -de 1929, 
p. 167. n<> 8, MO tI - Rio de Janeiro 
- 1929. 

12 - Futu!'o I:ldu.stl·ial da Amazô
nia - Publ. Rev. "!I.1.inério, Combus
tfvel e Transpa-rte. Maio Pg. 18. Rio 
de Jel1eiro - 1929 

13 - Reconhecimento geológico do 
Rio Verde :lo Araguaya Brasil, Servo 
GroL .Mineralóg;-co, BoI. n'l 59. 3"4 
P,. 16 ilus. 2 maps .. 1 perfil. Rio de 
Janeiro - 193.2. 

14. _ Bacia.:; Carboniferas do Esta .. 
do do Paraná' _ Dezembro - SFPM 
~ Rio de Janeiro - Inédito - 1933. 

15 - Geolog:a. do município de La .. 
ges, Santa Catarina: J3ra.sil. Sel"V. 
Oeol. Mineralóg'co. Boletim, n'" 69, 
p. 1-14 1 map. gro!õgir,o 'do muniei" 
p·o de Lages - R:o de Janeir-o -
1933. 

16 _ Locaqãa d3, Sonàsgem nO 126 
para pe.sQ.ui~a óe pBt-róleo em Lages 
(San~a Catari!1al: B:a.sn, Servo Geol. 
Mineralógico, Bolet:m n" 69, p. 19-23. 
ruo de Janeiro - 193~. ' 

17 - Di.~tr;minJc"âo e Origem dos 
Sedimentos Tr5{tssic03 (1) de TeJesi .. 
na - Norl;mbro. S F.P,M. - Rio 
de Janeíro - lnt!dito - 1934. \ 

18 - (Bou:-oot. Dut-!·a. Eugênio) _ 
Carvão l\Unera1 do norte do Paraná: 
Brasi~, Serv. F'o'l1. Prado Mineral. 
Boletim n9 4 .. 5:2 pg- .. 10 ests .. 7 f1s~ 
1 map. Rio de Janeiro - 1934. 

19 - "Oi:).'::~'r'o.CÕf'S sbre o 'l'rnba." 
lho'. _ "Peri -s GoológÍcos das Son
dagens em SbO Paulo" - Junho _ 

REL..-'\CAO DOS TRAB.-\LHOS RE- S.F,P.M. - Ro de Janeiro. {!né .. 
LACÍONADOS E PUBLICADOS dito) - ,934. 
NOS BOLETINS NúMEROS lI! E 
117 DA DIVISA0 DE GEOLOGIA 
E MINERALOGIA. 

pah .. a, GJy.son de (Guana.!."ães, Djal
ma) Notas petrogrâficas: 

20 _ Guiana Mnranhen.&e: Geogra .. 
tia, Ano r. nl) ~. p, 1{1-24, 1 Map. São 
Paulo _ 1935. 

21 _ O E;·a.,dJ como Produtor d. 
Ouro - (E'.spceia.l p:tta o Jo-mal ".JÍ 
Offen.siva). PUblicado em 26 de OU" 
tuOro. ruo de Janeiro _ 1935. 

1 _ Brasil, Serv. Geol. Mmera~ó- 22 - Os Seniçvs Geológicos, a In-
gieD, Boletim n9 25. p. 21-33. RIO de dústria, M;nelr~ e o t::'úbl'co: 11l6L 
Janeiro _ 1927. "E:."'lg, São Pí:I.lÜO, Boletlm. v. 2t1, llÍ 

. 199 p. 135-140, v 23, n9 120, p. 14-f/l 
2 _ DO problema das águas n11ne- _ São Paulo - 1935-36 -. 

13) "Cargct, o-c'úlyados 11a, admini~
tração pú.lJlica e privada (por ordem 
:;j''::WhO!S,Cill:· - En6eflhe ro-Chefe 
da ela. Industrial odeon (1933-1937)' 
Diretor Técn:co da Cla. Metropo1i; 
tana de Construtora Ltcta. (1934 -
19511; olrctur da A5.!iOC.ilÇão BrasileI
[O de Concreto (1934-1936); CC"-'lSe ... 
lhe\r\"> D~"'etOr do smdicato Naciomü 
de Engenheiros (1934'-1936). prOfesscr 
de Matemática do Colégio Pedro n 
(1935-1938). Professor Assistente de 
Geologla e MetalurgÍa da E:;eola Na
~i()nal de Engenharia (Decreto de 5 
:le julho de 1938) > Membro da dele~ 
;açãO Brasileira da Missão TécnIca 
Amerlcana Morri~ Cooke (924) . 
Membro da camissão de Estudos· do 
Vale do Siío Frllc.c!sco nomeado pelo 
Presidente Getúlio VargM em 1934, 
Membro da delegação BrasIleira da 
ComiStão Mista Bra~ilelra-America
la chefiada por John Abbink (1948). 
Membro do c<mselho Diretor do Clu
)e de Eengenharia (1949-195(]), Pre_ 
ddente da Cia. Metropolitana. de 
:::OnstruçõelS (1951-19601, Diretor da 
Cia. Estradas de Ferro e Minas de 
~o JerÔl"1imo 0950-1959), Membro
:lo Conselho de AdminiStração do 
Banco da Prefeltura do D1.'5trito Fe~ 
leral q955~1956), Meml:>ra do COnse
lho Técpico do Instituto de Fesqui
;as Rodoviárias (desde 1958). Presi
~ente da Assoc1acão ROdoviária do 
6ra.sn (1958-1961), Presidente do 
Sindicato Nacional da. Indústria da 
~oostrução de &strada.s, I'ontes, Por
tos. Aeroportos. Ba.rragene. e pavl
-nestação (1959-1962). Vice~Prest. 
:lente do Banco Fortuguês do Brasil 
'oco Anôn. (1962-1963): Presidente 
ia comissão Diretora. do Instituto de 
Pesquisas e FZtudos SOciais (IPltS) 
iesde 1962. presidente da Cia. In
centiradora do DesenvolVimento da 
lAmA <CIDESBAl desde 1963. Pre
;ldente da, Cia. construtora Santa 
\fargntida. Membro do Conselho Con
:uItivo do- Banco de Crédito TerrHo .. 
1.1 S. A. desde 1961. Membro do 
~onselho COnsultivo do ~a.oco Por .. 
:uguês do Brasil (1958-1962); Mem
)ro do Con.<;ell1o de Curadores da 
Pontiffcia universidade Católica do 
Rio de Janeiro, de Janeiro. desde 
1962, Metnl>To ido Con.~eJho DIretor da 
~la Pcll técnIca da U"Ilivenslda.de 
CoU,IIC& do Rio de Janeiro deode 

Ge6log0 60 m"""o Serviço 
a 1934). 

rais: Minéxio, Combu.sth·el e Tra1tS~ . . 
(l~a() porte. Ano r. n9 3. P. 63-064. Rio de 23 - our{) _ AIllvional' e Ct.~ 

Jane;J'o _ 1928. L'1.St.. Eng. Sao Paulo, :Bole<tUn, tif. 
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1r1#l, nO lJW., 1'. 107-111. São Pe.lÜQ 44 - (SOuza, H~rn.-ique ~pper Al'" 64 - Linha'::.. Gerais. pa.r.a encerra .. 

/

_5 . ve.s) - OUro: Brasil, ServlÇO Fom. mento 'prov'.sorio óoo t'abalho~ de 
ti.m nq 106, p. 9-12. Rio de Jane:r< 
_ 1942. ') A. 

., Prod Mincral) 'Boleti~ n" 13, parto pesquisa. para ·ca:rvão no Piaui - Para 
• :14 - CMi.rnJJ.da. José) Get>klgla ? UI. Í>. 19-1i!3. esta. VII-XVI. fls. o Retatório do Diretor do :8TV. Folll. 

89 - Prefácio (EstratigraÍla W( 

Recôncavo da Bahia): Brasil, DIV, 
Ueo!., Mineralogia, Bolet\.n nQ l1Q, p, ~JPr.l1.?'I-0$ Miner.flJS do .Melo Nre-te. 6-11 _ Rio de Janeiro _ 1937. Prod. MinereI _ InétlJto _ 1939. 

~I rasD-, ~tet. da Agr;.cultura., BO'" 65 _ Re3umo do Re1awrio "Sr. 
I Ano 25. n" 1()-12. p. 61 .. 120. 45 - A.r-~ito A.sfálilco. Estado de Feio" sôbre problema do ca.rvã~ ll.a'" 
!if.o de Janeiro - 193$. S~ Po.'l'.lo: Slwl, Serv. Fom, Prod. eional _ servo Fom. Prod. l\Ilineral 

5) 11 Rio de Janeiro - 1942. 
90 . _ Prefãcl0 do DiretQr (Ouro n<: 

Bloco do Butiá): Brasil, Div. Fom. 
Prod. Mineral, Bo1et' m nQ 50, p, 9-12, 
Rio de Janeiro - 1942. 

'1' . Mlnercl. EoI.tim n' 31, p. a·9. Rio _ Inédito _ 1939. • 
" 25 - Virias considerações- sôbre o de Janeiro - 193'8. t d l' . 

t·· ;rvão Mineral Bz:asileiro - Abril - 66 - Mérito dos es u Os geo DglCOS 
... F.P.M. - Rio de Ja:l:eiro - lné... 46 _ Considerações sõbre ao econo- até hoje proce-did'os no Acre. vJundo 

, : ito .,- 1936. ntia da gaTimpag-em: MineraçãJ e a: pesquisa. de petróleo - S~. Fom. 
91 - Prefácio do Diretor (Ouro nc 

Serra de Jocabina) : Brasil, Div. Fom 
Prod, Mineral, Boletim n Q 5-1, p. 7-17 
1 ests. 1 mapa. Ro de Janeiro -
1942. 

;:. 26 _ "Pareeel' sôbre o mér.:.to do 
!UQ!. 5" - "Rochas Gonduf..nicas e 
iCloolo:ria. do Petróleo no Brasil Meri
\iionsl" - Maio - S.F.P.M. do Rio 
de Janeiro - Inédito - 1935. 

Metalurgia, v. n, n9 12, p. 36~-3SS. Pro,'!. M1neral - InécUto - 1939. 
nus., ffi'BIp. perfi:. Rio de Jsnel;:'o - 67 - A descoberta de petróleo no 

Brasil e suas imediatas ccnseqüên_ 

j\J 27 _ Os' Sen'lç'Js Ge~lô;?;icJs - A 
~nd~tna ~neITa e o PubUco Sepateta do Bc1etim do Institutu de En

'genharia de São Paulo. V-OI. XXIIl 
~ ns. 119':t20~ S§.o Paulo _ 1938. 

193,8. rias: Mineração e Metalurgia, v. TII, 
41 - Considerações sõbre os fatos n Q 18, p. 335-344, ilus. esqu. R~o de 

novOS da geologia d3 Recõnca,vo e e.s:- Janeiro _ 19..,~. 
·coJ.ha de um ponto em CamelrSaTl 68 - :E:r2811, D:V. Fom. Pl'Vd. Mi
paTa locação de um poço ~ara ~tró-- nttJ.l, Avulso n Q 41, p. 39-51. Rio de 
leQ: Bras;1. Servo :Foro. Mlner.a-~ 8:>0 ,J:--"-::-..:> _ }03,9. 

letim n 9 31, p, 95-102, 1 pl. RIo de 61l ~ Alt'tude critica: Minera.çã.o 
Janeiro - 1938. e Metalurgia v. IV, n Q 19. p. 21)24. 

M· • e Metalurgia, v. Rio de Janeiro - 1939. 
• no P ,,".... fJO! trabalh" 48 - lDere.çao M1\ _ Alio ~'o Branco'. n •• ,". Serv . .. ~ - aTeo-er .:>.o .... re '~ " :0_ 11, p. 348-351. :Rio de Jane r3 IV - LV< .D'--~ 
),executados pela eia. Qer,aj de Pe~ Geol. Mineralógico, Boletim, n9 99, 44 
'itróleo Pan Brasile:ra em .:a..:beirão 1938. p. llus ... ma~ Rio de Jane'l'O "'": 1~3? 
;Jla.r-o - Fevereiro - S.F.P.M. - 49 _ Dificulda.des espe~flc3.S em 71 _ (Lemz. Victor) contnbUiçao 
lRio de Janeiro - In-êd to - uns. ,esquisa de petróleo no Sl.'!l do Era- para a geologia do petróleo no sudo-. 

2 N ta .. ~ ob: sn· Mineração e. Met31ur.gm, v. TIl, este de Mato Gro~so: :Brasil, Div. 
I', 9 - :> Prev.i'-a. s?br.;o o pr ema lI'13 ::'O-={>. me:p. Rio de Janeiro Foro. prod. Minera1. Bolet'm n? 3'1, ~ PesqUlSa de Petro~eo TIo S'.ll de n· • p. v ~, 
Mato Grosso -' S.F.p.M. _ Rio de- - 1938. 00, p. 7 :03 .• 18 ests. (Sumário em 
~aneiro - 19S6. =- _ Discurso pl'onundado pelo inglêS). R!o de Janeiro - ,1939. 

i1\.1 72 _ perfuração pioneira: Mine-
\ .' ,,1\ _ T:>··cur·~P.o R' n •• M .... i."'l'·. G"''''- Zng. Glyoon de .paiva na SUa po~ ,,,, .... - e M "'urg;' IV nD 21 p 

.;w ~..:>- ... " ........... - .. :.... do cargo de Diretor d.o serv < Oeolo- T-.-ao el4.. , v. • . , ' 
~srafia, .A.llo 11, n~ 4, p. :!-::!. (R,e- "'joo e MeneraIóg 00: :Mjnera;ção t 125-13-0, !tio de Janeim·- 1939. 
l'turno em. fram~}s e !ng:~-. S::w P.au- .i1':etalurg:.a, .v. UI. n.J 16. p. 251-253. 73 _ Plan;) . trienal para p~u':sa 

f
l0 - 193'1J. "'=' •••• '0 de Jan~íro _ lBSe. .de petr-óleo nD Bresil: B!'2sil. Div, 

F1om. Prorl. Min€.1'sl. Boletim n9 Sã, ' .31 - Fô"S'as - F;,forç., - Do!".· \ d M to J 1939 mações) _ ApLc::;,çõ~ d%t.e3 !:vnee!- 51 - Fi8iagrana. Es ado e a. p, 7-31. Rio de ane'rc _ . 

f<l-r.- à ÍiQ.7 f d t ~ . :?'csso: BrasIl, Senr,_ Foro. P~.od, 74 - A indústria carvoe.:ra nado-
'''''''''" car ",ra:a tl es rucurz.:o. M,· lLneral. B'Oletim n Q :3.1, p. H13~_04, nal (Entrevi$ta: 'Miner.a.~lo e Me-

flneração e MetalU~'g a.. 1. I, uI? 4. p, . nr7 141142 RI 
;140-1'43. Rio de Janelro _ Ig:;:S ~~o de Janeiro ~ 19.3'S. talurgia. v. V, n9 ":'. p. - _ o 

de J.ll1eil'o ~ 1JHO. 
11 .32 - (AmaraI Irnack .J.a1'1l'albO) - 52 - Geologia: (Mato Grosso) : 75 _ (Olive'ra, Gabriel 'M2:ur? de 
Notas Geo1óg ~ e Pe.squi!.3. de Pe· Bra.si1, Serv. Fbm. Prod. Mineral. A.ra,ujo) Aluru;n em pedro li _ Plauí: 
Fóleo no ttecÓnraY2: C.cntribul~5i'.s Sclet'ro n?' 31, p. 1{)4.-1~3. Rio de Mineractio e M~talurgia, v. V. n9 26. 
!para a g-eolog:a do Petró1co no Re- Jan~iro - 19'38. p,. 77-79, Derfil gcol. R'o de Jasei-

"tôncavo (B'3hia\. 'P~rt lI. p. 23-170. i:3 _ O inl'andsis permO~c.:l1'õl)n{!~- ro _ 1940. . ' . 
i,'1-9-211. ilus. Tit>. ~:n!::!.ls - R~Q ~o d{) sul do Br.asll: Mmel'2.ção e :Ma- 76 _ Código de taxlon:>m'a estra
ui! Janeiro - :n!. !;3llp'giE., v. ro, n. 16. p. 22'7-234, t.h!Iáfica~ h;r..ne!,::.çfi~ e ).~eta]\il'gia, v. 

r 33 _ AgIra Su~~er.rJ.n32, Es!.odo d0 ..... rr.fs. 1150 de Janeiro - 1933. I IV, n Q 24. p. ?74-2J8. Ulo de Janti-

fi· G à d""- "'(C.". d '1" TO ~ 1940. 10 ran ~ [) nO!'t.:; .ri .a.sJl, S~l'v. 54 _ B:'asH, Se:-v. F.:J.m. P:c . ~~ .1-! 77 _ l.~iner~cã(') e Metalurgia. v. 
· orn. Prado M ller21., BD:atim 1)'1 18 n~al, Ayulso n9 3.6. 29 p. grafs. R!O V, n~ 27. p. 119-12'). _ Rio de Ja-p. 142-41;'. R:~ d~ J:n~:-"3 - J.t'31. 1e J:tnelro. ~ )93~. n-eiro _ 1940. 

I," 34 - ~Reg ão U.iTlJ.t!"o=~ do Pará- 55 _ Reconhecimento geológico ,78 _ Brasil. ,n:y. aeo1. Mineraló-; 
IM:-a.ranhao - R:J. ~~n. do n:::'2t'Ür d:) ~o;,ra §D'ua subterrânea em Igarapava g'.ca, Notas.pr-E:l1mm2.!es e eflt?gos. n· 
5erv. Fom. P:od. :r."l:ncral. P3g' .. 161~oút de Sáo P<:lplo); !mt. "En:;. S. 21,28 p. RlO .. de Ja~e1ro~- 19·. t 
- Ano 193>33 Pi:b:. - l'JZ1'. Paul~. Boletim. V. 27, n'" 134. p... 1':9 _- ~ns~deracoes s~bre a

rl
_ ran

s 
r 

~ '" 12" 129 ilus S Paulo - 19'>8 gre,ssao Carm ca na Arndlúa. uv U. · 35 - Oca:.) .(.) P'::~l'ú ... êa - (Uil!.'1 j -,,~ ,. • .~ ... • Br8:il, Szorv. Geo1. :..fineralógico, Bo-
çarta ~ .Dl'. q-~y=-:~ re"P.~n.cler:i<J a~ 56 _ (Olive:ra. Euzébio Paulo) - let'm n\l 9B. p. 2'3-3~ Hus. R:O de Ja .. 
~r. tD!ár;o F:e,~c) -: J:::m" ... :·o I~ .. Bl'oasil, Serv. Geológiço e Mi::l:e!'aló~ neiro _ 1940. .' 
lP'arc::lJ. de ~ d ... ma o de 19-.>, - &1.0 ~ico: ReI. An. do Dlretor. 99, ests. 80 _ Consider.a-çõe~ sõwe as }'csul-
!paulo - 19 .... 9. "Il9:pS. Rio de Janeiro - 1938. tadoo das p!'csp.e.cções pano carvao roi .. 
· 38 - OU!'1) e Rwxi a n.:. r;:;'l'ii:o do 57 _ DescObrimento de pet:1'úleo em !:eral no norte do paraná:1Bti:asl1, ... D4;· 
-vurupi - B:J:st!m 13'. !; 1'l.t'~!l1. Lobato _ Publ. na Rev. Boletim de Pomo Prod. Minere}, BJ e m .Jny "", 
Rio de Jan"'.·.·'o - 19'7. I 1-4 pgs I"·ê\l't vr, p, 67-7B. R:IJ ~ Jant:lI'O - rnf-orm.aciones Pe rolétas n. (, .' y-. 

37 - Estado d:) P.Laná _ Pub1. 12-67. Fev~ir.o de 1939. Buenos A'- 19~i'_ Locação c.e uma sondag.em na 
no Relat. d:) Dl.rat=: do S~!'\'. Faro. r8$ - Argentina - 1939. Faz. do Centro. Carvão ve.st-faU03.nO 
;Prad. M~!ieral - 1::4-32. p". .... 5:ll _ contribuição aOs Estudos de no píaui: BrasiJ, Div. Font. Pr~. 
I{04-101, .fulti e..l~:3 de 9';7.' RiQ de Petróleo no Bra\:il Meridiona'l _ Publ. ~Iineral, Bolet m n Q 4t r. 'T7-82. Rlo 
Janeiro - lf'27. . separata do Boletim do Instituto de de Janeiro _ 1.94D. • , 

38 - Mercat:{1 de :vr.ln~.<o5 ~tet.áli- Engenharia. Julho de 193'. N'? 145. 82 _ Uitl'atos natUJ'ats (plam): -
COS na. Bol~via _ P;:':;l. r.a Rc .... ~li_ R!o de Janeiro - 1939. Brasil, Div. Feru.. Prod. ]Jl~~ral, Bc-
.lneraçã.o e Meta:u:·,<:;~.:": v.ol. Pi n'J ZJ. . ". .:l~ R letim nQ 41. P. 13"S-HL R10 de Ja-

59 - Institut.o Geo.o:nco '.la U- ne'ro _ 194(). ~.'Y. 6U-73 - J··.Dhc-::,;õ~,:o. n'o de Ja· .' P bJ na Rev M'ne-ça·o e ~ ~......... mau a - u . • 1 ..... tl~ _ O n-:'~b! ~nt3. da eonserva~M: nelro - 1f:39. • I ! ., 1 11 D 17 1'<1 v,) Z'. 
M-et3o urg a, vO.. • n. ' ",.. .... ji')S .solos no Brasil: _ Brasn, Minic;) 

.39 - (~tiran':!a - Jc:é) _ Ca!"'O'ão 283-265 Janeiro-feverelro. Rl.{) de t.ério da A%ricultura. Boletim, Ano 30, 
~lneral ?-J P·il"J.i: B;a~3il, E;21'V, Fom. J:meiro' - Hr39. p 1-'. RiO d~ Jlueiro ~ 19-41. 
prod. l!.'ne"sl, B::!~tíU1 nO 21, r'2 p. 60 _ Geologia d::t Faixa Subandlna 84 _ O Cédi-;n de M..nas e () In ... 
1 fls. E o de J3n'2:M - 1937. da Bolívia _ Boletim 101 do Serv. crem:mto da. Míneracâv do B.ra.sil em 
, 4Q - Estrat!g1".1fh d~'· -::.:m::i::gelll n) G;;.o~ó~ico e Min.en:lógíco. R:o de J~- 1940: Brasil, Div, Fom. prado Mi-

~ (J vrunoz Rnyes e 0'..11 nera]", AW1so n~ 47 (n5.o numerado' !1:S. An~o .. n" 6: E-~,c::il. Ee;:v. Fo:n :~ ro. org:e 1.1. CO" - 3 tab. dom. Rio rl:e ~Janeíro _ 1912. 
\Prod. ~Ijn2r2\ E:lc~:'n r<) 17, p. 1071' .~ertUo M,tLrlaca - 1...>9. Sj. _ Cromíta no mundQ' BraRit 
- Rio t!.e JQnc'ro - ~S'.!7. 61 -.: (Irruu:k do Amaral> - Jus- .D'v. Fom. prod. Mineral, Bolfltlm nQ 

( 41 - (Zc:.:z~. Ri' .. (Fe C:tp~er Al- tifjcativa para a Locação ~e um P0'r0 54, p. 24-31. Rio de Ja!1€lrQ _ 1942. 
Ves) _ Gc ..... ~.:·~f.z (P"·~-':'3~a'1h.1'O"): I vara Petróleo no ~eCõnCaH) -:- :Sah~a 8S - n:ficu:j2.des específicas em 
':Br~~il, :::~i.'~'. F..:;,~ P~cd. ]"I':!Bi'flJ .. - Publ .. Avulsa n 4{1, do MJnl~~érlo pesquisa de petróleo n:> Brasil: ADll"f. 
'Boletim n~ 13. r.~ '. I, p. 41-j'>. 6 da Agl"lCultlU"a; Serv. ;t~ Publlcl~a~ Eco. Congre.ss. 8Q, W2.shin.gton, 1940, 
ests. 1 f15 p;~. (1<> l"m'iro _ '0'37 de Agrícola. Rl1) de. Ja.:..2U'O - 1939. Proc.ec:d1n1S, v. 4. p. 6'2lJ$25. 'VaSh~ 

I • • .• J . - ... -~ '1 62 - IJ:>ca.ç5.o de uma. sondRgem inzt~n _ 1W. 

92 - prefáCio do Diretor (M.luga.· 
nês na. Bahí9.) ~ Brasil. Dlv. Fom, 
PIod Minerar, Boletim n9 .5-2, p, 
10-13: 1 ma.pa. dobr. Rio de Janzir< 
- 1942. 

93 _ prefáCio do D:.re~or ~Hj&ienl 
das minas de ouro): Brasil, DIV. Fom 
Prod. Mineral, Bo}etim n Q 53. p. 9)15 
Rio de Janeiro - 1942, . 

94 - Pre!ácio do Diretor {CJ:oml 
na Bah:a): Brasil, Div. Fqm. prçd 
Mineral, Boletim nQ 54, p. ~23. 2 ma: 
pa.s, Rio de Janeiro - 1942, 

95 - "Paridade do preço do enxofre 
Ob.serv. Econ. Financeiro, AIl9 VID 
uI? 94, p. 79-82. Rio de Janeiro •. 
11143. 

96 - (BarboSa, Octávio) ~ Rela 
tór'o da Dir.etoria 194Q Brasll. Dlv' 
Fom. Proo'. Mineral, Boletim nQ 5~ 
9-5 p .• est., 2 plantas dObro Rio !L 
Janeiro - 1943. 

97 - Salitre: Estado do ;Piam -
Rrasil, Div. Fom. Prod. Mine1'Q] • .Bo: 
letim n Q 57. p. 68-72. R'o de Janei, 
1''0 - 1943. 

98 - Salitre na Piauf e na Bahia. 
Mineração e Metalurgia. vol. VTI. n 
18, p. 1.024 .. 1040. RI" de Janeiro -
1944. 

99 - Relatõrio da D!retor a, 1941 
"Brasil, Div. Fom. Prod. Mineml, Bo, 
letim n9 65. 163 p., ID-apS, dom. tal 
- 1944. 

100 - Economia da lavra de pqm3.: 
tloos no NordeEre do Brasil: Bras 1 
DW. Fom, prod. '-.1.iner.al, BOletim n' 
'lI, p. 37-5-1. Ub. Rio de Jane:ro -
1945. 

(Titulo do oTq:inal -em inglês: pr n' 
c1p1es for Economic miníng l?f t~~' 
ta},it.e, l?ei'Yl, and Qth2r peg~at:te ml' 
nerals ;n Northeastern Bl"ahlD. 

1-01 _ Evolução .dos ~onhecimenta 
sôbTe a. geologia, criPt-ozôíe,a do ner .. 
deste do Bra.:,;i1: Brasl1, Div. Foro 
Prod. Mlnera1. Boletim n Q 73, p. 13-31 
Rio de Jane 1'0 - 1945. 

1U2 . - Planif!caçã.o dos espaç.Js dl 
ocupação in dustrial n~ Br.asiI: B:ra.."n 
Div. Fom. 'Prod. Minertl·l, Bolet'm TI' 
68, tab~ qu{lJ. R-o ,de Janéiro - 1945 

103 - Prefácio dfJ tradu!.cr lA prO' 
vi.."1c:n pe;matítica I.a B!}rbor-em-l) 
Brasil, Dhr. FO!n. Prod. Nrtnera!, Bo
letim, nIJ 71, p. 11-16. Rio de Jau,ti) 
ro - lM5. 

104 - s:tua.çã-o dos $:rv' ças en 
18.6.1942: Bra.:U, Div. Fom. prod 
Mineral, Boleti1ll no} 74. P:. 27-29. Rll 
de Janeiro - 1945. 

105 - Suprimento de Jlet.ró~eo pan 
o Brasl1: Mineração e Metalurg a, v 
X, n? 57. p. 12'5-l!!6. Rio -de J'\nei· 
ro - 1948 

106 - ~;-Otas prcâmjnArÓ':s sôbre ! 
jaziQ.a de ouro dO congc SOco _ PUbl 
no Jmnal d() Ccrnércio .-

. Oficios do Sr, priru.e:'ro Secrettr'( 
da Câ.m.ara dos Deputados, encD.'.:ni' 
nhando à revisD::> do S.en9.do, :l:; se. 
guintes propas;ções ~ 

Projeto de O.eerelo 'LeQislati-,,( 
W 25, de u:e<]. 

\-no IH-A, DE 1953, N."l O~!GE:,-,jl 

...Vantér.t o cto t!.l TritJ:r,;:.al CA 
Contas da União deneCgfario cu 
reglBtro l!o co-ntrq."o C?;C=,".-:::UU 
en:Y6 â lS'upenn:e~~nc~(! (];C 

l!;mpr-tJ::as l'JlCorpowct~'i ao P:I,. 

trím6nio Nacional ;e o [;r, Gas· 
par Coutinho. . 

O Ool'.gl'e&So Nacional decreta: 

I 42 - HiE;';: C:, ~:.l : 1in:;·~-:-.1o: Bra- I nu Fazenda. no Centro - Piauí - 87 _ O m·s!.ério das grand.:,s de
:'"U. Sel'v. Fom. ?:cj. :~t:r'i:;,l, B'.>- jpara o Relatório do Servo F'<Jm. PtDd. diC.3ÇéeS: Di~curscs eo~em(lratjvos do 
'·~:.;ttn n9 13~ ):.:l. .. t. 1, 41 11 ' 4 fI". R:O) ::\iinera1 - Int!dito - 193iL 66Q aniversirio da Escola. de Minas: 
'~o Ja.nclro - 1".::1. I 63 - Linhas Gerais pa.ra eneerrfi- 13r-asil, UniverSidade, Escola Nac. de 
i 43 - O conceito, - Unizi.:lde E:iCl'a- 'menta provisório das trahalhOS -de Minas e Metalurg'a, p. 5-17. Elo de 
,H:~ttica: 'Mln~:-at;.rlD e :\1-ctalut-gia, V'lpe!:Xluisa. par oorvão no Píauí _ Para Janeiro _ 1M2. P! nO 6, p, 297-'z-::\) - Rio d~ Janeu-o o R-elatório do Diretor do Sexv. Fom. as _ Pl"efáci.~ (GeQlogia dg~J:ft) : 
...... ur.n. Prod. M~ .. l -:::- InMito - 1939. _ nIv. GE<ll. M1n~. ~ M. 19 E' .Illantido <) r,to do Tri, 

~ é'l ~ a:.. _tral\lo d""""" 



~~S~e~xt~a~-1~e~jr~a~19~ ____ ~~~~==-~O~IA~R='0e=D~O~C_C~i'~G~R~E=S~S~O==N=A=C='O=N=A~L==(~S~e~ç=ã=o=I~I)~~~==._c~~J~u~n~ho~d~e 196~5~ 1 
tórJo ao registro ~o contrato celc-I reg'stro a oontrato celebrado entre o 1 Após ter dec àit'to que essas propo4/ Q) se Gr, rlo~ que o lev:.\t'an'l ~ 
bra,10 entre a Superlntencrênc a das MlDlst.enQ ds. A-gricultws e o Sr. pe- s!ções tomariam e. f{hll-"'" de uma Ce)ll- la~-,o perd'.1.ram' 
Emprêsas lncorpo-radas ao Patr!nló- dro M~-chado de Morais e s.Ua ,mul,her, vençâo jnternacl~naJ, ;'Jota nfiSLe V1~ • 
nio: Nacional e o Dr, Gaspar Cou- 'para financiamento de o~r~s de lrn- géSlIDO dia de Junhi.- de mIl nove- ou 
tllllJo I g .... çw de tenas em Tel'ezlll~. pauL cent.a,\ e cmquenta e dom, a segu!l\- , 

. , te convençà.o que será. deni'lffi!nada b) se, a pMtlr de 1.\ffia dAt-~ deter .. 
Airt, 29 Este Decreto LegiSlabVol Art. 29 S!.ste Decreto Legl.ShtlVO en- Oonvenção co.ncernente às D01'roftô mmado, lelulllCta a ~e pr:;-,a~f~er tU 

€'ntrarit. €~n Vigor na data de sua })u- trar_á em VigOl' na data ,de tiua~ publ1- \mimmns p3..ra. a segunda de soc:al, àe!.'l'o::ç~Q em aprêço, . 
bl1cnção, tevo;adas as disposições em I caça?; ,re1fezada:;. as d.Spo.sl~OCS em 1952: 
con\;rário, contlarlO. ; 

As Com's.sões de Constltulçáo Às OJm'Esôes de CDnst!tulção e 11 
:e Justiça. e de F.ínanças. JustiÇ'9 e de Finanç':-,6, DispOSlções Gerais 

--.- Artigo 19 

PARTE L 

P 't d O--t L . I t' ,Pr()l~to de !)ecrc~o Legiclativo I 1. }?ar. os efeitos da prrsente ron-
rOle o e ecre o eQ\s a IVO I r 9 29 d IO~~ vençao: 

N~ 26,"de 1964 " e _03 aJ o têano "dôtermlnado" s gnl!\. 
(?-P il12-A DE 1983 NA ORlroE3-1 (XO 115-A, DE 1963, NA OR1Gli:M) ta. , pre:crlU:, por Ou eIn \'~ttud~ ~'í\ 

" , oJ .. J ... leg1slsçao nacj{lna!, 
Mantém o ato do Tribunal de Mantém o ato do Tribunal de b) tê "dê"'" 

(Jantas cta União que den~gou Conias da Uniú:), denegatôrio de o ,rl.ll0 Te~.i nela St~r:i~l-
ffgistro ao traslado da esclíiura registro ao têrmo aditi1:o do C01't~ ca a resldênc a habJtual Il;0 terrlto~'~o 
~ co r d' t t à 26 d d 1Q~ do Membro, e o U}rwJ "re.'lldente" SJg-"I' c mp a e ven a do t~n6vel ce- 'Ta o e e mar~o e u:..o4, ce- niifca uma pes.soa que resicl~ habltual~ 
ebrado entre a Supermtendtn- Iebrado entre o Mintstér1Q da Edu- mente no territórl0 do Membro' 

c:l,a (i.'l8 EmprêSas Incorporadas cação e cultura e o Senhor EVUn- , 
aQ Património NaCional e ~a1- dro Lemme) para exercer a Jlln- c) o têrnio uespõsa" designa wna 
"ador Sahib) a três. d.e novembro çiio àe Tecnfco em microfil111.ílflem, espôsa. Que depende econõmicamente 
d~ 1949. na /Jiblioteoa Nacion(ll. a-s$inado do ~ar;óo; 

o congresso Nacional cecreta: 

Art. 19 E' aprovado o. ato do Tl'i
banal de ,Contas da. União que de
negou regIStro ao traslado de escri
tura de compra. e venda de imóvel 
celebradO entre a. Superintendência 
das Ethprêsas Incorporadas a.o Pa
tritnônío Nacional e salva~or Sahíb, 
a 3 de novembro de 1949. 

em. 7 de dezembro de 1954, 

o COngresso Nacional d::creta: 
_ Art, lo;) ll!' manUC{o o ato do Tr·bu .. 
na! de Contas da Onião, denegatól'jO 
de registro ao Têrmo Aditivo de 7 de 
<lezembro de 1954. ao. contrato cele-
brado em 26 de Tnmço de 1954, entre 
O MinistériO da Educação e Cultura 
e o Senhor Evandro Lemme, pf\.l'a, o 
segundo, exercer as funções de Téc
nico em m 'crofi)magem, níi Bibliote
ca NaciQnal, 

d} o têrmo 'Iviúva" desIgna uma 
mulher que- dependia. econônllcamen~ 
te de seu e"póso no momento da mor .. 
te do mesmo; 

e) o tênuo I'criança." ~desjgna Um 
menor abaiXQ da idade em que é abri .. 
gatórj8, a. freqüência à escola ou de 
menos de Quinze anos, segundo o que 
COr cl.eterrníne.do; 

Art. 29 Sste Decret.o Legislativo 
e~tl"a~á ~m vigor na data ele-sua pu
bhcaçao,. revogadas as di.'lpoolções em 
contn'wto. Art. 2q ftste Decret.o Legislativo en-. I trazá en~ vj~or na data ,de s~n~ publi-

j) o têrmo "período de carência" 
si~if1ea seja um períOdo de ootize.~ 
çao, .seja. de emprêgo Ou de residênCia 
seja uma. combinação qualquer dê:;
ses ]?eriodos, segundo, o que fbr de
terrrunado. À.$ Com'ssóes de Co t't·.~ I caça0: ,Ievo",adas as dlSposlçoes em 

. ns 1 lIlçao \ <xmü'ano 
e J!lstiça e de Fint\nçl'ls.' 2. para os fins dos artigos 10, 34 

As Com "sõe.s de ConsL tUl~âo e e 49. o térmo "pnstaçôe::." ,se enten-

~r()ieto' de Decreto legislati\!o 
, 1\1* 27, de 1964 

:N° 111-l\, D~ 1963, NA ORIGilM) 

Apt:ova ó ato do Tribunal de 
CO~t4s da Unzilo qUe àenegou 
reÇlstro ao traslado dq escritu.ra 
ae compra e venda de imóvel 
celebr(l;d.a. entre a Superintentlén .. 
Cl(j, (lQ·8 empl'~sa.s Incorporaacu 
ao ràtJrt11lónto Nacional e Al .. 
1Jerto lA.mtn Madi, a 27 de outu
bro da 19~8. 

O Congtesso Nacional de<!reta: 
Art. 1~ g' npro.Vado o ato do Tri
unfll de Contàs da União que de .. 
egou reg'::;tro ao traslado de escr1 ... 
Ira de ctlmpra e \Tenda de im6vel 
~lebrada entre a Superintendência 
ts Empr&as rnt:orpora.das ao pa .. 
1111ônfo !i"flcionnl e Alberto Amjn 
:'dl, a 27' de outubro de 1949. 

Art, 211 ,'Este Decreto Legislativo 
rtrará €&--n vIgor na dtt-ta de s.tla pu
lcação. :relogadas as diSPOsições em 
~ntrárjo. 

As C~~s.sões de Constituição 
e JUstiç(l- e de Finanças. 

'oieto de Decreto Lenislativo 
1\19 28, de 1964 

Ji.l.jtlça e de Finança.). de alUSiyO SCjtl a servIços forneCldw ---- I dlrete.ment~, seja a ptettaçóes indl~ 
, retas consistentes no reembOlso das 

PrOjeto de Oecreto legislativo despesas. cargo do lntereS5.do., 

I (N' 
N9 30, de 1964 

IH-A, DE 1963, NA OIUGEM) 

Aprova a "Convencáo concer
nente lJ,$ normas mínimas de se
guridade sOCUll". adotada em Ge
nebra. em. 1952, 1'01' ocasiâo da 35-' 
Sessão da COnferência [ntt!fnaciO. 
nu! do Trabalho. 

o Congresso Nacional d2c.reta; 

Art. 19 g' aprovada a Oonvenção 
concernente às n011nas minirna.5 de ~e
guridade 50tfal, cancluida. em G;>n.?-
bl'a, em 1952, por ocasião da 35\lo Se.::" 
sã{l da c~nfe!'ênzia Intern~clDn:ü do 
Trabalho 
~rágrafQ únIco. A convenção serâ 

aplicada parcialmente, abrangendo. de 
inicio, ~s partes TIl. V, VI, IX e X 
em obedjênc'a ao seu art, 29 aHnta a 
item U, 

Art. 2Q b:.ste D;:-Cl'eto L(>gislaLivo en
trarMá em vigor na da.ta ,de s!1a pubU
caça0, revozadas .:toS dlSpOMçães em 
oontrár-io. 

ÀS Comissões de Constituição e 
Justiça, RelaçÕês Exteriores e de 
Lc~isle.çã.') Social, nos ~rnl0s do 
art. 340, do ~gimento Interno. 

OOmrEl':ÇAO 102 

ArtJgO 2" 

Qualquer Membro para o qual a 
presente convenção estiver em vigor 
deverà: 

,.a) apIlCar: 

I) & Patte t; 

ti) tx~ Qú3 menos das Partes n 
-M-IV-V-VI-VII_ 
VllI _ IX e X. compreendendo tUnll 
ao .menos das Partes rv - V _ VI 
- IX e :lC; 

til) as correspondentes d1.<:'poslções 
das Partes Xl __ xn e Xlll; 

JV) a. parte XIV; 

b) Ml)ecftiNts na r4ti!iC'!'~é.o quais 
dentre as pa.rtes II a X cujas obrj .. 
gações decorrentes da. CQnv~nção 
e.ceLt.s.. 

artIgo 3' 

1. Um Membro cUja. econom1a ti 
reCUrSOS médicos não tenham at1n
gi-dQ um desenvolvimento suficiente 
pode, se a a.utoridade competente o 
desejar e pelo ~spaço de tempo que 
ela. julga. neces~â.rio. beneflc1Sr ... se, 
mediante uma declara.ção ~xa à 
sue, ratíflcação, dM derrogações tem

Convençào Concernente tt.s Normas paririas que constam dos artigos se .. 
Mínimas para Q. Seguridade Social guilltes: 9d); 12 (2): 15d) 18 (2); 

'0 10'1~.\) nE 1963. NA ORIGEl-:1} A Colrlerência. Geral dJ. Or,"'anlza ... 210); 27d): 33b); 34 (3); 41d; 48c; 
ção Intern.ac'~onel óo Tl'lbalho con.. B5d) e 61d). 

~r({ntém decisão denegatória do voca~A, em genebra pelo Conse~ho de a, Todo Membro que tenha feito 

Artigo 4Q 

1, O Membro que ratlfi(!ar n. :pre
sente convençaD. pode po.s~e.Jo:men· 
(,e, notlfloor o Dll'etOr~Geral da Re., 
parti<;ão InternacIonal do Trabalha 
de que aceita as Obrlgaçõe;, oe<:Ol' ... 
renLes da cotlvenção no que diz reg",! 
pei.to a unl~ ou s varias q:as Partes\ 
tI a X que ainda não tenh~ sido, 
especIficadas na sua ratIficaçãO. , 

2, US COlllprOlllUO$ prevlstcs no 
paragr~fo 19 do p-re'<>i:n.te 3Xt.gO ~e
cão considerados eotno ?art~ mte .. 
grante da ratificação e produZlráo' 
efeitos ià:tmtiCo.s Q parti! da data dI! 
SUa, notificação, 

QuandO, 'em conseqüência da apU .. 
ca.ção de qualque.r das ea.rtes tI a. X 
da pre_'lente cOlwençã~, objeto de ,sua. 
rat'lJ\cação, um Memora: fOr obrIga.
do a. amparQ-T deverroinadas catcgo'" 
rias de pessoos perfa:z.endo, ao menos 
uma certa pef<!entagem de assalar1a
dos ou residentes, deverá) antes de 
se COm! ~met(;' a S.plical' a. Parte em 
qtmtão. certificar-se de que a reteri-
da p-ercentage1ll ~ri\ atingída. .4 

Artigo 69 

Tratando-se da aphc:ação das Par ... 
te~ U, IlI, IV. V. VUI (no que diz 
respeito a. serviços tnéÓ1COS), IX 0:1 
X da presente convençãO) um Mero ... 
bro pode levar em conta a proteção 
decon-ente de seguros qUe consoant.e 
a legislação nacional. 11c10 sejam obri.. 
gatárias para as pessoas ~Tílparada.s 
deSde que: 

Q) sejam catrolad'l.$ peb;:, autorl .. 
dades pÚbl!cas oU adntinístrados, em 
comum, de acôrdo com normas de· 
terminadas, pelOS empregadores e os 
êmpregad.OS; 

b) alnangem uma. parte substan· 
cial de pessoo·s cujOs proventos não 
ultrapas;'ern as de um ope·ráriC l:fJa· 
l!f1cado do sexo masculino; 

C) .satts~ conjuntamente com ou 4 

tras modclidades de ampa;'o, Se for 
ca.so, aOS diSpositivc.s de.s:a conven· 
ção que lhes dizem respeito. 

PARTE 1 

Serviços lIled,cos 

o Mem.bro }}ara o qual a present.s 
Parte da convenção! eütiver em vigor. 
deve assegU1'e-r presta.ções ae serviços. 
médicos de caráter preventiVo Q\1 
curativo às pessoas amparadas quan
do seu estado de s,aúde aSSim o ex! ... 
g1r, de acôrdo com ~ s-egu"intes 6.t'" 
'tlgoo desta PaJ:te. 

o evento eGberto deve abrD.nger 
qualquer estado n1()rbid10, seja qual 
fOr a sua causa, a gestação, o pa·!'to 
e auas conseqüências. 

Artigo 99 Trlbu1Utl rle Con.tu.s da: União de Adl!llnl<;tr&~~o da Rep9.rttçã~ rnt8r .. uma declaração nos têrmos do pa.rã .. 
registro a contrato entre o Minis_ nacIOnal do Tra-b.:tlho, e reunld~ nei· gra.fo 1 do presente arU".o deve no 
t~rlo da Jt{/riCUltura e pedro J1'!a .. sa. cl~de, 2. .4 de jUJlbó ~~ 19:12, na relât6rio anu~l sbbre a. â'pl1caçãÔ da &: pes,oas Qmparado.s devcm abran-
ch.a.dt. .de Uorafs e sua mulher, sua tngéslma quinta. scssao; presente convenção. qUe é obrigado 6. gero 

ApóS ter decidido adotar d~versas apresentar de acôrdo ~om o artigo 22 a) quer deternlin~d,'lg cat::-3;-i.lO;- fie 
D C011g::'~;;Q NaciQna.1 d:.creta: propOsições relativllS à.s nOrffi'l,s mi" do Estatuto da Orga.nização Interna· assalarIadas, per!a2cndo, cO' mir:-

. nimas para a segurids.d~ social, que:;- d0l?-al do l'rabailio, d.eclarar a oro- mo, 50 por cento da tC~~'i.:aC:e &'11 
.\rt. ]? E' mantido o ato 00 Tri- tão que eatá compreendida nO quinto póslto(). de cada uma 00& d~rrosaçõe.s asaI9ri3.-do!'., hem como s.u.f,~ csp~ 
aa.J ~ eon1!t:l <la Unil!() clCllcq.ndo' pan\<! da ordem <ti dia da ,e.ssão; aa.s quatq se bel!erlcloU1 J .... C tilllCs, 
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õ) quer determmadas categorias da' do quando so tratar de doonças lJre.· PARTE IV I 4. 'l'rats.llao_~e de ope!'AL'1QS ,cuJ( 
ll~pu1ação ativa, perfazendo, no 00" vistas na. Jc3islaçâo ns.monal e Dar:!. I p, c Ja~. o de desemprJgo OCU~'lÇao de:p\.~nct:?l' UM €:Haçoes a~ 
Illú10, 20 p':)r c~n~o da totalidade dos as Q,uaJ..:; se reconhece a necessidade de ano (t:-abalhldores sazonaifl1 a d'\-, 
~l'sldentes. bem como M e..;pô:;M e a.sslH\!ucU!. medica. r,:o;cn3:3da. I A:t~10 19 ,r~çao da pr.''it·;·uI e o ")!::;'p'o l"ie Cj. 
líilhos dos tnte3~.1n·.3 de.::ss.s clltego- 2. No ca..::o de ter sIdo tc'ta uma' O 11dnbra para O qual a presente, ~~n..c~a pOdee~)Y;.e,r'0adaPtaa~ ê", cau-
l~las; declaração nos t.ê,mos do ttrtl';o 30, a: p,llte J ... crnvmçao estiver ern v;2.or ; ço s do .l:.., . 
I C) quer dete'Tn~nr.dc.r cat::<.ori.1.s de durcção das pres':;I.I;ó;:,s d~ .\",.:.~t:-r.c.al d~D a'};,'p''';,. alo 'pe~soas amparactll:l PAP.!'~ V 
~e.."ictentes, perfan>ndo no mínimo 50! mfj 01 p:>de ser Um:t::-G,j, a 13 s:::nJ~ j:::-I· •• :lrc..·.', r.:~ G2s::mprêgo de tlc6rdo A e tr á ~ t'i':'tf/ü:e 
~or cento da totaltc..ade dêE.Se.~: ~ : n~& p~r caSO. . com t..:. s~::''J..ntcs artigos desta Parte, pos n •• c. la por 

, d> quer, no casa de ter sido f€~t,a PARTE In Artigo 20 I Artl':o 25 
1~lmadeClar;ção nos termos do J.rttgo AtlXtl7o-dOou;o O evinto C-QO.zrt.... aeve lb;.<Hjg~r tOd... O MemQl'o par:"! o Qual a pr~,!o..?n!, 
:lr,. detenninadas categoriaS Oe €L~S't- suspeusao de gan.nos, tal e",mc tOr de, Part~ as convençao estIver em v:'{o::, 
jlarlRdos perfazendo, no mínimo, tu Artigo !:1 tInida pela legêSHl.çao nacumal deV~{h deve assegurar às p~soas amp~rc.a.l· 
/por cento da totaJid-ade das as.saJa~ O !'Ie~bro para o Q,H~l a pre1iente à ü,.pos61bllldaae ... +. obtençao ae un: '1po~entadorla por velhice, OC ac~rj' 
itiados que trabalham em emprês.a,s - . empre5IO adequ:;.QO, por :"I.a,r:-e de P2S~ ;om os s(>gumtes artlgos dest'l t'arte. ,indnstrlals que empreguem 20 pes.. Part,:! da Convença:) f;stlver f':D vlgor ~ 1:1' 

OP\(. a.:lsegurar o ptgaffiel1'1. de au- f..O.l amparaaá.. qUe seja capaz ae rra. 
iScaS, pelO menos, bem como as es- lh 
,'p' fu .... e filho" dos ,'''!arlados d"~M<T Xiho_dc<~1Ça às p..~.:o"~ nmpa.8das, de ba ar e e~teJ.:t dU3ponivel para O trIlo 
U'~~ ., __ ~ '""'" b h 1. O eVEnto CCOerto sertt • PO')re'I~, . jllCÕrdO com os se~ui"1~"es at"t1fo.!, Gesta I' 31 O. ~ 

categorias. r3rtc , AfUgO 21 ' l,'er.Cla n.lêm de ,tfia aetermmaC\.a 10·\, 

A t I lO I Artigo 14 I je p:-escrJta. 
, go A: p:' ... c J:t:; amparaú'3s C1evO.l ab n.n I 

1. AB prestações devem abran"er! O ('vento coberto deve acranger li I ger: 2. !\ idaa~ tl::'t ern;1nflda nao ( "r,:: 
'no mínimo' " '\ tncapf.cltlad-e de trabalho c*ecDrl:'ente a, quer deLê:-mmaaas ca.tegor.3.S Q, j :.Iltrapaq~~H a de eá anoS, I'oCJv.\ 
I' I de um estaco mórbIdo que acarrete a çCàera ~{'r nxacta. P::,>JSS .nltOt"10DfIl 

l:) em caso de estMio mórbido; su~p:::nsão da ganhlbs .~onf,>rme fOr assal!l.rlnao::;, J)2'tl:lZtndO 10 nünll1ili competfn1(~, uma IOade tUll.8 a\,::lnç'l 
• ......1 d édi deflnrda pela leglslaçáo llJ.C'lOnal 50 por CelhQ da tot:.llctlde Ou.:, 9",:<\Ja- cta toman=to-'''e em ccnstjf! aC'!'l', ti C'" 
t) OS se~ .... 1ÇOS em" cos. qne e~er- . Wldos; paCI(!ao" N' trabalho d'3.S p~<~O:l.~ te1': 

çam a ~c1inl~a geral, lnclwnve v~llas \ Artigo 15 b, q,uer lOUoS os reud'enle~ ctl.'C ! ~"<; 110 p31,. em aprêço. 
damlcll.ore<s,! reeu..sos aurante o event·o nao exc'c..::. 

.. • • 1 A~ pt:':$sOas amparadas devl-m r.bran. rem dete:mll1ados llmltes, df: u:',) ,-, :3 A. tep:l~Jação n3clcn9J v,ara ~U' 
ta~~s ~seh~~~~~e aesfescs~~t:~r~~= ,gel': com o di.'pCS~o no aHlgo 01: p:mctfr. a p.~estaça~ s.e a Pê~:lt~ O;.l~, 
..... itaUzadoas ou não e ainda 09 que I ai quer determinadas ('ategorias "ta tetla d.reJ1o exetcer ete t ri. ll~!l " 
-;er administradas fora dos hospi- de aSffilariadas, perfazendo, no m!~ C) quer, no C&~<J ae ter t.:ac [,1L aClvidades remunerao.õ"s 'lU Pl)t~,P1)ruOtlvd, 
t.ai~' nlmo 50 por cento da totalidade dos uma aec~araçao nos t.ermos Gv afugo mJnUlr as prR'staç es eon, 

, a.<;<:al .... riadcs. 3, d2tertn,nàGaS e3tegOflas a.e a.;~~. quando os ~ar.hos do 1:}en~ne:3.rl: II 
ilf) forneclmneto de produtos far- ,'" • . . lar~1o.s, perfazendo. no m!n mO 50 t.rapassarern uma qunntt!\ '1l:lf~Trnm<:).t:l 

macêutlccs inà1S}lcn!3áveis, mediante tJl quer determmadas categorias d.a por (!'enLO d.a tL>ta.lldp.de aO?; ;l.' f:Jl<l:lCt. e (lS prestações não c!}nIT.but!vI 
receHa passada por médico ou QutTQ p')pu.l.açâo ativa, perfazendo,. no ml. dos que traba]l':.,m em emprê~a.<; ln- quando os ganhO!'! do betH/i. {mo f 

práUro habilitado; I nlmo, 20 1)01,' cento da totallOade dos dust!ÜU9 q le ;,mpreguem :lJ p~.!r'oa~ "eu.c; outros 'l"e<'ursoo. ou" os 0{)ic; se 
tu) hosplt.aUzação, quando necessá-' re:ldentes; pelO menos. ~ ',u3áos, excederem uma qUi:wt~t\ c1f',t: 

1'1a; I Cl Quer todos as residentes cul~. A t;}j:o 22 (m:nada. 
.to I tecur::os dUl"ante o evento r,ão exce-, 1 Q j 

bl €m ~~<) ~e ge,5tn.ção, pru e I Gerem determmad<Js limites de ac(Jr- U::''1d) {,r.cm amp.:l~.9C:as cat(>, 
Suas conseqUe1JcUt.,<:; do com o diSposto no artigo 67; gonas de ~fsa"Rn!ldos, a !')lcstt-Ç::\:: 

A~t1go 21 

i) assh;t:ncia pré-nata], ass'.stência . con.sl~tlm em l·n· pagameull· p~no~:' ger: 
dura.nte o parf4> e a..'isist5ncla apóS o cf') quer, no_caso de ter sido felia co cal:ul.a~,J y,:"gundo., as ~at;pOSjç'Oi:~ a l Cluer de' el"mmadas ca.:'~ or!J '; I 
parto, prestada por médico ou par- uma ~eClal'açaO no;,; têrmos do ar_ do art,go (;5 ,lU elo all.go .1G ')<:,<)~lnrlado,'" p~rf37~ndo. no ;::r.rum 
telra diplomada. tlgo 3;. determinadas cate~O~"ias. de 1\, Quanco TI Hm I1mpuafiN tcd.\P' 50 DO!' (I~nto cll lG~,l'}idade ,do!', a.c:;.s~ 

" assahnados. perfazendo no mímmo o?,ts.dentc.: ,:::1~m recurso.':, nulant" " lartaCiOS; 
t;) hosp~talização. em C2!\O de ne- 50 por cento da tota.Udad~ dos aS.<la~ 

cessidnde. lur1aClos qu~ trabalham em E'mprl:!sfil;: e:,e~.~J n3.J ,'x' ~'.?rrem ,óeTermmao()" bl quer det€'ti'Omaàa~ c'l.·t~{'rlas I 
indu.:;trials ~ue empreguem 2D r.essoas lunHJ,.'i, a p~e.:laç~o conslst.irá, em um populaçao ativa., pf'rtazencl0. no '[li 

2. O beneficiário ou o re'11ect1vD pa.~anlL'mo prrlOdlco ~alculactQ ac 20 };lO!' cento da totall\c1at:I~ Ü 
. I'cs})onsâvel 1J{lct:em ser (Jbrigadoo Q. pClo m~nas. acordo cem ',):> dlSPOslUyos Olo anl!]'o m~o. . 

d ArUgo 16 67. re_ldentes, concorrer para as espC'M com os 
serviços médicos recebidos CID ca~o de t. Qt:!'nuo forem ampardl.'las ta- C) quer tod()<3 os re$l<1er.~~ ~ C'J' 
do:nça; os disposjtjvos relativos a tegorlas de ás,salarlados OU !'ate30na~ Arngc 23 r-aeursos cturante o evento. n:.o ri:, 
esta participação devem ser estabe.. da popul"çàO aUva, a prest.,:;.ça-o con_ A prr~tJ.ç3;::, o.enClonaa.:l hG attt~t, darem detcrnlincdOs 12nll~c~ '] •. ~e( 
lecidos de tal forma que não lmpli- Slstlrá em um pagamen"~.) per'odie\) 22, no evenro l.'o/)eno, àev,;- _t'l a~St d~ com o dtsposto no art,~.n 01: 
quem em õnilll por demais pc::.ado. cruculado de acOrdo com as' dtspost· gu:acta, no r.~.'11mú, as pes.'O.Jl1:' arupa- tt) Quer no caso de ter &1Qo te~ 

3. As prcstaç3es fornecidas de çôes do artigo 65 ou do arcl:!o 66. radas que completarem perloào je C.l- :.una declàraçãO nOS térmvs d( aAtl 
Qcô:do com o present·e artigo devem 2, Quando f.orem ampar~dos todos rl!-nc1a ('On.ftocr!!.(a suflc1eme rara eVL 39 determinadas categorias õe p~al: 
\'Í.sar a conservar, restabelecer ou me~ Os re~ldcntes CUjos recurs>,lS durante tar abUl.os, rl;das, pel'fa'Zendc, no m1n,imo. 51' tl 
lhorar a. l:aúde, bem como a capaci~ o evento o aU~ll1C consístlr9. em um Artlgo 2'" cento da totaiidade dos Bi>S91a l \?(j 
dade de trabalho da pessoa ampara- pagamento periódico calculado de que tI"ab~lham em emur~!'M ind\l 
da e 6. atender às ~ua.s ncce;ssidade.s' acôrdo com o que dispõe O er.tigo 67. 1. A l>:-(,3:.\'~ao' menClOn:a~ no ar· trials. que t'mprezueUl 20 prSSQ :l,5 Pt 

tigo 22 devP ser concedida duran+.e to-
p~EOtllS. Artigo 17 do o c'Vento. com a exceção de .ue :nenoo. Artigo 28 

4. As repartlçô~s do Go't'êl"no ou A p:'estaçào menclonllda no artlgo a du;ação da p r estl3.ção POde 'iel li-
as in-stitulções que dispensarem e"sl'fiS 16, nQ evento CObert,o, :leve 5Jl hSge. mltada: A prestação consistirá ~m U!n t 
pre<;tuçÕfs devem incentiva.r as pes- gurada, no m1ll1mo, ~ oes-sM.s til! _ ll) quancto sl'io nmpa:-aaas o.!lt.egOf13.!:. ~s:mrnto }:leriótl~co calc'.üapo como ~ 
s09s amparadas, por tod03 os mejoo paradas qUe comp:etaram um f,erlot1-o de .,.Halar!ados, a 13 seman"'s no Cle. Zue: 
Que juIg3rem apropriados. B. recorrer de carencia Considtlrado &uÍlclentc· cut.\'o de um peri'OCl.o de t:l meses; aI de acôrdo com Ni dis.pc.'>íth 
aos serviÇoS gem,d.s de saúde ,posto" à para. evita.I' a.buws elo artigo 65 oU do artigo 66. c\>ufon 
~U::l, diSPQ'iição pelas autoridades pú- b) quando São ampara.ctos todos {~ se tratar de nessoas atl'tlare.Clas PI 
bli('8'l: ou por outros orga.ntsmos re- Artlgo 18 residentes CUjOS rocursos QI'rante t. t ncentes as cnte<Torias oe ast'ruar: 
('C'nhrc!dos pelas aUloridnde~ púb1i- 1. A prestação mencIonada nO ar- eve~tv na.o excederem a.ewrrnlhaC1O~ de ou às catc(>'~rla.s de pQ.pn'~~ 
cas. I Hnutes, a 26 semanas ni> decuT.':o de :ltOSva' o 

A t,,,, 1 I tlgo 16 d<lve ser cOncedlda QU'ante um nertodo de 12 mNe:. i 1 , 
r -0:.

0 
todo o evento c® a ressat'iia de qUt . I b) de acôrdo com 'J!f dii'l1)lsith 

AJ pl'e5tações mencHmado." no ar- a. duração da prestação l,lO~Sa ser 11. 2. Quando a duracao da peStaça! do fo.tt1g0 6'7. quando fotem ampal 
Ug,o 10, no evento coberto d!:!\'em ser I m1t.a,da. a 26 sêltlanas pOr caso '1~ for escalOn!lda, em VirtUde cta je~l';'1 doS tod<J3 os residentes ,rujas reeun 
aS!t'1urad.a8, 'Pelo menos, as pesso.is ooença, cOm a possíb1l1dade Ile nM la!;Ao nac1onal, segundO a 1ut'açao o::. durante () evento não ultrap;1ss:l.rl 
tHnplrcdas q\l.e co..'1lpletarem Ou cujO' ser 1Xlga a prestação nos tr~s pri~ contrlbmçao ou segunjo as prestaçoe~ i jetermín:ldos limites: 
(!"€'enon'>s:vel houv-er complet~.oIjJ') um metros dias da suspensão dos gpnho.., ant.e!lOl'mente recebictas no 00CUt'.::;O 
eF!i!;iO con;::fderlldo neces.s:tti.o para; 2, No caso de ter sido Jelta um:-, de um penodo C1eterm.tnaao, os cuspo, Artigo 29 
e .... r~,ar abutos. declaração nos tênues do artigo 39 sit11 ... JS da al1~ea a) do paráqrafn) A prestação menc;onada no ;:rfL, 

13. duraçâo da prestação pOCle ser U. oonslderar-?e-ao cumpridps se a du- 28 d ve no e\1ento cobe~lo, h,'r a~ 
A:-t:6o 1'2 I mltada: ração médIa da pres.taçao abranger, e 'no mínimo: 

no mímmo, 13 semanas 110 a.eCl.lrSO de gurada, 
1. A<; pre"~2.çôes menc!ona4r:.~ no ?l quer 9. um ~rlOdO tal Que ,0 um perioClo de 12 mese:s. a) a uma pessoa ar.n'P'~Tadi!. ( 

n: 00-0 10 devem ser concedj{~·1.s du- numero t'Otal de d1as pare. (),g ualS 3 A prestaçao pOde Cleh::al' t1e ser houver compl:tado, an1A:'s de se V~· 
n'nte todo o evento c{:~;;r~o. com a! for conced1dO O aUXl1ío_d.~en~ no de· efetuada Clul'ant-e um prazo de carên- ficar o evento, segundo regras det 
f'xceção de que, em ~aso de doença, a' cO~l'e~ ~e um ano náo seJa:, mterior n I cL1 Umitad() aos sete prlme:ro.s dias minadas. um períOdo de carênci!l ~ 
Gll,rQçãO das prestr;çõ'('s pode ser li-i de \ê es ~ nütnero mêd.lO tlt; ~. (em c:a.cta caso ete su:;pensáo dOS ga~ pode consistir seja. em 3~ ~nos 
n,:,tada a 25 seman8.S p<J1' ~<:tSO; to~ ;~s, ampauda.s durante êsse meslUo\nhOS cQInputando-se OS d\ao: d-e de~ oontríbuíções ou de emprêgo, ;,eJa. 
<:avla, as _ pl'estnçôes de assístênciJ. • Sf'mprêgo 1l11tes e depOis d.e um (m1- '2:0 anos de residência.; 
méd'ca 2.'1a? ;>adenl ser sUsp~n.sas e.n- J o) quer n 13 semanas por caso (!(" prego temporar1o que nl\o pasre de b. quando. em princIpio, tôdaa 
qu:nto estlver tendo pago um ,Sl!XlllO- \ doença, com a J>OOô. !biuctade de llCO uma duraçâo determinada. como ta- pessoas ativas iore.lU &lllparatk!.B, 
d?_nç1 e devem .toI?ar-.se prc,.vldencia.<=. fer paga a preE;ta.Qito nas tlr'es ~lmel, z,,"'ndo :pa.rte do mesmo cliM d<! SUS- uma pw.soo que houver cotnpl~~'~ 
y .. ra elevar o 11.Trnte sUDral)'lÇ>nJ'Iiona-1 ro.. .. d11'1.iõ. cta SUSDe~ dOS g9<U:ilOS. p~~ de s;s.nl1o.;. 'llln determinado período de oG'u~~'4J 
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i 
ç6es e eIll nome da qual foram efe. 
tuadas no decurso do pel1.Oào ativfJ 
de sua vida. contrlbuilf,ót.) cujo nú
mero anual médio atinja a uma quan
tia determinad.a. 

2. Quando a prestação mcnclona_. 
da no parágraftl 1 estiver subordina
da à integração de 'um periodo m1~ 
nhno de contríbulçJ,o oU de emprêgo 
uma prestação reduzida deve ser as. 
segurada, no mínimo: 

a) ao uma. pessoa 3.nipal'ada que 
hou';er completado antes de se veri. 
fic:lr o evento segundo regras deter~ 
minadas, um penado de catênda de 
15 anos de contribuiç6c:s ou de em
prégl)~ 

b) quando, em principio tôdas as 
pessoas ativas forem ~mparadas, a 
uma. pessoa que houver completado 
um determinado perl<ldo de;. contribui_ 
ções e cm nome da qual foi efetua
do, no decurso do p-er1odo ativo de 

u) estado mórbido; 
b) incapacidade para o tra~ll1o de~ 

corrente de um est.ado mórbido tend'O 
OOUl-o resultado a. suspensão do..s ga
nhos tal como estA def1nlda pela legis
lação nacional; 

. c) perd~ total da c.tlpacidade rte 
ganho ou perda parcial da capacida
de de ganho ultro-passando um lirnittl 
determinado. quando fOr provável que 
esta perda total ou parcial seja. per_ 
manente; ou diminuição oorrespon. 
dente da integridade ffsica; 

d) ptr-da des :netos de subsistência. 
sofrida pela viúvs. ou mhos em con~ 
.seqüência da morte do arrimo de ta
m1lia; no CasO da viúva o direito a 
prestação pode est.a.r em conformida
de com a legi,;laçiio nacional, de que 
ela é incapaz de prover ao seu pró. 
prio sust:ml.o. 

Artigo 33 

4:. A Assistência médica p:-est.ada 
em conformidade com o:' parágrato3 
~nteriores deve tender fi, conservar. 
restabelecer ou melhorar a saúde bem 
com a capacid3.de de trabalho das 
pess03.S amparadas e acender as suas 
necet:Bidade.s pessoais. . 

Artigo 35 

1. As repa.ríiçees do Go.'êrno ou 
as instítuíç[ €s encarregadas da admi_ 
nistração da as<;ist"éncia ~édica de·· 
vem cooperar, qlL'1ndo fÓI' opm'(unl'>, 
com os servi:;os gerais Je reeducação 
proflssional v;sando ,l refldaptação 
das p~ssoa~ de c:-:pacld.loe diminuida 
a um trabalho apropnudo . 

2. A legis~t:ção nacional pode au. 
torizar Os referidOS departamentcs· ou 
instituições a. tomarem nlédidas \"l. 
sa.ndo :.l recupera<;ão profissional das 
pess03s de .apaclda.de dIminuída. 

Art'go 36 
SUa v:da, o pagamento da metade do As pe..c:;soa.., ao fi p a'r a d a.s (!evelh 
número médio de contribUições anuais abrancier: 

1.' No que diz respeHo à iccnpa· 
c~dade- para o \:ra.iY.üho ou à pn.:t,e to
ial da capaCIdade de ganho. qU'J.u;lO é 
provável quo .~ta perda sej'30 ?I!!."\n:.\.
nente, OU a dimmUlção corresp,:mden· 
t~ da integndade física! ou à mort.e 
do arrllno de faroilia, ~ prestação c<:'::" 
responderá, a um pagamento perlo· 
dica calculado de acórdo com ~s di.s
OO.5itl\'os do artigo 65 oU'do art:gC 6t:. 

determinadas em conformidade colll 
O dlsPQsto na al1nea b do parágrafo] 

. do presen te artigo. 
3. Os di,spositivQS do parágraf~ lÇ1 

do presente artigo cot~sideral".se.ão 
cumpridos quando uma prestação 
cnlculad,a, de acôr<io cOm a Parte XI, 
maS segundo um!l pel"cet'lt,agem inff"· 
~Ot' de 10 unidades àquela que estâ 
'1nd;cada na tabela :HIExa à refe· 
lida. Parte para o beneflciáno padrão 
rór assegurada a tOda pessoa a'llpa .. 
tadll que houver cOfi';;>l.::r.:1do de acôr. 
do com ai; regras estaoelecid:ls, seja 
10 anos de contribuic.;ôes ou de em~ 
prêgo, seja 5 anos de '"e$idência. 

a) qu.er detenninad:u; catego!ta~ 
de Ilssalsl'jados perfazendo. no m1nJ~ 
ma, 50 por cento da tJltalidade dru 
a~salal"lados e, no casO de '.) direito à 
prestação decorrer da morte do arrt. 
mo de famllia-, jgualmente as espOsas 
e fi1hos. dos assal.ariados dessa cate. 
gorias; 

b) que, no caso de ter sido !elt). 
uma declaraçt\o nos termos do artlgo 
3(1 determinadas <'.ategoritts de assa. 
lariados ps:fazendo, no- mínimo, 50{) 
por cento da totalidade dOS assalarla~ 
dos que trabalham em emprêsas in· 
ctustria:s que empreguem ~ pessoas 
pelo menos, e, no caso de o direito 
às, prestações decorrer da morte do 
arrimo de família. igua:mente as es. 
pôsas e ti1hüs d"s dSSalariados de.1sas 
categorias. 

ArU~o 34 

1. No. qUI! üiz respeito a um ,esta, 
do mórbido as prestações devem 
abranger a assi.stência médica men. 
clonada nos pa;'úgrafos 2 e 3 do pre~ 
sente artig-o, 

~. Uma redução pt'opórcinnal da 
porcentagem indicada na tabela ane· 
xa. à. referida Parte XI pode ser fe1. 
ta Quando o período de carência de~ 
ttrnünaQQ para a aut-Jrgu da pres· 
UtÇão que oorresponde à porcemagem 
reduzida fór .supelior li 10 anos de 
oontrlouições ou de emprégo, mas }n
tey~ol' a 30 anoo de contribuições \lU 
de emlJrê<>o. Quando o referido pe
ríodD fôr "'superior a 15 anos u~na 
prestação reduzida será concedida 
eonforme o parágrafo 2 do presente 2, A as si s t ê n c i 1\ n.êdica deve 
arti;;o. abranger: 

5. Quando a conces:55~ da .P1·esta- a) assistência de clinicD de rnedl. 
çã9 mencionada nos paragraío8 1, 3 cina geral ali de especla!iSta fi. pes
ou 4: do presente artigo estiver suo soas hospitalizadas. ou não, tnclu.,,1. 
botdinada à integração de lUr1 peno_ Vi! ViSitas a domicíliO; 
do mÍ11imo de contt'ibuições uma b) ass.:stênda dentária; 
pr~tacão reduzida deve ser assegura. 
cJa, n~ condições determinadas, a 
uma pessoa amparada, a ~ual, pelo 
liimples fato de Já ter 9.tmgl?-" a.l?a
de ~vancada quando tJs dIsposItivoS 
que. P\O:~·Yii~t\!m a aplicação da presen· 
te parte do Convênio em vigor não 
puder pree!lcher as condições deter_ 
minadas nos têrmos do parágrafo 29 
cio presente artigo, a nãu ser que uma. 
prestação de acôrdo com os dispost .. 
Uvas dos parágrafos 19 31i OU 4° seja. 
eoncE'dida a uma t1l1 pessoa em idade 
mais.., avançada dQ flue !l normal. 

Artigo 30 

k prestações mencionadas nos. a1'· 
tigos 28 e 29 devem ser concedtda~ 
cluraote tócta. a duração do evento. 

PARTE VI 

c) serviços de ~l1fermagem, seja a 
domicilio S€j.1 em hospltal ou outra 
instituição médiCo.; 

d) a manutençiio em 
caso de repouso, sanitário 
instituição mt:'>dica; 

hospitaIs 
ou outra 

e} fornecim",nto de a.!tlgoS dentA. 
rios e de prr .lutos farma,cêuticQS e 
outros al'tig-os médicos ou cirúrgiCOS, 
1nclu.slve apar! ihos de prótese e sua 
conservaçã ... , bem como óculos; 

li assisf~LIC·a. prestada por mem· 
bro de outra t:>roflssão legr.lnente re. 
conhecida con.o li~ada f~ profissão 
médica. sob :.l fiscaUzação de um mé. 
dica ou dentíst.a. 

3, Tendo sido feita wna declara. 

2 Em caSo- de pe:d-a. parcial da 
cap~cldr.de de .... anho, quando rôr pro
vável que esta perda seja. perm~9..t\ePte, 
ou no caso de uma djmlDulç~~ cor· 
resçY3tl<t.ente da tntegrLdade frslG.a, a 
pre.stação, qU<3..udo devIda cons~tlrá 
em um pagamento periódIco fIxado 
proporcional e equitat:'vamente, de 
aCÔfaO cOm a prestação prevista, puxe.. 
() t,aS1> da perda total da. cap<;Cldilde 
de ganho Ou de uma djminWç~o cor· 
respondente da. lnt~g:ldade !Lst(!a, 

3. Os pagament06 periódicOS 1'0'
derão ser convertld05 em lUJ1a '.l:'nntia 
paga de uma só vez: 

a' quando a mcapac;dade !dr roi
nima; ·OU 

b.l quando se fa-nec,f às aut,m9a· 
des eotnpetentes a garantia de um 
emprêgo adequado. 

Art;g,o 37 

As prestações mencionadas nos ":1'
tigos 34 e 36 devem, !lO evento CObcrtiO, 
ser a.ss€gmadas, no minimo, as poo· 
soas Etmparadas que estavam t;!~lpre
ge.das como a.s.sala.:ldas no terrItórIO 
do Membro no momento <10 aCidente 
t)u no mom'ento- em que a doen<;a !~i. 
contraida e, em se tratando de Da· 
gamento!) penód1OOS. rf'-s~ltant.e3 .. da 
mor,te do a.rrimo d~ famiha. a vluva 
e aos filhOG do faleCIdo. 

Artigo 38 

b.s prestações mencionadas nos ar
tigos 34 e 36 devem ser conc.e'lidas 
üut'ante tôda. a du.ração do even':.O ta· 
dav!a, no que diz respeito à mc.lpll~ 
cidade para O trabalho, a p:estaçâo 
poderá deiXar de ser efeutada para oa 
três primeiros dias de cada ca.so de 
SU5pcll€ãO de ganho. 

PAR'l't \'II 

prestações de família 
Artigo 39 ção nos têrrnQ do ~tig-o. 39, a as~iI!" 

• te"ncia médica deve mclUlr. nQ num.. I • _. Prestacões em, caso de Qcidentt:s IJ-.8 O Mempyo para. o que. a pres",n\l 
trabalfio e de doenças projis!lio71CHS mo; Parte da Convençãú estiver em vigor. 

a) assistêncla por ~línic() de medi. deve assegull1' ~~ pess<>as a:nparadtlS 
Artigo 31 cina geral, inclusive vistas "':'ou-:.icilia.. prestações famIllareB, de acordO com 

O Memb~o para o qual a pres~nte res; os seguintes artJg06 desta parte. 
Parte d{) convênio estiver em VlgOt~ b> fls.sIstenc:a. por especialiSta ml.. Artigo .() 
deve âssegurar às pessoas ~par~dab n'.'s~ada Cl., huspitaiL a pessoas, Ms" b' 
presir.tçóes em caso de aCIdentes de ,,~ ~A O evento f~l3b~rto s.el·á a responsa 1-
trabalho e de doenças pl·ofisslo~ai!. pitalizado.s, ou não e assjS/1'Qn~I~ por !idade pela manutenção de crianca" 
de acôrdo com os seguintes art.J!!OS especi:.ll1stas que pode ser admInIstra. conforme tôr determinado. 

da fora de hospitais; 
desta Parte. OI). C) !ornecirnentc de pr(lduoos tSl'~ Al'V.go 41 

.. '\rUgo 32 macêutlcos indispensáveiS, çob re~e~ta A5 pesoas ail1pal-ada.s devem abran· 
Os event06 cobertos dc\'em auran_ pas.s,a .. da P?r 11 tjdico ou outro pratic-O ger: 

ger as segulntes hipó~eses, Qnal1do\hab111t:
d

O, ·t-r - quando necessâ. aI que.:, determInadas categorias de 
devidos a acidentes de tralnlho Ct\ d) lOSpl a lZaçao aS'ialariados, perfazendo, no mi1Lm~. 
a do~nças profissionais. ria.. 

50 por cenUl da totalidade doS jI,<..d,!!\. 
nados~ , 

O) quer determInadas cate6br~,ls <la. 
pcpulaçi\o ntil'ü, perfazendo lIO mi~ 
rlimo. 20 por cento da (Qtal daJe a05 
reside!) tas; 

c) quer todos os res!d .. nte~ CUj03 
recursOs flurante o evento prev~~o n,·!) 
ultrepa.ssarenl dete-:min,?-G.os H::n,l~f; 

d) quer. no caso de ter sido H'jta, 
uma declaração nos tênuos do a:,~'~Q 
.\l', detel'mmadas categonas d~ .~·h:~ 
humdo3, perfazendo, no U1ln~t" '. :j!) 
por cento dos assalari.ados que tt .J.'~ ,. 
ülam em empresas illdu5tna!." li.O 
empreguem 20 pC13soas, pelo, ·n!n\J~. 

Artigo 42 

As p:'e"tações :leVEm cons:.stL·: 
aI sejr:. em lHn pagamento r-t,·.ém ... 

co concedido a tàda peSsoa a;npar;:laa 
que houver completado o pe: HJ~l(, utJ'. 
c9 rcncla determmado. ' 

D) seja. no fornecimcnt-o às Cr ~àl1 .. 
çrts, ou' para a.s crianças, da 'l.~i·lH'il .. 
tas roupas. habItação, Jocul p:t:"!l tE. .. 
rias ou assistênc1a domic:livr; 

C) seja em uma. comb:neçlol, or-~ 
Pl'estt\çôes especificadas DM :tljnei.'l 
_ ~ [lo 

ArtigO 43 

As prestações menc!onadas no fl'W" 
Ugo 42 devem ser nssegu)'adas, tt<J ÍJ11 .. 
nimo, a uma pessoa amparada GU6 
houver completado ,um determtlla(;() 
perlodo de carencia, que pode C")rl,s':;4 
tir seja em t.res meses de. contl'lbUlç.10 
I)U de emprego, seja CUl um ~:w de 
re5~Qência, segundo o que iôr tletcr .. 
ntinado. 

,Artigo 4.-{ 

O \"alar wtal das prestaçoes C/JIlce .. 
dldas às pessoas ampo.rada,s nos U!<: .. 
mos do artigo 42 deverá ser calc·.~lado 
de forma a corresponder: 

d) quer a 3 por cento do f..llátlo. 
de um trabalhador comum, aduLto. ço 
sexo mQSculino, determinado de flcM""'. 
do com OS dispo.stivos do artig0 66." 
multiplicado pelo número total de fl" 
lhos de tõdas a.s pesoas prot-e~1óas; 

b) quer a 1,5 por cento do saJádo 
acima multiplfoo.do pelo número total 
de filhos de tOdos os residentes., 

ArtIgo 45 
Se at3 prestações cowistirem ,"m Urn 

pagamento perlódico, devem ser l"vn ... 
cedidas durante tôda a. duração dO 
evento. 

PARTE vm 
PrestaÇões de MaternmGttrl 

ArtigO 46 
O Membra para. O qu.al a presente 

Parte da convenção estiver em vigor. 
deve assegu,rar prestações de Inat~l. 
ni(1(tàe às pessoas amparadas, de o.co-:
do com DoS :segulntes a.rtlgo,s dEBta 
Parte. 

Partfe 47 
O evento coberto será ao gravlâez, «» 

parto e .suaS conseqüências, bem como 
ao suspensão de ga.nhoe daj decorrente 
tal como se achar definida na legi.s ... -->_ .. 

jaçãO nacional. . 

artigO 48 

As pessoas amparadas devem abran_ 
ger: 

a) quer tôdas 8S mulheres perte'l ... 
centes a. ócte1"mmada.s categoria:" da 
assalariados, categOrias estas perta ... 
zendo, no mÍl1imo. 50 par cento da t-<?_ 
talidade dos assalariados e, no que d.a 
respe1to à assistência. médica à m&" 
ternidade jgualD1ellte 80S e.sPÕ3a.s d, 
L-omtrut perteneentes a estas ll1esnla.s 
categorias~ 

b) quer tôda.s &s mulheres perten .. 
centes a dteerminadas categorias da 
população ativa, categorias esta.s per. 
fa.zendo. no mínimo, 30 por cento doa 
totalídade dos !~id~n.tl$ e, no !}Ue d'a 
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;::!I~ ~ ""si.tênma ... é.;Jea à 1110. _,do COJn "" oegu\D>tea ortiB<>o do 110 rdon " .. 1~ -b :~a l:·'=Co=]>ro-==!ellWn"'m='h~ •• =""""=,.,,,-=~~=,=rêsaap;':_'A .. ~,~~~m' :;d"1 
tE'<;:,nid~de. igualmente as espõsa. dt) referi<kl ca.pitulo d.esta parto. N3lIt8 uUgo. ' .!"""'u""" ..... ~ I;.o.Qu Y"'''V"''~~! 
homem pertencentee a estas ;;nesmaJJ ArH .... O 54 3. OG dlsPosjJjyO.3 do i 19 rI- P1'C-
oa.tegoti~; ~' _ ""O 

, O event ..... coberto é a. 1nca:padda.do ~enfi:) 6rtt:ra co~:d.~rar-se .. ão O\Ull. .. Art..izo 62 
o) quer, n() eru;o de ter liido feita. ..... .<oI,~,_..:I !I~ ,pl'ldoJ: qUtlnào um {l, l1rrestação taJ.. 

uma (Jeclaração nos têrmos do artlgo de exercer uma. ati,.-.:.._e pro J.S.Sio- culadA tm CC.n.fo:rmidade com a Par- A prestaçã.o COIl..$ÍSti.rã cm um ~ 
,31 tõd.'a.s as mulheres pertencentes a n6.1, de um grau det-erminad'O, quan~ te XI, mas segundo uma. parcenta.. gament-o periódtoo calculado da so
doterm.inadas categorIas de assn!ar!a- do fõr provável que e.sta mcapaeldad-e gem jn.!e-t1:or de .10 un:itiade.s àqUela guinte maneiva: )\ 
dos, aategorias estas perIazenuo~ r_o seja. ~te ou que per~uxará que está. indi[{:~acta. na tabefa ene-xa l1 a) de a.côroo oo.tn os dispJSitivos dtIJ 

a&alJ,J'iados que trabalham em em~ Artigo 55 . '])'l.drão, t&r ~segUltQ.da. a. tôd:a. p:!?I$SOA sejam prepara.d:as oa.~ot1as d.e ~ 1 

minlI11o, 50 por cento da tot. aUdade doa I após a ceti.s8-~ao do auxiUo~doenç.a.. referida I\lrte p a. r a o bene!io1ár1o- artigo 65 ôu do e.<rtig() 66, conrór~ I 

prêsa., industriais que emp::eguem SI} ~ -ampa.rada q'Ue houvet completado, se_ Lal'l&do", ou categorias da PopulaçãO 
p;..Esoas pelo meno,S e, no que diz re~- As pessoa.s ampaJ'adas dt>vem ::I.bra.n- do t d j das. fi anos .;I J 
peito lã assistência médica. à m'1tel'n:. ger: gtm aos, ~r,!l8 ~wnn na ' . ativa., , 

d 1 · t d hO de contl'l.bmçoes, ce €'Jn.p.rê~o ou. <\0 b d ~M.:I t'I'''''''''b'tl ~ da e, I jgua men e a.; pesoas e - d t 'das teg. de: residência., ) e acO.,/uO oom os .......,~} vos UU' 
me~ perteI),cente.s a estM .l1eSm,13 a) Q.~e-r e errnrna . 00. OrlaS artig{) 67, quando torem a-mpa.rada::J 
catewrlas assaJarl8.dos, perfazenrl.o. no minimo. 4. Uma r e (\ u ç ã o proporciO':lal da. !' todos I>.s r~ldentes cujos !:'ecurso,s dUo-! . 

q,; • 50 por cento da totJaUdade dos ru:;sa~ petcen.tag~m indicada. na. tabeJ,a. I'ante o- evento não ultTapaSSQ.ren\ do.. 
Artigo 49 taria.dosj iUlnexp. à Parte Xl pode ser feita te-rminado.s lilnlres. ' 

1. INo que dia respeito A grav!dez, ... 0) que.r de.t.anntna<tas ea.fel;oriil.,. da quand.o o periodo de carência paJ."a a. 
ao parto e àS suas conseqüência.'i, a população atiVil, pe·rta.zencto-, .10 roi.. 1pte6taçú.o C()I'l.'espon-dente ~ ~te- 1 Artigc 63 
assistência. médica à matermdade qevo nímo, 20_ por cento da to-iaJitiad-e dos gero redutida. fôr su~1or- a fi anos de ! 
abrangeI:' os servIços metlcumad.:>s _no! resi-d<mtw' contribUições ou de emprê.1o, ma:x in- 1 A prestaçã.o mencionada no ar-' 
pará;-grafos 2 ~ 3 do prooente ai't'gu ' estden:tes jOO fedor a 15 aJl<1S <te contribll!çõe$ ou tig~ 62 no evento Cl)Perto àeve st2-

2,! Os serviços méd1co.s uevem' ~~~~e~l.l~ :e\~n1<l não ~'Q_ de em.prêgo. Uma ~tft-t:á~ reà'.,lzid
d

6 \ a~~.'SegtU'~da. no minímo;' J • 

1:1 '.<Ingel" no minimo' I __ A I "' ... será cancudttia no~ l.erm-os \.lO § 2~ 'Ü' 
a,., • . p.as.satEllU det.e:nrn.b.~oo. li 111 . e$, u.v presente artigo. ! Il) ~ runs. pe...~ 5.Ull)ar8da cujQl 
a~ a.3.'"$.i.stência prena,tal: Q..c:sistênc a acôr<!Q com Os c'&sJ)CSlth'os do a.ru-I I chefe de fa.f!1Ui.~ houver com~eta<tá,-

durante ,0 JXU:to e a-ss1steflCI1\. upó~ Di gú 6 í , "u t-ino 58 I em confonmda-a.e com <1et.e-rm.~ 
part.o, prestado por médico Ou por, d uer 1 caso de te,r 51 d o feita' . .", . I regras, um períod,? (te oa.rêneta. qUf 
parte~ra diplomada; \ ) qele'b.r~âo nos têrmos do a.rt!- ,As pfe~t.açõ2S lncu!Jüf'..a.d.a-s nOS.à1 .. i pode consistir seJa. em 15 anos ds 

~) h llal' - quando ',õr :1e-: ~m.a.30 "de! nn\'," .:1_"-,, co.."e-·wrl.as de as.. tr~~ 56 e 57 devem ser eoncetUda.!S t contribuIções ou de emprego, seja em. 
'BánD. salaríadDs perfazendo 110 nll..nlmo 50 ••• • ..... "'lI _ o J LO anos e resi I:'uc::taj u o~p lzaçao . -I go • e u <M..I-, 1. '", -Qural1+-e tócto o. duv .... c<l - do event ou d 'd" 

ces , . + • • .., id " IO'"R,. 1 f' R {l,té quando fÚ'r-em ~trb-sutuldas pem I ' . 
3' 06 serviços médicos men,;!{lrl9,· l)VI' eemo da total. :a.a:e d~ a.~a an - veilü<;é, bJ quando, em princlpll), ~ es~ 

dc~' no paráura!o 2 do preStmte ~.n'tig() I dD5~ 911:e trabalhem em emroê:::as ,ln~ PAftT!: x e os fl1uos de tôdag as pessoas ati~ 
det'em tender a Cún5ervar, ;es~~1)e~: ClUS"l'lalS . que empreguem, pessoa~ forem a.mparacia.'::, a llltle. I?~oa. a,n1. .... 
l!"der oU melnOl'Qr a saüde bem conlO pelo lncz.os. A pensão por m&rt(t paxada_ cUJo chefe d& faJnlllA lwi.n--~ 
a Icapacldade de trabalho da !'~H1Iél€l! .' Artigo 59 completado um período de ca~nQla 
~H~parada a atender às suas u;:~e;'.Il·! Artigo 56 de três anos de contribuições. sob a. 
datlc pesso-ais. . I I\. r~taçâ.o co-ns:stirá em U!11 t:a", O Men1.!J.rO pal"~ o q,-!a.! a p:'esente I condição de terem si<1o ~ags.s em no. 

:::. • ~ P to r'dico calcn':ndo da .se .. Pa·rte do C-OUV.hllO estIver em \l3'O! me dêsse chefe de famflla, no d-ecul'-
'4', ~ repartições do Governo.üu ,M ~a:nen p~?- d.eve ~c6urar às pcs...~ amp.ara- 50 do pe!'ícdo ativo ele sua vida, con ... 

ills~tU1çoes eI?~rr~ga~ ~a ad;;nln,~~ i}umte 1'armu. .' j das a penS"J.O por morte _ de ncõrdo tr:..bUiçõcs CUjo númelo médio anllaJ. 
traça0 da l,lSSlstenCla \.ne~lca eFl caso a) d~ acõr·C-o com os d1.."'POOltivos dQ com. Os se;!Hntes {}rtlgos desta Par_ €\.tinj~ tL'l1a. determina.da quant:e. 
d~ matern:dade devem Incentlvar as arU'" G5 ou do art:qo 6(3. co..."1forme te . I 
mlllherrs ~mp~:adas: por tOd~ 03 as p-~s.soo.s a:.np31'ad:a~ pel'tencerem a '. A1'U,;o 60 2, Qua?dO a. concessão da presta. .. 
zv,elos conslderad.os utels; a. rc:.)nel cate'7ol'i-ns de G.s$u!a.rjudos ou a c.ate.. ,: ção mencIonada. no § 19 as-jver subUr ... 
a,ns se~Vlço~ ~erals de 6aud~ pO.:>tos. à R'Ql...:.i da populaçã.o ativa; O eve-.'1to cobe-r1:o d-ev-e a.Ql"ant~e!' R-I chna.6.a, à integração ~e um perio-ào 
$la dlsposlçao pe~a. aUW!ldade fm- <:> ,perda dOs me!Q5 de s{(bs;t.~éntJl::i sQ- lhimmo de .;ontnbUiçao ou dto em-
b'licas ou por outros <?rgs1).lSm<:s ~e\:o- b) de s.::S~·do com as ~posm .... oo do frida pela. viúva. ou filhos em canse... prêgo, uma prestação reduzIda ti~ve 
tllecidcs pelas autor:dade& publlCJ.S artigo 67, qUandO' forêm a\r:ptwadM qüéncia. da ln.orte do che!e de iami-I se: 8..5srgurada, p~lo menos; 

Arti o 6Q tôda.s as pessoo.s cU j o 1:; I"&:ursQ~ du- liQ: no c~o da \-;Üv.:t. o dlreit.o à p:r~ , , ' 
g rantc O' evento não ult.r.npassa-:em de .. taçâ,o PQde e<;t;Br ,<::ub:.>:-dinado à,. p!'c~ a) ti uma. .pe-ssoa (l,m,paracta e\lJO 

I ~o que diz respeito à suspensão de termil1a<los limites. snuc;áo Cle- que eló. C lnca.paz de prever i chf>fc _d~ famllla hQuver cOll1pleULdiJ, 
ÍJn:lVentos decON'entes da. gravid~.z, ao ao p. óprio sustent.o. ,de acor.cto com det~~~ regi.~';s. 
parto a de sl,tSS conseqüêuctQs a pres w Art,igo 57- r I um perlOdo de cerêncla d.e <:I anos de 
r'tação cQIU!istirã, em ).lm pagamento Z. A le~isla.çã() nacion.nl p-oderã sus" contrihuições ou de emp~~Q; , 
""'-'iódico calculado de a.côrdo com os r. A tJ!.""eSotação ul€llcion.ada no arw pender a. presotação se a passoa Que a 
""dl'·~'t!vo. do artigo 65 ou dO a.rtigo tlgo 56, no evento coherto. deve .ser e~{l, teria direito €XC-f{:-er determina- b, qu.:::ndo, em princlplo, as es.pôsas 

.;)y..... lO>' e Os Who.s de tOdas as Df'$soas abvaD '66. A importâneía. do pagamento pe. assegurada, pelo m~os: &as atividades remuneradas, ou pede .. 
I d 1 ' - t' fOrt:ul ampal'aoas. a uma, pessoa am-1 riódico po<1erá var ar no decorrer o Q) a. uma pessoa amp.arada que rá tEm hUU" as pr€'st.-a.-çoes. se ~n :rl- psrar.a. cuja ch~!e ele :f.lmília. l1t')urtt 

: evento cOlltanto que a 1m~Ottà~Cia. houver completado f!.D.tes de -se ,:ert- buU\"as, quando (J.S ganhos ~a ben~n... c:mplet.2.dQ um períOdo de carêncin 
: média seja conforme a-os d pObt.l\"OS ficar o evento s~do determma- c~ãr!.a uItn~,pil.&D.rem Ulfi~ lmpor~.all~ de 3 nnC-.5 de contrIbUIções, sOb a COll ... 
. p:ecitadC3. das regras, uni período de c:l;rência CHI, det-ennmada e, se na·!) e()..").t~l~U- ~~ç!'.Q de- ter -5ldo efetuadO, em p.o~ 

Artig.o ,')1 que pode cons1st,lr se}a. em 15 enog de tJ.va.s. quando os ganhos C'fl. beuE'flc19._ dt:,:.':e chefe (ie famiha, no decurso d& 
As prestações'mencionade.s nos ar

tigos 4-.9 e 50, nO evento coberto, de~ 
vem ter flBsagUl'Q.dos, pelo meno~, _ fio 
Ulna mulher pertencente à categilrws 
ampa.radaa que houver completado pe
riodo do caTêncla. con.slti:erado suf~~ 
ctente 'Para. eVitar r.Wusos; as 9resta.~ 
çÕe$ lllenc-ioll8:d.as no artig.() 49 de
vem igualmente- fSe:!." asseguradas às 
espôsas de homens pertencentes b.s 
ca.tegorias amparadas quan\.'lO ~-.5t~s 
oompleta.nm o período de Carel1Cl~) 
previStO. 

./lJ.'tlgo .2 
As prestações mencionadas nos Q.!~ 

tigos 49 e 5a devem. ser concedlda.3 du~ 
rante tôda. a duração do eventol to .. 
(I.a.via. 05 paga.m:enros per.!ódioos po .. 
dem ser lim.1ta.-do8 a "doze serltanas, a 
'Inito tzr um p.~c-df) Dl a. i s ~n~{) de 
"l:.tençã.o 'do tml>alll(} seja !mpô,s.!o ou 
e.uto.l.1z2.dn p~ lez'.slayão mClQ'l1.9..l. 
ea..c;.o em que 03 pa~amcr~t~ não po .. 
dexã<) ser limitados a u:nl perícd.o d<e 
menor à'UTAçiío. 

l'AR!'R IX 

Ap" .. ntculorla l'OT 

contribUições ou seja em 10 -ano~ de ri·a ou seUs ()ntt"Q.~ recursos, ou o~ 0.01."', 5'1[\ vida am'a. a metad.e do nÚlntro 
residência: SO;r16.do.s, ultr.a.pas'Sfl:rem u lU a tmp:J1"- : ~nl1'-'l d~ c,'o.ntribul-çÕes ao qual $e te ... 

tállc!a detetnliUa-ca, I' I;?rp a aUpea b no. palá.gta.!~ 1 Ci~ pre. 
b) quando, em pl'incípio, todas aE ,ente arngCl, con~l.derar-.se~ao -cumpri ... 

pessOO$ atlvas f o r e m runp.u.anas, fi. Al'í :""0 Gl C:.Q.S quanü.o, no mlUimo, uma p,resta ... 
uma pessoa. que houver ('o-<:1~letado '. \"ã.o r~lkul3.ca em c:onf,mn!dad~ com 
um penodo da- clIrb-nci.a, de t.r.ê,,; a·nos As pes.<..--.oa.<; 3'!11p.8r".d:J.; dever.. n';1-::1"l- : d, t'ar~e XI.' porém !;E'gutH.lO uma por .. 
de contributçõe;s e em nOm:3 d..,. Qual ~~nu.:Ji..n1 mtêrlOr de 10- umcb .. tlc.s à. 
foi efetiva-do, no ãe-curso do prrío~o ge.J: )r~5t.:ç.10 indlc.s.&J. nl tab~la '~nf;Xa. 
ativo de su« v 1 d a, o pa~amento de a \ qQ~r S,s mpõ :t ~ l" o,; t II h o s c~(' ,1.:..u~'la parte P,l!3 o b~nt:!lclár~J--pa,... 
con:l'ih.liçfes. cujo nÚlUero sn1.'31 rné- ehefes ue f~'nnb p~=~,.:1c~~t~s a (!:- --i:ão l0:' ~.SSf;:1ra~a. a lo:.~ p.;.5.:.{)l. 
d.:o a.t~~g'Cn1 uma. dettrn'l.lTlada c'Jau- tcnnlnad.::ts t~tp?:r.-:,.}. tI:- tl.S!.·!nrf"l ... :r.:p_~n:H .. :t nl.J? .;h€~:1 de fauul.u 0:;<1-
t:a. ~ ~J:' p_tfnz~nl!(). u') h1.u:mo, 5:) pJ{' \".::r l:_1l1vlet3üJ, ~e a;:-.Jn:o {Q-:l :1.3_ 

"c..."'!'~o da. ,:c;t:.l'cJ ... ~. c.D.<= ·;·~:9.:'.!';adç,: ! t~!m:n'laas re~l'a~. 5 t::.ncs àe ,;ccn~!_ 
2 Quando.a prestação Ti1~nc.onu- I.. J:'::';0:d, d~ Etr.P""t';P ():i de r'J~,~d~ncl". 

da. ntl,. § 19 estiv;;.~ s~b:;rdjr-iidla à iJ.~- ó) quer t' s f'.';;~':':, : ~~h~ho~ r~~ '\ 4. L GlJ. redl1çl.:> p:·(.pCl~'C:crt ~l às 
teg't'{lf'n_ de tlUl ~,i(;do mirüml) o.e chefes de fam1. 1 .• 1.no.;.'1l'c'; a d,.- 'l'lo m . ...,'.'.''''a .... .., ra h "'" "~'-'" 

."'""J""V • - d • _ 1 d 'a' HI..-I ~ 1)011,;. ,,,Dl ~"'u· ....... u lO .... ;j.,,-,, , .""~ oontri-b,'ições ou (!e em:n~-cg'), um':\. tcrUl1Ua. as ~::d~;fl~ !l~, ... :::s.., -~~ ",C,,\', "a.,~, X.l o:::r.:e .:I~r te-i:a- q~,l._J o 
- d 1" d '·r r~"'-.. " ' ... .,.. ... 1'>-,l.,"'a· • t-,·, ~ .... f~?-·t1r"" T''J ~ ... -... - J • prestaç.a.o re.uz<.V1 e\'e!'~ a· ~,,,, .... ~ t.,;, ,,,"'~"""'~'<J:- ... ~'~ '-,' :.:'~·'l·,,:p:!{::do de c ... ren71a para a p"t.:lWçaQ 

roda, no mtn~"'11J: 1!'11u:mQ, 3:> }:o. (_n_J t.....l. l"',_v,d d_ j Q'l';' c~rtfmonct:. à -PD.e"m;lfl)l r.:!du .. 
c'':;s r~sldf"~t:' , ! ;: ... L..)~· (.~p~J:20: a ;: anos C-d <._ll~ri_ 

Q) 11 U:!lU!. pe~soa 8'Il'r,;:::,r.J'::2 q~'c . -. _. ., ". -'H' "'-o P)~l"'l 'r ">-lar 
~ , . C) quer tõ"-g,,S f>~ ~·:ú'.:,:; e tDd;:,<; <,"-' ,..l\u~,~ C. t~ ·"-'P-,'o>,,' ....... 1 .l .•.• 

hounr cO':I\pl"tn!!-{') ~L::'~.S úe S;} ,·cn .. !l'h. cDnt'~tJ (,.':e .... ..,'-~:1 'In a (U<i_ i J !5 :::.nC:3 d:- cnnt"'lt-_:n~oe'S O'.l· d: Ctn
l,1cst o nent::t, t,.'::';l....TIr:'3 ê'e!E'rml~'..1j:u, '~...o' _ .... ,_.~,_.~ . .<'~, -... ,~:<>",~, ~ I~':ê~) [Tma p~",:,aç .. () Z't:"U~Ic...l strlJ. 
'I'f'zras. um verfcJv de e:'rL"1c-:.a (;2 c:n~ ç .......... e dê r~~ •.. , .. ~<w , .(,_~e ~~:;} .. ;: ,lI o I ::':1 '~J:t;:\ ~:- 3t;Ô:'G) ~('m o p~lr":Z'ato 
co., tli.1oC.S de ecnt.:-.i.iJ:..ü~ãe.> cu G: em .. chefe de fanH. ,;:l ~ CUJ".s r·~~, \~., ).,. , J') p~::~::,t~ r.:~:"-~, . 

~anb o el':,~to l' ... '} lll+r:.!::' .... ~·? ... ~:vI. (\" ~ ~ 

'Prê30~ IhnH-es. (lft~rml,..,~::;, d'} ;"'('(;'\'o C~'.~l 5. 0:-;:1 OU!f Ç}_;) ·l,-.lb!n:B C;) C?~'a-
b) q:lp-cào. tl"" f"=:-':'~~')'O, tóc:J.-S C.3 os d1.~J:"=srtyrs C) ~,"-:') f;i; ; '.: ";0 )....:,-:i~ ~l:: e .. i.:pUl:~a l"l..I.J. ':L./e 

pe':;20~.s aJ;,iy;;:,:,. í()retn a'm~·a:34.1.:!. a ,'11 1 •• t1\'L!. ~il-'l fl;!,\o pre .. t:Htlt.J. :nta-
-um-q. :pe~.oa que nOU'Ç'('r ('o:n';ft3do d) q,uer, 1:'0_ c.: :" C~~ t~:- .<:::, 1"::.3. I',' > d->- p:c'.n. à P"o?:'J.a sUb·':"t~:l~-:<I .. 
um pede·do ue curêneia de t/ês anOs urna de~.3.1·{l~') ,>;., L '1:1::.'::: do ::::' ,- ~r,l:!a tli!'e:to a p'2h,c ao ['o: tnO!:'1:. 

Ar-UgQ 53 de contribu:ções e (IU nome da. q'ta\ go 3", as &pv~,,~ r:- 1';'ní'3 (',~ Chí:':f~ I A-: iS) do! 
O 'M.:mlbro para o qual fi p:'c..sent-e foi ef€'t.n'â.j,o, n·n de:m:~<=:> CD períoc1o r.,e famíl'!:a p::-'r,::::':-l:L~; fi dctf"rmi:n-

))'lrto da. co:nvenção estiver em vigo1' ativo de sua vida, o paJr..n:ento ~a' das c3,te2,'Ol":as d.~ a ..'::>'.:<l"1"",·hs, p::':fa- fls p;e~t;"çõ=- li1"D l('nadaF no~ ar
deve a&~urre.r a. a.poo.entaÜ:>T.â\ p-:>r metade do númf>1'o rn~j:o de (':,,:J.tn~ z~ndo, no mínimo FO pm." cento da' t:go, 62 e 8) G~\",m _ ... e-r o,nce~ldaa 
1nva'.~d~ às pessoas ampa.rad'.l-s, de bUlç-õ::--s anll!)l.5 4r::.:-rm:n::<:\--" aJ q\:~,: t.o~g.Ja.a:le do.> c.'~?.'z!'kd_c$ flHe tr~l-,':t-I :lu" ~::c 'óti,t h d'U.:·.!~a{l CO C·::l1.~, 
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Cálcnlo dos paga:rnentas peri6àiCos 

Artigo 65 
1. Pata todo pagamm!:o pe:rí6diOO 

ai) Q~ se: apllca o p;:'~sente a:rtilo, o 
montante c,ia. presta;ão acre...<:id,) dO 
montante das prestações de falnílic.. 
concedidS..s durante {} evenw, deverA 
ser tal q-.re, paTa, o b,:meficiãrio~p::drão 
OiJ.jeto da. tabe~a aneX:l à pTeSe-nte 
parte, seja, no m.:nirno, IgUal, para o 
ev€nli() em apri'ço, à por-centagem nes
sa. tabelo. com reiação ao total dcs 
ganhos a.ntlil'ioQ:l'fS do b"2neficiáriO ou 
d.e seu chefe de 'família e do mon
tante das prestaçõzs às f.--millas COll
cedidas a uma pessoa amparada tende 
o.s enca.rgos de família que o benefí~ 
c.iário-pactrão. 

Z. 05 g::tlh2S ar.::;e:1ar€s d.J bene!i .. 
ciário ou de se-u chele de fam1.liã .-.e .. 
TãO' cc.lculactQs elr c'Cnf~Tmldade cvre 
as regras determmada.s e.· quantto as 
pessoas ampara.cias ou. seus cheIo;-s de 
família estIverem d1EtnbUldos em 
.cla.s.ses 'de aCQrdo com os respectiv'% 
ga.nhos &n.criores. pOderão ser cal~ 
cuIados segundo Q5 r;-.,nnoa oi~ .. ~ 'liô:!; 
cla,s.Sea às quais pertencerem. 

3. Oln ~~o pau.era se~ pre.sc.rIDo 
para. o montante da prE~tltçao tllJ. .?'ua 
os ganhos que são lêl<-ad.<l9 em eonta 
para J cálculo da preste.cão, 'SClJ 11. 
condiçâo de que ê~\e n::...á.."'\.lnIO s-eJ3 
'estl.::beleci.!lO de msne! 'a e garal1~i!' Q 

cumpriIr'...en,,:o dOs dlSpt...\Ut1VO~ .ro pah 
il'ágrafo 1 do tlresente artigo n.D caso 
em que OS galwcs a.,"1terwre.s do 1f'~ 
neflClá$.i..o ou de seu chefe (!€ [amilltt 
,sejam infEriOres ou i 51!.ats ao. '..'4lãril 
de u..'U op=ráno quallÍ'cG"do -do sexo 
lna.2Culu::.o, 

4.. os ga.."1h:Os anwenDre5 do benefl-' 
eiáIió ou de SEU ch.:-fe ae famílta, o 
Si.\Jário do o:;:·erâl'1O quallfI(;,1.du do .:i~~O 
X1asculmo, a p-restação ga:al e as de 
t'am.!1ia 5e1'?JI.' calculada.'S ,::àbre' os mel3_ 
mos tem-pOS~ba.se. 

5. PaJ:a. as outros bE-n0t:..::lanos, a 
prestação será. tíxa.d9. de ro::Hle-lt,~ 6 
r~pr€aen.ar uma.. prop0rção eqUlta!ilya 
da dO beneílC1ál'1O-padl:U(} 

,6. Pera os flns da ilt'!r:a.;ã.c da pre_' 
eent! . artIgO, um Qper~rJ') qu.a.LitlCoou 
do sexo m,~,scUlÜ1Q .,.cxa: 

a) quer um· InstaladO!: ou uiri ·Wr
neIro na mdústri.a mecânica, ex.cet.o 

.".a de máquinas- elétrlC1t.5:-
b) quer um operárIO quaJ.lÍlcada pa.

drão, defiroào de acõrdo cem 05 :ilfJ 
positivos do- parâgrafo ~g1.Hnte; 

. c) quer- uma pess<>a cujos ganno.b 
sejam' igudJ8' ou superlvres, aOi:>, ganlH\!! 
<te 15 per cento· de tOdas llS p~as 
ampara<l.ru3 •. flxadc&- em base a.rru.al. ou 
com base em um peroaa malS cw:to: 
coIlforme o que fôr- ~1.erm.utado; . 

""""'I 
9~ o s.a.híriO 00 c1,)et"árLo qWllifica ... r r. Os montantes dos paga:'íl(:ntos tes áe acê-rcfo com as n:ogra.s deter... 'I 

do~ do sexo m.,asc~, s...."l"á estípulado 1 periódicos- concedrctos, a tItulo de apú... mirradas; . 
na. base- do s:lUt.rlO para um llÚ:lUfro I sentadoría. :por val1dez em Cae.J de C) o total da prestação e 11($ )\l"':.ro3 
normal de ~Qraa- de. traballiD ilXa.do ccideIltes de traballlo e de dC"'mça.s recursos, jeduçâe feita dOS: ~antan .. 
p?r convençoe.s c~letr~as ou, na falta, profissionais (com exceção da! .:rue te~ subJ:tanClal.s-, Objeto na . .L~inea Ó 
destes, P€hl: leglSlaçao na~~onal cu s~o abrangidas pela incapacidade aCIma •. deve ?er sufICiente Q9,ra. ga .. ' 
a:nca, ~m. vrrtude des.ta úl ... \ma , "pe~v 1 para o trabalho à ilJ.:..alidez. lê em rnntlr a famI!;a do oeneftciádu f"on_ 
u...o<:O. ~u.;.:l.SI've .d0S abonos de carestia nso ele morte do chefe de fa..'lulia dI,"ões de vid--· sact1~s n a'eqJ""""'~" • eLa Vida, se tar o ca....t"IJ; qu.ando m- d·.' ....... '-' '< .. '-Iv.._ ... 

sa.Iã:rias assjm fixadoz vaturem dt I everao se~ t.:aJ lStadas . '!empre ~ue nao de~e ser intenor ao ll0nt~mr- (la. 
uma r~jã"O p:l-"a outra e no cG.so de ~ou~er ~atfl .. açoes se~lveIS. no n;vel prestaçao calcu ... a::ta dt }j·~cr'1Q. com oS' 
o paráo-rafo 89 d'O p.resell~'" ar"igo nâG- ",era ... do_ gAnhC2 deV.dos ;:i. var:l.a.çoe.s disp-ositi.vcs do ~rt.1g;o 'l6; 
sel' aplicável, tomar-.s-eM;" um

IJ 

salá;_.c I sê1lsÍ';:e~.s do cus:-o de; vida. d) oS dispo,siuvos d", "';lne.a c .:on .. 
médio. 1 Artigo "1 sider:ar~se~âo cumprido.s ,e ~, 1.un-

1" Q 'o-t d ~ tante ta:a.i -J.Ü"5 -pres:acôes ,)l<ta8 em 
"Iódi' 3 Illcn~ ... C1S os'tulPagAdmento.s I Pará todo pag'imen~ r..-eriódicc ao observância ao CJ.PltU'Ô em R,:r '-"0 

per cas COnceu ...... as a tI o e apo .... quol 'e ap ice O p .se ~- .... , Ilt . . -'Y sentadona por vel!l1ce, em caso de! ...... _ 1 ~ r!). c :t.r ... 1SO. u rapassar de pe"o ·l.l=ntJs 30 Jvr 
aCldentes de ttt.balho e de doença" I a) o rnontatre da "Qre'itaça:Q d'-3"\-~ cento o m?nt.alHe ,totRl 1a.s vr~3~a\oões 
prortsSll:nalS (C'Cm exceç5.O das que ser frxo.úo de J('orda coru uma ta:.!a ,que se ob,,~r'll .1p .• cJndo .~ j1SpOS1!l
sãO- abrangrcas pela mcapacrd.a-de para determlnada. Ql1 de Mórd(, com uma vos do aftIgo 66 e 0., il:'poSl~IVOS tlJ: 
o traba.ll1m, à inv:a,~idez e em ca..<:.o tarifa estR!Je12ciaa. pelas aur.oriado.l% 1) aUnea "b" do artigo 15 p/lfa o 
de morte do cl1efe de famille. dsverác pú~li:::as co!llpet~Jtes em eltnform!da-- Capítuio IU; 
.se: r€ajustctlos sempre Que houver de com aS regras deter.nil::'lldas; I ii) all'nea "b" 
variações sensi"veis nO nhel gel'al dOli do artigo 21 pa.;'a o 
ganhes devidas a val'taTães sens-ivels b) o mDntante de prestaçã'O ."ó ~)cte ., CapitUlO V; 
d-o custo de vida. Ser reduzido na medida em que QS I Ui) a·l1nea. b" da artigo .55 pàra G ". 

'-tl.O 68 O?tr.os recursos da família do ,JeD.:'Il- Cu.pitu~o IX' 
p.J. ~ Clano ultrapassarem 03 mon~an;;f'.s ' 

1. Fa.:ra tOdO paga.mento periód10C subatanclais prescritos ou ·flxa-dOs. iv) alír.en. L'b" do !lItigO 51 pa:-a o 
ao qual se ap1-lca ° present>a artigo. pelas autoridades pÚblicas '!ompett"D· I CapítUlo 2'-
O mcntante da prestação a.c.rescido do 
montante das pI.esi.açõ~s de família 
concedida..': dw-an~e o ev:enlio devel'á 
s-er tal que, par~ Q beDeficiát.lo pacil'âo, 
Objeto da v;.bela. anexa ao pre;rente 
capítulo, seJa. no minimo~ Igual, para 
o evento em apréço, à pôrcentagem 
jndicada nessa tabela com reiaçáo a<J 
total do saláno do traba.llkt,ctor COa 
mu!n, adultn. dD sexo masculino e do 
m-ontante da.s prestaçõES: de famtlm 
concedidas a. wna pe.s.s-oa ampe.radtl 
Lendo os mesmos enCill'.gos de famil!!i 
que o be:tl1'ficiá.riOa padrão. 

TABELA (ANEXA A PARTE XI) PAGAMENTOS 
BENEFICIARIOS-PADRAO 

PERIóDICOS AOS 

2. O Salâ.rlO dO tl'abaJ1Jador oCmu.ln, 
a.dulto, do sexo ma:sc:ulmo j a pre.5'Cá .. 
ção geral e 08 de f:uniua·. serã.a cal .. 
cula.dca sól:Jre os mesmos- iieropos-base, 

3. Para. 05 outros oenef1Cláno.s-. li 
prestação será estIpuloJ.da. de forma a 
representar uma.- proporção equitativ8 
da do beneficiáSio~pad.xão. .. 

4.. Par<\. fi. aplIcação do presente aJ""
tigo, o trabalhador comum, <lo 8exl.
masculioo, sera; 

Q) q-q.er um: trat)l,lhador~paarão na 
indústna Olecãmca, excetO a de nràa 
quinà.s elétricas; 

b) quer um trabalhador-pedrã>O, ae 
acord-o COl11 a cieftlllção. contlda nos 
dIS}:MJs1 tives dO parágrafo segUlnte. 

Parte 

In 

IV 

v 

VI 

VIl 

VIII 

IX 

Evellto coberto 

Doença 

Desemprêgo 

Velhice 

1 1I l B2nef:;;'ál·ioJp~~5.J 

( I 
l I 
I Homem tendo e.spãsa e 21 

I filhos ........... , .... ( 
Homem tendo e.~pj:;a e 2; 

;1 fílhag.. ..... ' .•...•. \ 
Homem Lcnoo eôpÓ5a ~m\ 

! Acidentes de 'I'rabj'l.~ 
1 Doepças Pra!i..ssion'a,is: 

I Id.ade de Rp-0flentadorla I 

el I 
I 
I Incapacidade pa.re. O 
I ba1l10 

\ 

Invalidez 

Sobreviventes 

1 Maternidade 
I 
I InV<l.lided 

tra~\ Homem tendo eBpjsa e 2( 
I filhos.· .. ,·,· .. ·····1 
J Homem tenda e.;põsa e 2.\ 

1 
!ilhos., .... , ...... "1 

Viúva tendo 2 filhos • H 

Mulher •• , ............ 1 
I 

Homem tendo espósa e 2( 
I 

X I SobreVlvente.s Vi~~"1endà z .. tiü;õ;· :::: I 
I 

PARTE XlI PARTE XIII 

Perem-

tagem 

45 

4(). 

50 

&0 
40 

45 

5. O trabaJlla.dorMp'.ldráo para a 
a.pllcaçào da. alíIlm ti do plU'âgra.fo 
precedente s:erá. esco1h1do na. claSSt: 
que abra.n.ger o mator número d.e 
pessoa.s do sexo. masculino ampa.N.aa 
pelO evento em aprêço ou de chefes. 
<te 'familla d.e pesso!fS amparadas, no 
ramo que ocupa- Q malOI"" numero des
t·as pessoas ampare.das. ou. destes che. 
fes de iamllla; ct:m esta finalIdade. 

_ ãl qu~r uma pêSSOO cUJos ga!luO,s utllizar~se-á- a ('laS5lflcaçácr lnterna,.. 
Sao igUaIS tJ. !25" por cento .:lOS g-J.nh<>s cional pl1drâo,. por mdústrla, de todos 
médios de ródas as pe.eso,ts ampara- lOS ramos da e"tl-vidade econômIca 
das'.. a<:totada pelO C9J1,Selho Eéonômtco e. 

Os 

I~ualdade de tr~twnento 
os residentes estrangeiros. 

resíd:enLes não nacionais .:levem 

Artigo 68 

Di9pasiçães' Gerais 

Attigo 69 

Uma prestação 6 qual uma pessoa 
amparada teria direito em virtude da. 
aplicação de 'l1"'XIQuer das Partes de 
II a X da prcse;lte oonvençã"o pode 
ser suspensa de uma fatma a 'ser de
terminada: 

1, O ~râTl.{, qua..ifirar.l.cr peCll'fi.o 
pa:.a a a.pliCação da. aJinea, b- d'l} pü~ 
rágra!Q. precedentE'. será escOlhIdo na 
clasile que j1l)ra,nger Q. maior número 
de p~as. do seso m.1scul1no am.p;a~ 
radq. p€.lQ ~-vento em apIeçO ou d'e 
chefes de famili.as· de !,KEs-Oas ampa
radas, DO ramo que ocupa -o mator 
númerQ desr'lS p€"fsoas amp-'.iradaS ou 
dêste.s: cilefes de fam1:'::1; cOm e-3J.i 
finalidade utiltzarMse-.a; a cllJfslflcaçá,a 
intertlllcional padrâQ, p<>r müu.stna, 
de tQdos os ramos da atIvidade eco
nômIca, act-otad'.t pelO C,Jn:;:eJI1;) Eco~ 
nôrni~o e &1-clal da orgamZil1ção das 
Naçôes Umdas na sua SétIma sessa.o 
a. 27: ~de a.z:ôSto de 1948, Que Se acha 
rep.~oe1uzida nO anexo à. presente Con_ 
"V~Il!;ã-p leVl'ndo-se Em cont:'!. Qua1..'i'
quer 'm-ooiflc.açõe-s \)Cntn~.ma intro
duzid.flS~ 

S. (Quando as prEscaçõ:s v:trlarem 
de uma regiá.J para outra, um. .c.perá
rio q.ualificado. do se:tC mas-culino, 
pOder", ser eScolhIdo em c-ada regiãO 
de acorcM -com 00 di:::p-csltnr(}s dos P'3._ 
rágpJ.fÓlS 69 . e 79 do presente artigo. 

Social da orgaruzaçào das Nações 
UnidOS na sua sétima sessãO, \1 27 
de a.g6sto de 1948, que- se acl:la repro~ 
dUZlÔü no anexo à pl'es~.ate convençã.o 
!evando-se em conta quaísquer modi
fica.ções por-ventura, intsOduzidas-. 

6. QuandO as prestações varIarem 
de uma rfgiâo para oU:Je. .un trabn
J1Iacfor :Omum, MUito, do sexo ffiI~Sa 
culino, p-c'derá ser esco!h!.do em cada 
região de r.c-órdo cOm 00 (.h::po.s~-:;!vCS 
dos parág!"'ltc.,s- 4 e 5 do presente ar
tigo. 

7. O sn.iár'o do traba1.hador comum 
adulto, do S€X'J mascutmo, será esti
pulad,o na base do sal~!'10 paru um 
númerO nOrrnn.,. de hOraS de trabalho 
fixado por con verções cOletivas. ou 
na fal~a d~.:t"a.~ pela legJoSlação naciow 
nal ou. fllndD, em virtud'fo nesta últi:
r::..a, pe!o:) um lr.dusive dos abonos de
:arestia df vláa se fôr [, C'a.so; quan~ 
d·{' Os '>a;ários as.sim nxa<los va,n.a
rtm dI> Jma regjão para outra e no 
~aSO de o parágl'\.:!fo 59 dO presente 
artigo não ser aplicável. tQmar-se .. á 
um salário médio~ 

Os residentes nâô nacionais devem 
gozar dos mesmos direitos que os re
sidentes nacionais.· Todavia, no que 
díz respe"Íoo as prestações Ou às ira
sivamente ou em sua maior parte pe~ 
ções de' prestações' financiadas t-Aclu
los: cofres públicOS e, no que Se re~ 
tere aoS regimes transitórios, pod.em 
ser prescrItas dispOSições , especiais 
relativamente aos estran~eiros e «.-as 
nacionais nascidos fora do territúrio 
do Esta·do-Membro. 

2. NOs sistemas de previdênciq S,)
Clal coutribuitiva, CUJo amparo se des_ 
tina nos assalariado.s, as pes.soas aro .. 
paradas que são nacionais de um 
outro Membro que a.ceitou· as obriga ... 
çães decorrentes do capitulo em apre_ 
ço do Convênio, devem, com -ele.çh.o 
ao referido capítulo 'gozar dOS mes .. 
mos direJtos que os nttcionais do 
Membro interes.sadO. Todavia, a apli· 
cação do 'Presente parágrafo .t>Ode eS· 
tar subordinada à existência de ":m 
acôrdo bilateral OU multUateraJ prc
vendo a reCiproddAde. 

a) enquanto o interessado não se 
encontrar no territ6rio do Membro; 

õ) enquanto o interessado estiver 
senda sustentado pelos cOfres públicOS 
ou as custas de uma. instituição ou 
de um serviço de preVidência social: 
todavia, Se a prestação exceder O 
custo dé!sse sustento. a diferença deve 
ser paga àS pessoas dependentes do 
beneficiário; 

C) quando o ·interessado- receber em 
espécie uma outra prestação de se ... 
guridade social. C-olll exceção qa. pres
tação de (amllia e. durante todo tem
po que êle receber de terceiros, um 
auxílio em virtude da rn'e6ma even ... 
tualidade previ.'lta com a ressalva de 
que a parte SU5peUSQ da prestaçãO 
não exceda a outra pres~ão oU O 
auxillo recebido de terceirOs; 
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d) quando O interessado tiver a.gi .. 

elo f~:a~dulentamente :para obter uma 
pres~çao; 

que ,OS estudos e eâ1culo, necessá.rios 
referentes ao equilibriO financeiro 
são. l?eriôdicament,e executados por 
atuanas e, em qualquer casOl antes 
de qualquer modificação dM presta.~ 
ções, da taXa de contribuições de se

v) NQ parágrafo '2 do artigo 71, ne' Um estudo lnais pormen.oriRdo da ei-
que díz respeito à proporção. das ler t~ dos :referjdoo territórios. 
cursos provenientes das eontribut~ 
de- segurQ dos assalarladQ!\' am.para~ 
dos; 

e> quando o evento for provocado 
p:::- 'd~1ito comet:do pelo int.f:re3S-ado: 

tl quando o evento fôr provOcado 
por ,falm intencional do interessado; 

Yl nos casos apropriadcs •. quando 
o l~tet'essado, por negligência, deixar 
de ,se utiJizar dos serviços de assis~ 
tênçia médica ou de rea.daptação 
postos à sua disposição ou í.1áo úwer
"\'sr as regras determinadas para a 
v.:rWcação do evento ou para a coa
dl!::a dos beneficiários; 

71) 110 que diz resp.?ito à prestação 
õ.~ desemprêgo qu·ando a- intere..~ado 
oe:J&ar de se dilizar dos serviras de 
D- dcura de cmprêgo a sua disposi
{':$; 

j) no que diz .res.peito às p:-estações 
de desemprêgo, quando o interessado 
tr'ler 'PerdiCio seu emprêgo em con;;;~~ 
Ql~êncie. direta de uma pal'ali:::8.t;6.o de 
trabalho deVida a: um dissídio profis~ 
s:onal ou quando th'e;: abandonado o 
htlbalho espontáneamente sem Justo 
mp~iYQ; 

'1) no que diz respeito à pensán por 
morte, enquanto n vjúva viver em 
concubinato. 

guro Ou dos impostos. destinados. li as quais, ta.nto quanto possível, tm 
cobertura dos eventos em aprêço, confOl'ffildade com BIS suge::;tôes do 

Conselho AdmÍllÍstraUvo dQ. Reparti. 
Artigo '72 ção Internacional do Trabla.ho, & fim 

QUando .a. adminlstração nuo esti. de :;e obter maiOr uniformidade &. 

ver as.'3egurada por UID.l i~titujçá<l êste respeito. 
regulamentada pelas autoridades pú~ 2. O Membro que' ratií1car a. pre~ 
bUcas ou p-or Uma repartição do Go- .sente convenção encaminhará. ao l>1. 
rêrno responsâvel perante o Congres- retor-Geral da Repartição Intema' 
so, rep'rc~entantes <ias pessoas ampa- cwr...al 40 Tra,baJho, a intervalos. apto-
r~d.os devem tomar parte na tldmi- prjado!=, de acôrdo com as decisões do 
ms~ra9a5> ou estar ligadas a ela com Conselho Ad..111inistrativo, relatóriru 
atrlbmç,oe.s ~n.sult1\'a~, n~ condiçõ." I sôbre e. situação de sua leg1s1açãC) o 
aetermmadas; a legIslaçao nacional de suas práticas COm rela,çlío aos cUs
pOde também prever a part!cípa.ção p('.s~tiYOS da.s Parte3 de Il a X que 
de repres~nt.ant.e5 ,do~ empregadores e II ainda não tenham sido etpecifieadoa 
das a~torldades publlcas, na ratificação dn. CQnvenção por l5Ua 

2, O Membro deve ,a,Mmuir Un1Ô I pune," nem em .notlficação ulterior 
fe1pOI1Sabnidade geral da boa aomi.: nos termos do a.ttl,'Jo 4, 
njstração da'! instituições e serviço~ Arti .... o 77 
que contnbueru pera a npl1cação àlt ., 
presente conven~ã(). 1. A ulescn!e co~wenção não s~ 

aplica. nem aos marjnheil'os nem aOS 
pescadOl'es marítimos; dispOSitivo,!) 
pu1d () amparo dos marlnheiros e do.!! 
pescadores marítimos fora.m' adota .. 
dos pela. conferênCia Internadonal d() 

PARTI:. XIV 

DiSpos',ções Diversas 

Artigo 73 

Artigo 70 ! A. presente Convenção não 
,. c.ará; 

se 2pH~ Traballio na Convr.;nção sôbre a segu .. 
ridade €ocial dos Ma.ritimos, 1946 e, 
na Convenção sõbre Apooentadl>ria 
doS Matit!.ruos, 1946, 1, Todo requerente deve ter o di~ I 

r~i-to de apelal' em C~l.,:.O de recusa da 
prestação OU de con1.est.açao q1...anto oi 
qualidade ou qll~ntidade da mesm8. 

2. Quando, na apr.cação da pie· 
sente ccnvenção, a aúmin;StlU".{J da 
C,f5s.istência rnédi-ca eftiver a cargo de 
\Im departamento do GDvérno res~ 
ponsãvel pero.nte o Congresto, o di .. 
í'eito de apelar pn'visto no pUl'ágra
~o 19 do pre:::entp artigo pede ser 
Í'ubstituldo pelo d;reito de requerer 
o exame, por parte Ool. autoridade 
,'Competente, de tôda rec1amll.çJ.o tel1" 
do por objeto a rE'CU~3 de a,s.::istên::ia 
.médica ou a qualidade da assistência 
médica recebid-a. 

3, Quando 0.3 requerimentos forem 
submetidcs a tribunais esr-ecia,l.s ins .. 
tit.uidos ·para tratar de quest5es de 

I seguridade social e nO., quais as pes~ 
soas ampar.eda<;. ('",tejam representa~ 
das. o direito de a~la,;ão pode não 
ser com:ediC:o. 

Artigo 71 

a) aos eventos ocorridos antes da 
entrad.a em vigor da Parte correspon~ 
deute da. convençã.o para o MembrD 
tnter~sado; 

2. Um Membro pode excluir o~ 
marinheiros e os pesc.'\dores mo.:riti. 
mos do número, quer do.'; assalaria-

b) às pl'estações em casa de c\'en· dos, quer das pe.';soaz da.. população 
tos ocorridos depoi<; lkt entrada em ativa, quer dos residentes, tomados 
vigor da parte 'correspondente da por base para o Cálculo da. porcel1ta.
Convençao para o Membro interessa- ~eru dos ru;s:alaria-dos ou dos residen
do, na medida em que os direitos a tes que.' .::ão amparados nos termo.< .. 
estas prestações provierem dE' perto· de qualquer uma. das partes de n a 
dOs anterior€:.'; à duta da referida en-I X abrangidds pela sua ratificação. 
trad,a em vigor, I 

~ARTE xv 
Art\g ~4 • 

o , I. DispoS'!ções Finais 
A presente Convenção não se deve 

considera.r como implicando na revi- Artigo 78 
são de qualsquer convenções já. exis- As raWl1caç'ôes formais ds. preSente 
tentes. ::ohvençao serão comunicadas ao Dl-

Art~€"o 75 reto:'-Gf:'ral da ~cpttrtiçâo Interna.
cional do Traoalho e por êle regis
tr.was, 

ArUgo '79 

Quando assim fóI'" determinado em 
UIU::I. convenção adotada pela Confe~ 
rêncja. f.>m data ulterior e que tenha 
por Objetivo ume. ou várias matérias 
trata.das na presente, os disp05ith'os 
da pl'e:>ente COh\'enção que forem, e$ .. 

1 O custo das prestr.cões cDn~~didas pe-ciflcaôos na. nova, cessarãô de vi .. 
em cOnseqU2:1c:a da aplicação da pre~ gorar para todo Membro que ratifi .. 
sente con.vençãO c o~ gastes d~' adml_ cal' esta última, desde a sua entrada 
niStração dessas prestações devem ser em Vigor para Q Membro interes .. 
{Inanclados coletivamente por meio sado. 

1. A presente convenção será ()brl .. 
gatória. somente para. os Membro.') d$; 
0rgam:taçao Internacional do Traba· 
lho, cUja rati!kação tiver sido regia· 
c.rada pelo Diretor-Geral. 

2. ~ta conrenção entrará em vi~ 
(JDl- doze mt:"es s..pôs terem sido re .. 
.... i::t"·üdas 'pelo DiretQr-Qfral as rati
lkc<;ões de dois Membros. de contribuições ou de. Impostos Ou Artigo 76 

pelos dOl'S lne~os conjun; a"!l1.rnte, de 1. O Membl'o que ratificar a pre .. 
3;. Em se~uida, a COhvençào ... en· 

trará em vigor nara. cada.. Mell'10ro 
dOze nte:;es apõs a. data em que sua 
ratif~caçã() tiver ~id() registrada. 

ArtJ.go 80 

Ilcôrdo com modalid?des que \;vitem 5ente convenção, ohrjga~se B fo.m~ .. 
::"lue QS pe.sso<\s de poucos lCC\.;SOS te- cer no relatórío anual swbre a npli
nham Que suportar enca:'gos por de· cução da. comrenção que deve flpre~ 
mais pesados e levem em tonsjdero.- sentar nos têrmos do a.rtigo 22 lh, 
ção ao situação econômica do .Mem~ Constituição da. OrganiZação Inter~ 
bro e das categotías de P€$:on.s am· ne"c!Oh:H do Trabalho: 
paradas. 1. As -"eclaraÇÕes comulllce.das ao 

2, O 
.-tal das cont:::ibuições de se~ a) ínforma.çõ-es completas 5Õbre ti Diretor·Geral da Repartição Interna .. 
IN legi.::laçào tiue tornar efetivoo oS dis- danaI Trabalho, nos Mrmos do 

gura a cargo dos assulariaãos RIl1pt\~ positivos -da. conven"ão,' , a' ! 2" d a t· 35 d C rados não deve ultrapas~ar 50 po.' ~ p rco.gra o . o l' 19O a o'" a-
cento do total' d03 reC!1'l',50S c1es~ina- b) as pl'OVas de qUe cumprIu as tulçao da }l"ganI~ão lntel'lláCiona~ 
dos ao amparo dm a<;salsl'i.a<los, de exigências estatíSticas formule.das~ do TroooLho, de.rerã.o índicnr: 
'11°5 espA'as e f'·I!I"'. Para \'eríffcar a) o.a territórios J>afa 00 quais o 
.. <>......., '-i t) nos artigos 99 "a", "b ot

, !lc" ou Membro interessado se comproml:!t,e a 
se c&ta condição e'Otà 5endo cumpri- d' 15 "8.", "b" ou "d"; 21 "a" ou qUe as disposiçó~ da convençã[) OU 
da., tôdas as prestaçõci" concedida.s "c"; 21 "6.", "b" ou "d"', 33 .Ia" ou ! ·t 1 . , 
nOlo "t'lubro enl "p'.'.c"".a-o d" ~n- fi. 2'Una . ~ seus capI U OS seJam flp.l .. 
•• ..., 1'1 ~...... ""........ "b"; 41 "ao", "b" ou "d"; 48 "a... rl d'r õe 
vençtlo poderão ~e~' con~ideradas ern "b" 0'.1 "C"; 55 "8. ... "b" ou "d"; 61 ca 00 .sem mo 1 lcaç s; 
ccnjlmto, com e4"ceçã,o da3 p;,~"taçõe.s "a OI. "b" ou "d", quanto ao nÍlmero b) os territórios para (7.0; quais !) 

de faroilia e em cno de flcldente de de p.esscas amparadas; M-smbro interessado se compromete 
t:-nbalho e de dG~uças p:-'::Ifissionais no sentido de QUe Os. i"-~D5iHrOS tia 
~e estas úIt.imfl3 estive~'eln afeita.s e h) Nas ,artigos 44, 65; 66 OU 67, no CQllvenção OU algumas ele suas par~ 
um dep.artamento e~p?cl.al. Qlle ciz l'e3peito ao montante .dM t:s sejam n.p1.c<l.das com mo-cilflca-

i p!'estaçoes; çees e em Que cc...sistenl tais ruCdj~ 
3. O Memb:-o deve o..::.sUllll!' Ulua I ,. ~~('õe..~. 

'1e·3J)C.n~3bll1<i9.-de g\'!:-<\l no que dIZ' 1.1) Na alinea "u" do \)aró.grl;\!o 2 c) os' tenltól1D.s [}nde a C:onvc-nção 
U~:;p()lt.O {lS pl~"tn. ... Õê" conc.::-d_da.s em I do arMtlgo 18, n? qUe dlz respelto .a não poderá ger a:pllcada e, ne$ttl) Cg~ 
<:l\i":1p!':m<:::nt'1 à p .;s:;.nt~ convencao dura~ao do RlOnllO-doença; '>05, as ra!ôel:i porql1e t:.~j .i-'0de ~er 
e tC:-:1~1' lÕUaf: 3S mdldõ..'J neceJõsánQs IV) No pan\grato 20 do arUao 2i l}:llice.d41.; 
T"ita Qnn~~t' a5 flnahdades vl.sad.as; no que dJZ raspeJto à duraqOo a~ I d) l_. t~.!:_· ~ , . 
U~VI3 ~ p:t~lSo fó. celUfi.csr-se de Pl'e&t. .. ~ de 001.."...... ~. ~ I;8tr 1o\,R"1OS para o:; qu.al!i rc-

, '. ~~J . ~4O>m __ ~ ~ sut. doo~ ~ df1)Ond-éontllCl de 

2. Os cOmpromissos m~nc::onadoa 
nas alíneas "a" e nb" do primeiro 
p."rágrafO d.o presente artigo forma
raO parte llJ.tegra·nte da. ratificação O 
produzirão efeitos idênti<.:os. , 

3, O Membro "poderá, renunc:a.r., 
mec.liante nova declaração, Q tôdas 01\ 
d~laração anteriol" em virtude (ja:; 
aJineas: "b'" "c" e nd" d() presenti:: 
a ~arte das restrições contidas em SUl:t 
artIgo. . __ ', _~;I.t: 2 

4,. O :J~mbro poderá, durante <t 
pen()dos nO decu!S<) doa: ma.is Q. pl'C"> 
senre Convenção pDoe .ser deuuncia.
d.a. de acOrdo c~~ o disposto no ar .. 
hgC) 82, transmlti.t' ao Diretor-aettJ 

uma nc ,'::1 (fec:aração mOdlflCando-ec 
qualquer sentido os têJ'.Jll[}s de t6dz 
declaração anterior e dando a cOllh&-o 
cer a. sltuaçao em detertDJ.nados.. t!tl" .. 
ritórios. ' 

Ar Ligo 61 

.1, As d~c1araçõ,e.s c(Jn1unicada& ao 
Dll'etor-Geral da Repart1ção LnWr.tl3-
ClOnal da 'l'rRbalbo nos termos dC;;J 
paragrafos 4 e 5c do ar,t. 35 üa Con..~ 
tituição da. Organização Interna.eiQW 
do Trabalho. devel11 in-dicaJ." se os Qis.
pOSitIVOS do convênjo ou Partes a.oo 
quais êstes dia~itivos se' referem. 
serão aplicados no terrttÓtlO com G>~ 
sem modificaçi)es; quando a. declara. 
ção indicar que OS disPOSitivos de. 
convenção ou de certas df! suas Par
tes J5erão a..plioodos com a ressalva do 
modificações, deye especificar em qu,J' 
consistem as referidas nlodjfjcB.çÕe'3.. 

2. O Membro ou OG Membros OU n 
autoridade internacional illteres.sa.do.::. 
poderão n .. nuncia.r completamente 0\1 
eUl pa.rte, mediante deClarJ.çáO uI.. 
terior , ao direito de :.nvoca.r wna. mo
dificação lndicada em. uma declaro
ção anterior. 

3, O ME!mbro Ou os Men1broo ou no 
autorida.de intern~cional inter~OJ 
pOderão, durante os períOdos no da
ctU'so dos quais a convenção pOde ~ 
denunciada, de ac6rdo com o diSposto 
no artigo 8''::, transmitir ao "i)iretor .. 
Ge:'al uma nova. declal'uçào' que mo
ditigue em qualquer sentído os têr
mos de uma. declaração anterior o 
dando a c:onhecer a situação no q.U!) 
diz- respeito a aplicação desta, eon~ 
venção. 

Artigo 82 

1. O MelUbl'(; CJue ra titicar e. pre ... 
seht.e cor.yet .. çâo, pode. ao tempo 48 
um perio<l.o de lO. anos tp('s e dat.:l 
inicial da entrada em vigor, denun
ciar a mesma ou uma' ou vártas da.o 
Pnf(.es de 11 a. x., mediante comuni .... 
cação ao Diretor ..... Geral da.. RepartiçãG" 
In.ternacíonaI do TrabalhO, a que será. 
por êste tegLstl'8da, A denunCia. tera. 
efeito somente unl ano depois' de. ter 
<do registradu. 

2. O Membro, que ratificar a pre- . 
sente convenção, e que, .no prazo fie 
um ano EtpOO a. expiração do per1odo 
de 10 anos mencionado no pa:r~fo 
pl e~dente, não fizer uso da faculda.da 
de denú..'1cia. prevista no presente ar .. 
tigo, tica.rá ol.Jri,gado PQr ttm nôva 
periodo' d.e lf' anos e, em segUida. 
p::>der ,'l, denunciar o Convênió, ou umn. 
ou vúrias de sua.,; Partes de, tI n X. 
a(l término de cada per1odo de 10 
ahos, nas condições previstas no l)T~ .... 
s~nte e.rtigo. 

_ Artigo 83 

1. O Diretor-Geral da Repartlçll() 
lI> ,.Jl'nacicmal do Ttabalho notificará 
todos os MemiJros da orgs.nizaçâo l'n
ternacional do Trabalho do registro 
de tôdas as ratificaçôes, decla.r~õeG 
e denuI'.cias que e forem comunica
da~ pe!os. MC'mbl'os da OrganizaçãO. 

3. Ao 110tificar os Membros da Or .. 
!i«nizaçA-o d?~ segundl3.. ratl!1cação q1~~ 
.lhe fôr ~omunicfl.d~\, () I:>lretor-CJ.s-'.al 
~;. • at.nçá<! dos ll<!t'l!~ \i'l. 
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!-.rtigo M 
O Dil'eLo:'-Geral da R2partiç;'io In

t-erna~lOnal do 'l1'ao.uho transmitira 
a.() zecretário-Genu d@.s N~Õ'es anl~ 
das, pa.ra. o ''3vij.J rcgjstro nos têl'
znos do {Ut.lgO 102 da Carta das Na
~oes' unidas, informações comp;etaS 
vom re.speL .. J. tôd&.s as ratifícaçõe.S 
e de-c!araçóeG e todos os atos de de
l11Íncla que houver registrado de 
ocõrdo com os artigos precedente.3. 

Artigo 85 

Tôda. vez ~U~ julgar necessãrio, o 
C", ... --dho .c.d.mini..j~l'ativo da Reparti .. 
ção L"1tern;:;'Cü.~HJJ. do ,fra~aÜlo ar ; ... 
b<-.ltará à CCJlierénc~a. Gerai um re-
1 5rio :: ... ,<,.3 " aplicação da. ;..cc~ente 
con, ..:nção e e::', ".r{J..l, ~ _ .... ;"en
eia. de ill.Scre';e:- na ordem do dia da 
C..on!erência a quest.ão de sua revLsã.o 
total ou parcial. 

Artigo S6 
1. No caso de e. Conferência. ado~ 

t~l' ama. nova cO::1Vençào, que impor
te na. revi~ão 1;:otal ou parcial, da 
presente Convençao c, a menos que a 
nova convençã,o. disponha de modo 

. diverso; 
<t) a n .. tili.caçáo por um Memhro 

. da. nova. convenção que importar na 
revisãO, resultará, de pleno djreito, 
não obstante o- artigo 82 acima na 
imediata. denunci.a desta ultima. com 
a resG3.1va de que a. noY(\ convenção 
teD.ha ~ntrado em vigor; 

b) a partir da data a entrada em 
vigor da. nova. convenção que impor
tar na revisão, a presente convenção 
cessará de esta.r aberta a. ratificação 
por parte do' MembroS. 

2. Em qualquer caso. a presente 
convenção continuará em vigor. em 
sua forma. e te()!', parft os Membroo 
que hajam ratificação e que não ra ~ 
tifican.m a. convenção que importar 
em sua revisão. 

Artige 87 

A$ versões fri'lncesa e inglêsa do 
texto da. presente ConvençãQ fazem 
igualmente fê. 

ANEXO 

ClasSificação internacional padrão, 
por indústria, de. ~oJi,os os ramos d4 
atividade econômica. 

Nomenclatura dos ramos e das classes 
Ramo O. AgrLculture., sllTlcultura, 

caÇa. e pesca: 

01. Agricultura e criação. 
02. Silvultura· e exploração !lores

t ... 

03. Caça, caça por meio de arma .. 
dilhas e repovoamento da&- tapadas. 

{l4. ,Pesca. 

Ramo 1. Indústrias de extração: 
11. ExtraçãO de carvão. 
12. Extração de minérios. 
13 . .Petróleo afuto e gáS natura.}. 
14. Extração de pedra para. cons ... 

trllçáQ, barro ~ saibrO. 
15. /xtraçso de minêrios não me

taJíferç.=;, não Cl2ssfficad06 em outro 
Jugar. 

Ram(> 2-3 - Indúst.rias mamúatu-
leU'a.s: • 

:2'0. Indústrias de- gêneros a.11men_ 
ticio5 I com exceção de bebidaS). 

21, lhdúst!'ias de bebidas. 
~2. Indús~rias de fumo. 
23, Inàústrllls têxteis. 
:14 F'ailricação de calçados, arUgoo 

de vestuários P. outros a.rtigoa feitoG 
com matérias têxteis. 

25,· Indústrias de Madeira. e COr
tIça (cOm exceçãO da. indilstrla de 
móveis) • 

.M. lndtlstria.s de mOl'elB • de mc-
biJiárto. " 

, 28. Tipogrnfis.; pub:lcsções e ln
d:.strias congêneres. 

29. Industne.s de couro c ele a:'~e
fatos de couro (com eXCeção c!.e .cal
çados) • 

SQ, Indú."trins de borra.cna. 

31. Indústrüts químicas e ele pro
dutos q~ímjcos: 

32. Indústrias dos sUlJprocutos do 
petróleo e da carvz.o. 

33, Indilstrias de prOdutos tninerals 
não metálicos (com eXCeção dos 6Lib· 
produtos do p-etróJeo e do carváO). 

34. IndÚstrul.s metalurg1cas dz b3.9:;. 

35. Fabricação de artefatos de me
tal (corn exceçãe de máquinas e de 
material de transporte,. 

3ô. constru-;;ão de máquin:o.s (com 
exceção de máquinas elétricas). 

37. COIl6trt. ão de máquinas, apa~ 
relhos e material elêtrico. 

38. Construção de mater[a.l de 
transpol·te. 

,,9. lndústria.s manufatU!'elrat di-
verSas. 

Ramo 4. Clm.struç!lo: 
4Q. Construção. 
R,amo 5. Eletncidade, gã-s, água e 

St'r,'iç06 de saneamento: 
51. Eletl'lCIdade" gãs e vapor. 
52. Serviços de águas e servi~os- de 

sanehmento. 
Ralno 6, Comércio, Bancos, OJm .. 

panhifiS de Seguro, Emprêsas rmobi~ 
liária.s: 

61' Comércio por atacado e a \'a
reJo. 

62, Bancos e outros estabe!ecimen~ 
tos fínanceiroo. 

63, Seguros. 
64. Emprêsas imobiliârias. 
Ramc 7. '!'l'aospartes, entrepostos 

e comunicaçóes' 
71. Transportes. 
n. EU trep ~stos e Ilrma~lUJ. 
/3, C0n111nicaç6es. 
Ramo 8, serviços. 
81. Serviços do Go~rno. 
82. Serviços prestados a-o públIco. 

e às gm'l)-zê':ó$s. 
83. serviço de recreação. 
84. Serviços pessoais. 
Ramo 9. Atividadet- mal definidas: 
Atividades maL det:\n~dM. 

O texto precedente é o texto au
têntico da convenção devidamente 
adotada peta COnferência Geral da 
OrganIzação Internacional do Traba .... 
lho, em sua. trigésima quinta scssâo, 
que se reuniu em G€.nebra e que· foi 
encerra.da a 'l8 de junho de 1952. 

Em fé do que apuseram sua", assi .. 
naturas, neste q'larto d1e. de julho de 
1952: 

O pr"sldente da Conferêncla.
JOSé de SegadaJ vianna, 

O Diret.or-Geral da Repartição In
t,~rnacional do Traba.lho. - David 
A. lI--forse. 

As Comunicações de Relações :sr~ 
t"r;o"!"es e de Legislação Socta.! .. 

Projeto de Decreto legislativo 
. N~ 31, de 1964 

(N° 106-A, DE 1963, NA ORIGEM) 

Ma.ntém decisão denegatoria do 
Tribunal de Contas da União. a 
re(Jistro de contrato celebrado 
entre o Ministério da Viacão e 
Obras Públicas e Q RádiO· atJa~ 
nabara $. A. para estabelecer 
uma estação rádio.di.juoora. 

O congresso NacIonal Decreta: 
Art~ 1~. E" mantida a decisão do 

'rribunaJ. de Contas da União, de 28 
de dezembro de 1956, que ne~lJ te· 
glstro a contrato celebrado entre o 
Ministério <ia. Viação e Obras Pú!bU-

Art. 2°. 1I:.ste Decreto legislativo 
entrará em VIgor na. data. de sua 
publicação, revogadas ~ disposições 
em cont.rário. 

As ComisSões de eonstituição 
e Justiça e de Fi.lUl.tJ;.as. 

Pro teto de Decreto legislativo 
W 32, de 1964 

(N' Jl6-,\, DE 1963, NA ORIGE~I) 

Mantém decisão denegatória, 
do Trib,uuaZ de Contas, de regis_ 
tro a contra.ta celebrado entre a 
Diretoria Regional dos Correios c 
Telégrafos no Estado do Amazo_ 
nas e a firma J. Lim.a, para re~ 
paras, no prédio daquela repar~ 
tição. 

o CongressO Nacional Decreta: 

Art. 1? E' mantido o ato do Tri. 
bunal de Cont-as da União den~ga-tó~ 
rio de registro a contrato celebrado 
entre e. Diretoria.- Regio"Ual dos 6or
reios e Telégrafos no Estado do Am'l_ 
zonas e a finna J. Uma, para repa. 
ros no prédiO dflquela repartiçi1o • 

Art. 2°. &te Decreto Legislativo 
-entra,à em vigor na data dt s'.lt\ Pll
blicaçf(o, revogadas as dispOSições em 
c-ontl'Í-l'io. 

I s Comissões de Constituição 
e ';u"tiça e de Finanças. 

Projeto de Decreto Legislativo 
N~ 33, de 1964 

(~CI 1~3-A, DE :tSJ4, NA ORIGEM) 

Aprova a Convenção- Sôbre (t 

Organização e a Personalidade 
Jurídica da Repartição Hldrof1rá~ 
fica f,ntenÚlcional, firmada pelo 
Brasil, em paris, a 24 de abril 
de 1959._ 

BeM,;ãJJ final do SubsUtuliva 
do Se1UUÜJ ao Projeto de Lei da 
Câmara 1/,') 55, de· 1964 (Nú!1li!ra 
1.969-C.G4, -na cas,a de Odgeril). 

Relator: Sr. Júlio Leite. ' 
A comjss~o apresenta a redaçã(l fi. 

nal, em a~xo. do SUbstitut .. vo dI! 
Senado ao Projeto de Lei da Camara 
nO 55, de 1964 (N° 1009-0,,64. na Casa 
de origem) que autoriza a ernis.sãlJ 
de Obrigações do '!'esQuro Nd.Cl0nH~ 
altera a legislação do unpôsto /:.ô\.Jre 
a renda e dá outras providênCl~\.~ 

Sala das Se~sõe5, em 18 de ~ mm 
de 1964. - AntOnio Carlos. l?r€5i, 
dente - Júlio Lette~ Relat.o'r - wal· 
Iredo GTlrgel. 

SUBSTITUA-SE O PROJETO PELO 
SEGUINTE 

AuLOTl.M a emissão de Obriga.. ~.,. 
çóes C:o 1'e3ouro Nacional. al"~era 
a legisl<tção do imp68to sóbre a 
relUta e dá outras pr.ovidências. 

Art. 19 Fica o POder Executiv{) ,a.u" 
torizado a emitir Qbl'igaçôEiS do ·Te .. 
.sOW'Q )fa-cional até o limIte à-e titu
las em cll't!ulação de 0'$ •••...•.•• 
700.000.aoo.IJOO,~Q ts.et,ecentos bilhões 
de cruzeú"tts). observa-das as seguin. 
tes cond:ções, t"a,cul.tIa.ca a· eIn1;s/Sáo 
de tituloo .Dlúltipl05: 

a) rencimel1.tos entre 3 (três) e 20 
!yint-q aIW;;;í 

b) juros minimo.s de 6 % (seLs por 
cenoo) aQ ano, C61culadoo .sóbre o va .... 
IV!, nominal atualizaclo; 

C) valor Urutál'lO mínimo de O~·. 
10.0-00,00 (dez mil efuzeh'os). 

§ 19 O \'alo! nominal das Obl'iga_ 
ções será atualizado periàdicamenw 
em. fW1Ção das variações dQ pode: 
aqui.sltivo d6 moefi,a. na<:Lonal, d4 
acôrdo com o que estabelece o § 1. 
do art. '1 9 desta Lei. 

o Congresso NacIonal Decreta: 

§ 2° O valor nJ.mlnal unitário, em 
mo.ec:.a. corrente, resultante da atua
lização referida no parágrafo ante
rior, será declarado 1Jrimest.ralmentel ',y

_ me'diante portaria do Ministro da ..Fa. 
,ze-nda. 

Art. 1~, E' aprovada a Convenção 
sôbre a Organ1zação e li Person'alida 
de Jurídica da Repartição Hidcogr:i 
fica. Internacional, tirmar.ia p€.lo 
Brasil, em Paris, 'a 24 de abri! de 
1959. 

Art. 2? :G:ste Decreto I...egu.lativo 
entrará em vigor na. data. de 5U:l pu· 
blicação, revogadas as dlsposições em 
contrário. 

As ComL"-Sóes de Constitu,ição 
e Justlça e ·de Finanças. 

§ 39 As Obrigações terão valor no .. 
minai unitário em 1l10eda corrente, 
fixado fm portru-ia do Ministro da; 
~azenda. pOdendo ser COlc-c.a<ias, ao 
par, cu pelo valor de cotação, nas 
BoLsas de Valôres, desde que não in ... 
!n-ior a 50~ó (cinqüenta. por cento.) 
do _ deságio médio dos melhores pa .. 
péis (letras e debêntures) das em .. 
pré,sas particulares idôneas. 

§ 49 .As Obrig,açóes terão peder libe ... 
l'O.t6rio pelo seu v.alor atualizado de 
<!.côrdo com o § 19, para pagamEnto 
de qualquer t.ributo federal, após de
corridOs-- 3<) (trinta) dias do seu pra_ 
zO de l'&ga t~. . 

§ 59 Para os eieitcs do lim:te de 
emissão, sõment.e serão oonsideradolS 
em circulação os t,ítuI-os efetivamente 

(N° 121~ .. "~ ,DE 1964. NA ORIGEM) neg"ociados, computac.o Q valor nomí. 
na} unitário de referência de que tra.

• Disp6e s6bre a aplicação do ta a alinea c dêste artigo. 
Decreto Legislativo nO 19, de 1962. ~ 6~ O Ministro da Fazenda fica. 

Projeto de Decreto legislativo 
N~ 34, de 1964 

o Congresso Nacional Decreta: 

Art. 1°. O subsidio It a ajuda de 
custo dos Parlamentares, de que tra_ 
ta o Decreto Legislativo n9 19, de 
1962', fixadOS na forma do nlt, 47. 
§§ 1~ e 2° da ConstituIção Ferlernl, 
serão mantidos com a aplicação, nes! 
ta legislatura, dos correUvOl de des
valorização da moeda· e eleva.ção- do 
custa. de vida, do acOrdo com os in_ 
dices forneci'dos pelos órgãw ofici3.S 
competentes. 

Art. 29. Os efeitos dêste Detreto 
.são devidos a partir de 15 de mar_ 
ço d. 1964. 

Art. ia. :tste Decreto Legi.'i1J.tivo 
entrará em vigor na datt\ d't sua pu~ 
blicação, revoga-das as di$poslçôe.s em 
contrário. 

Á CQroi&ã-o de Flnança.s, 

a\.loorizado a. celebrar convênios, ajus. 
t,e;;, ou c>ont.rQtos para emissão. co
loca.çã.o e re:5-gale das Obrigaçõ2s a. 
que se refEre i.ste m'tigo. 

§ 7(' As dif€.renças, em moeda cor ... 
rente, de va!or nomins.l unitário. re~ 
sultantes da. atualização. J)t'evista no 
§ 19, não constituem rendimento tri_ 
blltável d-lS pessoas físicas ou jm1-
dic4'rs' . 

§ ia O Orçameuto da União con
signaJ."á. a.tl1~,lm ::ab2, as dotaçõôs ne· 
cessárias iiOO ~er·\'iços M jm'os e amor .. 
tjza~ões das obrigações previstas nes.. ... 
ta leI. 

Art 2° Os recursos co Fun.po de 
Indeniz;l('ép!;1 Tl'3·balhistas a que ~ 
refere o Z'.Jt. 1ü da L5i 0\1 3 4jQ, ti~ 28 
de novembro de 1!}58. serão, o!Je:""ntõ
-j,amente, a:pllcado5' na. aquí<;;f'.':') de 
Obrig?('ôio,'l tirt rIl1L",,,-';o fefel':rlH 11 ' ar .. 
tigo antRTKrr nu Tp,~Ouro Na;:icnal • 
ou no., EN."·a Il~ Valore~. 
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~ 19 A disposição dê.s-te aJ.'tigo nã.C Art. 3\J A correção mon.etár!.a, de 
~ aiPJ.ica à.$ qWlJltia..s ,cou'~sp.()nden~ valor original·d'OB bens do a.tiVO imo .. 
~ ,ao Fundo ele 1nd.elliza.ço~ l'ra- bi.liz.a.d.o das :QesE::a.s juri.i:cas. pre .. 
~'bruJ anLer!üJil',nl'enoo. COLliSw;iu~dv vista. n:;:, art. 57 da Lei nl? 3.440, o,~ 28 
'Sla1a$ pessoas lu.ndic:w, já aplicadas d!e ncv.ernbro de 1S5B, SErá cbn.;.at:lrl3. 
~ ltitulos da dívIda. públiCa pre:vis- a pa,rtir da. data desta lei, seg1.lIl.dO 
~ pelo Decreto n 9. 53.787, de 20 de ()S cef:ficJentes fixadas an.ua:mente 
~ à:e 1964. "Pelo 'CoIlS-elho NaciOnal de Economia., 

ti ,29 OS contribuintes do 11l1!WStD de moà:o qUre traduzam a varLaçáo do 
\d!a j.ReD.tLa., .ocuno pessoas j:urí.aieas, poder aqu1.sitiv;;" da. moeda. naC1oIl:al. 
::!o: obrigI:l.dos a. constitUir. o Fundo entn. o n~ês d.e- dezembro do último 
d.e IIID.ckmiza.çóes Traba.lhistas, fl. tfrn ano e a média anual De cada um dos 
da ,as.;:egurar a. sua r,e-"'PD:nsa.b:ílict::..a.~ anos anteri-cre,3. 
:rr~tu.al p.ela indeniz:lção pO! disp2n~ § 1'1 Dentro de ao ttl'intJ,) dias d..:t 
sa. tlos seus empregadas, e as impor- pub1:.cnção .cesta lU, o C(I-:t;:,ei:J.o L\ia
tãIftrla.s pagas em cad.a e.x:el'dc::.r, a cional eLe Economia ajmt3.rá os CJe~ 
~~ título, correrão obrigatórUmente, ilcién.tes em -vigor ao dirpcsto nestç · 
;pof conta c!ê.sse Fundo, desà·e .q!l.f artigo. 
ÍlaJa. saldo cl'ed-or suficiente. § ~, Dent:o de S3 (noV'entJ) dias 

g 39 A obrigação menml da cons- da data dESta. lei, 8.5 pz-.s.sC2.S juridi~ 
titUição do .Ftm.do referido no p.a.rá- caso deVc1'Í;O prccessa.r o ff.ajustamen
Sl'$fO anterior ccrrte.spúndaá a 3% to do &eu c.lpitaI social pda C3rr,r
(três por cento) 5ôbre o tota.l da re- çâ,:) monctâr:ad os va.lo:e.5 ê.o SêU ati~ 

'.mtmeração mensal paga aos empl'.e- v·~ imcbilizado constante do último 
garloo, não campuredo o 139 salário b~la..z:ço. 
~sto na Lei nO 4.090 de 13 de § 3Ç1 O rcsultaco da cí):'1'eçáo mO
Ju;th.o d>e 1962. ',!l.ztá:ria. efe~ ()b1."1~a~õriam.ent.e 

~ 49 Para. as ·em;prêsas excluSiva- em .caG.a .a.l1O, será T-tS-Lstra.d.:>, no 
me. -. t. ~tin.atl.as .fi. .1l.gricu1~a e â I "P.:a.s.si~ llf.o Exigível", a cré.dit-J d~ 
ptcuária. a. obrigaçào de que tra:bS i) ..:!Olta ct.er ';l.tituJaçf.o própr'···,t, .n~ 
pà.rág·re:fo e.uterlc:c ~r.á de • 1i'2% ~:.rm.a:o,etEnd.o até st..J. inccrp-ar.aç50 
(um mtoio por .cen«;) , ..s.Óllle:nte até o w cs:pital. p.a:ra. .efeito d:> di.'=Pcsto 
:exercíciQ de 1970. I fia ~:á;rafo seguinte. 

·Ii ft9 A quom do Fundo de lD:!enl- § 4Ç1 "O a!lIIlEDto C2 -L:ap-.ital que l"e-
zaçÕef3 TrabaJhiStu. apljcada na arfJj~ ;8l1t..:..:" rm correção d.ever.ã S~ r.e.fJ:e
slção das Obrigaçõ:::s, nos t.êrmos c}O t'd::> e:n &.:.tfrru;ão .ccntra.tual -ou es
presente ·artigo, E€-I'ú à~uii-vel do lu... tatutária, conforme. o caso, d~t.ro 
Oro bruto, para o efeito ti) Impô~to de·4 (:quatro) meses conU,d05 oa. data 
de Reuct.a., ressalv.ada :a hi;Jóte.s:! do d(l €nCe..."'"T;UIl.fiIltD do balanço a qU? 
~ 19'. . cCrn~ponc!·:r a. correção operada. 
I § 61] A quc~ elo Fundo de Il:üf- § .50 Exc-epc:onalmente, será ?fX. 

ttizaQÕes Tra.b.3.l.hist5.s, a. ser ;canstituí~ tro1tidn .que 00 aum2Dw de ca"pita.1 
:de na. vi..;ê.nc:a ~ta lti, será raco- seja aplicada parte do res.ultado dtl 
lhi-da. até o últmo Cjn, útil do mês c-orreçãJ, e1mente para. evitar que o 
&u.bseQü.en:te àq.ucl:es em .que f.ôr paga vaIor !lQlIl.inaJ das ações e das qu.o~ 
a. remuner.açlio, c!ev.endo o pri.m.eiTo ias e qUinhÕES do capita.l soeh.l das 
trec-01himento ser feíto no prazo rl.p idO :so (.sessen1:a.) dias da .à:e.t;.a .da pllb!1~ peS9Cf.1S jur lcas, a forma do parã

gra.fo anterior, seja. -expf-efS--:J Em llÚ-
·cação des.ta. lei. nlP:'(ts fracionárics, {}e\·enc.o perma-

§ 7rt Os reeolh!:mtntcs mensais pre- . ne-N.r na ecnta citada no ~ gP- o saldO 
v.isto.s no. pa:r.ãg:rc.fo a.m: .. elior $~O cCün:~1):Jndente ãs fra~, qu-e será 

'ejetuadcs na f-orma wabelec;da em ::.·ddcicnaâD à CC:IT-eC20 monetlirü se
;~gulamento a ~er ·oaix.J4o ""pelO 1"0-- '?,uinte, e assim. suc:essiva.:nente, 
'-d!er Executivo, § -69 Quaru:!o -Q variação .00 valo!" 
I § aço As Obrigaçõz\S a,dquirid;tS nos do capital das p.eSt-oa.s juridlr.as, de* 
"tênncs dêsote artigo, serã."> norn:inati~ c;...LT-ente à.a corr.e.çl:o mW..:EtárLa de 

~ VruJ ,não -podt:não &::1' tr.o.nsferi-das., q"J·e tl'at:l. ê-ste mti;o, 'fôr .super..:rr [l. 

salvo nos ·cases c"!,.~ 1"uslo, inc;:;tpora- 3 (trêS) vêzes 9. impri1-tâT'~ .do.J e3,~ 
, ção ou -sucessão- de p"e-~OJ.s jurid1.~as., vital reg".strn.do, .serà ~nnitido. m:e
.. mas pOderão ser 1'eSg'3..tadas~pOr nnte- dient,e autcrlzaçt..o do MiM'tro da F.a
: -cipação: zf·nda, que o múntante da var.3eã·o 

a) :paT..) ff..emoo:so- d.l. lm-p::rtâ.nch conttitun. reserva. de capital, exclUI
(i.)!Tefpoudrnbe às intilm:~1:õ::3. €te- !Ia àns .doisposiçõ-es do art. 31 c.~s.t:l 
ti-v.am·ente pagas a -p9l'tz:r "da vtgên- lei e õa limitação CD !í 2<;l do ::rt't. 130, 
da dJe:s.ta lei: di) DeCI'eto-Lei nQ "2,627. de 26 de Sê-

o) ncs oa~ a.e li.q'J.ld~.w' da peso. h::mbro de 19-40, mas aujei.te.·igl1s1men-
$0'3. juridica.. -:;e ao lmpôsto estabelecido no § 7~, s 

§ ~ Ate -o exereíe:o de H6-7. 1nc:u- oual será anlicad'3. obr:i~atbrlamente 
sive, o reem"bôl::o de aue U.1.ta. .u. a1i- .'O-C) aumento do ca.pital ..socIal, dentro 
:nea a do pa1't2"rafo anteriar 001'1'"':8- dos 5 .(cinc(}) .anos seguintes ao ba
ponderá à. metade das ine,::niza~5e.s '~n"o da ccrreçã..o, sem q'J,ll(fJ.:,;r -outro 
;efetivamente 0.7':: .... ,"1. a partir da vi- ônus. 
g-ência desta 1e~. ~ 7t' O ImpOsto d.e Renda a Que se 

§ 10'. As corre~â~ m:metárias d:l- m:1~e O § 79 do art. 51 da Lei nú
valor do prinâoal da:~ Obrigat;:6ês em mero 3.470, d'e "28 dE nJvembro df' 
que 1ÔT sn1icad-o o Fundo de Ind~- 1958, j fb3. reduzido{) a fi% (e:i"nco por 
nizaçães Trabalh:st:>.s aCflE"lSceT5:o 8.0 c,nto) e S~á pago em 12 (-doze). pres-
V.a!l>r dO Fuq,do. 7aç{jes mensa.!t;. 

§ 11. para Os efe.itos da. apllcEI.';ão § 811' O pa.gament.p do im~..,!) a 
prevista nf"ste a:tigo, .serão desprcz.a- ""'.J.ue se rdere () paràg:r-afo ani:.rior 
das as frações ~e quotas .Q ap:izaI'. ~á dJ.spen~'jrlo. de!c-~ q'.:q~ () 'ccntri~ 
ode m.:ontante in!e:br U> v.Jbr n:;mi- ~ui:J:te Pl'\.~fj"r3. a.d:cwr'ir O"l;r'l~f'õe.<; 
nal mínimo ri).." {}"!lrit:~éf>s, da em.i-.p50 mencionada nQ art. lQ 

§ 12, S~á. S'o.U"lKnE·3, a cb.rig-.aç.1~ --:esh l::-i' nar.a. ver..cimen~ em Pf!lZO 
men::-.al do f-f:'"o:hi~.?nt!) de que tr.3.- "t"J?:l) jnfi1"i~r a 5 (.cinco) anos cOnt!l~ 
tam: os g* 3~ e t.'l qu~-do.o s.?!d·j :'l~s (Ia MO ê.Q b'l!lJ.nco que ccnsi2"~ 
do Fundo de !nc:en:,.aGões Trac21his- nl3r a. COrreção. ll1cnetiria g!;'T.'ldDT.a 
tas atinQ;ir () ro.~··'·1."·ante d3.<; r~'1)CD.2a- ':'la tbri2""lçã.o tribut1rla.. em vi1'Jl" n()~ 
bilidades t:::t'lit; õ) ~:,ntribulntf'. re~.3.- '"""";rul a+u.a1iw.do ccrn,et"T")I)Dd:>n+e a~ 
t!;ivas a-cs scus em~:-ecad.:-s s:...-n ts~J.- <'lAhTQ do que seria devi·do e.cmo 1m. 
bilid:::<!e, "Jê-"to. 

§ 13. A falta. de 3tlUlsiyíl Jo ~ § qQ" A z-=tuisi<;,~ dAs Obn'l"a:"e:~s -{); 
Otr.'::~2.cõr. De" t:~l!'.c.-:: -dêo::tÕ' arU:r;o E ""je S~ r"fcre o p:ll'I1.J?;!'R4'O ;.;"::~!::1~ 
Eeu{- pc.rá,!raf.:-.::: . .t'J;êit~'i a p2EeOJ. t-e Feri efetuad:a mediante t~..n~-,," !'~ ... -
juríd:cs à l!J1..:1i2 de tc'"l.. (d";:-->; p.:r ~ ....... ~1;:"S mens'!-iS Q'nanm.o::. O1~rnes· 
cento). p~T Fl?m-.ü~" ou f;'"''":"Ç'':':> de,se- -r:.crM2.,..141D1 ~ c.::uita.ção do U:rl"';lê.-::tD"'Oel'" 
mestr-e V·e- a.tr~5:~, a:ém dos jur=s de ""~m-"'5~o dr) Qual a. "['!·:-ssoa 1'1T'ff'l~~" 
m·o-rl- 1 '7,.,. (l11'" T"C~ c·:mÍ<l) ~') mês, FvélI' Ü'ot.ado. obs.ervado o àL"1J~~·o 
amb~ c.,ku~"""'']~ ""''oT·e 1\ i."1uc:-t,n- n!) nq.rásrra.fo ,~ do- 9XU<10 2Q• 

ela d"vida, ct;ni~i::!:a. nas têrl'!l=S d.o. ~ 1{){ Pel"~ d!"te1"!!li."'1I1ç~() ao m;m* 
a:rt. "lI'!. '\tJ"~.'"~:~ ao ~.er- arp-llcado na ao('{u1s1cão d·e 

ObJigações a que se reftrelll as pa-I § 22 A inobsttván-cia do· cU~ 
rágrafos ~'tecedm~s, s~rão. óespr-e- ~t~ artigo e par~!"3!os aIzt.,:-rioxeu 
r.a.da.s as lDlportâUClas :infenDl~s ao sUJ,e1tará a pe&,oa JW'iàica: 
valor unitário daqu-el.as. a) à eorreção moo:;tária do at1vo 

§ 11. O f)~nco do Bl-a..,Ü S. A. en- imOb:~O, ex of/leio, para deltoo 
tng.a.ra to M.l.niSté:"·lO Ula Faz€lld.l-, de tr.:.butaçã-o; .. 
nos tetUlOs 0.0 regula.mento desta lei, ti). ~ ~perda do ~eJ~ de cpta.r pele 
extraws c:.-as conl.oas e u.emonstr.ações aqulSlÇ~~ àle C:~JgaÇoes~ na. tOntnA, 
UJest:na.daS à sUbi'criçã.J a.e Ob!".lg~- ct-o p.a.ragr.aio 8.. •.. 
·&ões ret .. ridas ll~ce a.rtl.:,<l"{). acoü\Ps.~ C) • a. mul~ em .. lIDJ)OI~la 19uail 
nnados dOS docwnento5 relatlY~ à a.o nl .... r. c!.o lIT'41ÔSLO deVIdo,. . 
:oUJa mOVimentaçâ-O. 8. 23 FlCaJIl dl.Sp"!:t;.s:uias d.l o~r.lga... 

toned.a.de t!.e oc...-r.::çao mon-etál'ia de 
§ 12 AS Obrig.::.çõe,s. adqull'~tlns nos que trata êste artigo, as sc:cied:ad.e9 

vfhmos. o.este ar tlgO Serti.v nomID-at.l· de econçmia. mista, n-as quaÍB, pelo 
... .=!s e l.l"lJ.,!~l1en ... .c...s, Cl.J.,.~n .. e o p .. :a- menos, 51% (cÍllqüEnta e um por 
zo tle 5 \c...nCO) a,Il\....i, a ccnJ..a.l· tia cento) dJ.s ações COm direito a voto 
uaU do) ba....au';O XII .. g;:QD, ~"VO nos pertsnçam à União, a06 EstadC\'> ot! 
í:2.SOS a.e fUsão, incorporaçãoJ, sUc..zs- a.os Mun':dp"fcs, e as pesscas jurid1-
bao .Ju l~qlliQação da p,:s.%a Jurt·O"lca, tas cotnlJT-€€ndklas no pará.grafo 1(» 

~ 13 "Ü aum.ento ""Üç co..;l~tJJ reali- cl:o artigo 18 da Lei D9 4,154 de 23 
zac...o -ubn;atCnrunente n-c.s t-êrmcs do de novembro de 1962 ' 
~ 4"', oem cora0 () re<..ultoante do r.e- § 24 Flc.;:m desobrigadas da COl'II'e:-
eebil~to de aç.ões uG ... ·as ou quotas ção tno;J:Etâria de qUe trota, êste a.r
dtstrlhujda9 em c.ecorrênCltl. das CQI'- tigas as pessoas jurídicas cujo cap1_ 
r~ções mcm-etá.:nas previ-slU nEsta. lei, tal 'socülI I'\E:sJ.i.zado não exceda de 
fica isento elo Imposto do Sêlo. 50 (cinqüenta) vêZe5 o salário~mínf ... 

§ 14 NQ cál:"Ulo d.u;. .Q"J.C&:t..s an.-:.taiS 
de depreciaçã-o ou amon.i2lB-çãO para 
Heitcs do lmpô.sto c.e RrE!1t1.a, cv-nsi· 
(;.'el ar~se-á valor <la aquisição o va.
lor original dos bens, corno.J nos têr~ 
mro do art. 57 da. L~i 09 3.470, de 
28 de n1JVembro -doe 1"253. 

§ 15 Nos €,Xoal'ciCloS ele 1965 e de 
1900, a.s q:uotas de &epr-ec ... açáO ou 
amortização, dedutíveis elo lucro bru-
00 • ..serão .rolcula~.s, l'esp.wtiva.men~ 
te, sóbre 5D% ~cinqli.enta pC«'" cçnto) 
e '70% (setenta por D~ntO). do valor 
da. correçãO monetária <!~ bens m.ó~ 
seis. 

I 16 A importância do fundo de 
d.eprec:'.,s..ção cu de amOtITtiz'ação üe~ 
dutivel do lUCfo bruto dos pEssOas 
juridicas, a. partir da data d·a pre_ 
sente tEi, de.:""l1e que não cob,erta pelo 
valor de novos bens móveis int-egra,n~ 
tes do ativo, "sel·ã 2plicl-da obrig:atõ~ 
riamente na aQ.uisi"Çl"O dos titulos a 
que &e refere o art.'igo 1Q, 00 qu.a.i6 
poderão ser l'lE~tadm antecíll·a.da" 
mente pa.ra a efetiva, substLtuição dos 
b-ens deprecis"Qcs ou amortizados. 

§ 17 O dl.sposto no p..'U'ágl·afo an
terior não se a.plica às peso:.oas jurí~ 
dicas de capi ta" sOClal interior a. 500 
(quillllentas) vêz.es o sa.lário~mínimí) 
fiscal aJ'.ual • 

• 18 O rec<lJlillrl.",to do lmpôsto 
estabelecido no) parágrafo '10 poderá 
s.er efetua.d.a .em t.a.n:tas Pne6tações 
mens;t"is quantas n:x&Sárri.as a. que 
esela uma não ult;rapase· {l, quinta 
parte da meêi.a m:ns3.1 do lucro tri~ 
Outã~el. inwC'ado. pelo contribu1nte 
em seu ultimo balanço, observado o 
llinite mU.l.nlo de 24 (vinte e quatro) 
prestlçães. 

§ 19 Quando O pe.ga.mf!nto, na fnr
ma. dOs parágrafos 7\?, 89 e la im
portar em exigJm:ci:l diz. prestl:açóe.3 
mensais sU'pe.r~·-es a 2% (dois por 
cento) da. média men.:;,al da 1'eceitlt 
bruta. da. p~a jurídica( indicada 
no liê'll último b:Wanço, poderá. ela 
recolher o ímp&to, ou .as quantias 
cEstinadas à subscrição das Obriga~ 
çõ;s, em tantas prestaçÕês mensais 
quant.as nece~.árh.s 4 que cada uma. 
não exced!r. o limite rdcridv. 

§ 20 A.s correçõó>s monetárias de 
(f.!e tr.a~3 êSt~ ro1;igo aplicam-se as 
normas estabelecidas noo parágrafOS 
0.0 artigo 57 da Lei n9 3.47::1, de 28 
de nUVEmbro de 195B, exceto as dis* 
"posj.çõ~ de seus §§ 11, 12, 14 e 17, 

§ 21 P,.s f11~, l>J.C:J.tO.is. tlzências 
.cu r..:'prtssnt,.:ões de s.o.c:!-zd;.des es
'tíran7"":.lr-lS auw:.z'!.d::s ao funcionar 
no Bf-asil. ficam também obrigadas 
a corr!,gir, na. fc1'm.<:' dI) l'1'~~nte ar
tigo, o l"€~ ..s~-O ccntib:J. óC"S bens dO 
ttivo bnc:::t:-;.:t;co q!!e p..Js..,l!f'm no 
P.:lis, :p.::d"€.Ilc.~ o con~sp~e..11i.e au~ 
~nto de eoJl!t:l.l refl.:tir-se ap:~as 
só-):r.a a. ptU"te c!~tmda àa an-a.""2-CÕeS 
no Br a.s1l , 

mo fiscal. 
§ 25 Nos cases do paxágro!o 50. 

o saldo da conte prevista .no ;mzi\
grafn 3° serão ccnsiderado como ca;1-
tal, para efeito -do cálculo do l1n
pôsto Adícicnal de Renda. ... 

Art. 4ço para . efeito do Cispooto no· 
ano 93 do 1!egu;hm<nto aprorodo 
pelo Decreto n9' 51.900, de 10 de abr1l. 
de 1fffl3. será permitido. à pessoa fi
sica vendedora., -e:f,etmar a OO'IT~O 
mcn-etária do eusto da. aquisição· d;e. 
imóv-el, inc1usive o impÕ5to de tra.p.s
mlssãp pago e benfeitorias realizadas 
qua..o.d-o a alienação ocorrer mais· d~ 
três alWS após a aquisição, ·e obSer
vado o dispOSto nos parágraf-os dlJste 
.artigo., serp. o gõz.o cumula.tivo d09 
abatimentos prevístos no fi 19 dO lUe13-
mo artigo 93, 

! 1" 1)0 valoT OOITigido das b>m
!dtorios será dedw...da a pe1'cep.ts.
gem de 2% (dois pOr cento) para. 
cada anQ que per ã.ec.cn-ic!o de.5-Ce o 
térm~no de sua realli:cção, a.té a a1:e
nacão. 

§. 2{) A corr.e.ção monetária. d-ei que 
tl'..lta, êste aJ"1jgo, que &sr.á proce&
sada medíante aplic.a.ç1\.o di>S ooe!io1 ... 
enw a oue se refere o art. 3", fi
cará sUleita tão-som·ente ao im:PÔSto 
de 5% (cinco po:" cento), sabre a di
ferenç.a entre o valo!" g;lobal da :aqui
~it;ão. cDrrígo monetàriamente nos 
têrmos dêste artigc e seus pru;á'JTs,
fos, e o valor hiStórico de aquisição, 
permitida a opcão pr<!vistA no "p~rá
grafO 89 do artigo 39, 

S 31" As Obli,Q·ações adquiriems nos 
tê-:-mos do parágrafo anterior serão 
intransferiveis, salvo no caso de par
tilha<; em inventário nu arrolamento 
jud1c:'al, e serão liqUidadas a ·partir 
d(' ouinto ano de sua -emissão. me
diante apresentaçãn em qualquer 
mrênc'Q dQ B9.ncD do Brasil S. A •. 

§ 4fi P.....opção prevista no .§ 29 de .. 
verá ser exercida dentro do p~azo de 
30 ·(trinta) dias, a conta", do in.<:.tru
menta de eljenação ou de promessa 
de alienação õe imóvel ou do direi
to fi aquisição, mediante o efetIvo 
p..9g-amento das Obri~Gções. . 

§ 59 No C:lSO de pagamento a pra
z:) do preço de alienaÇãQ de 3mó
vel contratada e. -partir dest~ Jei, a 
itnpê..<;to de qu-e trata o Qrt~ 92, do 
Re;ru!a.."'nento aprcvado pelo ·ne'::re~o 
n<7 51. 900, de 10 de abril de 19S3, "b
r.á. o seu znnntnnte corrigldQ mcne
tàriamente nes têrmos do 9.~. 7~ 
c:;st'J. lei, sem:pxe que pagO cfr-POis da 
recer:rncnto, -pelo alienante. de mr:5' 
de 70% (~eten.ts, por centa) do vnlor 
da alien-açã3 do L':lóve1, ou dD c"::'rei
t-o à sua aquisicâo . 

§ 69 A correcão monetária referida. 
n~ste artigo neder.<Í ser efetu:!da em 
re!:çã:) ;2,; alleIl.9.-Ç5es de "imljveis já 
ccntratndas pnn t=:lW:l.mentn a 137.1-
:::0. c:/jo im.;ôSto aiuda n.fi~ ·t.::nl11 
s;do ef?tlvam€nte liquida~o. d~C'1-~ 
aue () cont"'ibuinte pague o impt.sto 
de 5% .(cinco) T'Or cento) sôbrc a CO:'" 
reção monetária ou efet-ive n SUbs
crição em dôbro das ObrJga.ções den .. 



tro de 60 (sessenta) dias lia data, da prevista neste artigo será falta QOm. hé.b1l, emltido p~lo meSmO estabele
vIgência desta lei. base na tabela me vigor ll& data em clmento oficial de crédito e que re~ 

Art. 59 AS firmas OH sociedades que que fõr efetivuroente liquidGóo o c.ré~ presente a obrigação do pagame"nto 
t-enham por atividade preo:onlinante dito fiscal. das quantias por elãs devida.s OIS 
(\ exploração de empreendilllento.s in.. § 29 A c<Qrreção prev1.sta neste ar- pr.azos e condições do § 8'>' do' artigo 
dustriais QU agrícolas, com sede na tigo apHca;'-se-á inclusive &OS débi .. anterlor. 
Amazônia QU no Nordeste, nas ârOO8 tOs cUJa cobra.nça seja suspensa por AI't. 9Q As multas previstas na Je
de atuação da SPVEA ou SUDENE, medida administrativa ou Judicial, g1csJação firo:tl e adnlinif:trat1va vjw 
poderão conigir, com isenção de imp salvo se o 'contribuinte tiver <leposi p gente, e fixadas em cruzeiros, sel'âo 
postos e taxas federais, até RG de ju~ tado em mocd:t a. importância. ques- anualmente atualizadas pOr dec:eto 
nho de 1965, o registro contábil do tionade.. do Poder Executivo, mediante apU. 
valor original dos bens do seu ativo § 39 No C.l.;;O do parágrafo ante- cação dos coeficientes de correçãO 
imobi1z.ado, dedu'tido das respectívas rio!' ,a import:.'mcJa do depósito que monetária. a que se refere o § 20 do 
quotas de depreCiação ou amortiz:l-' tiver de 6er devolvida, por ter sido art. 39 desta lei, tendo em vLst.a o 
çãO, desde que a l'eaval1ação fique julgado pmcedente O recurso, recla- Qne da ent,rada da lei. que estabele. 
comperendida nos l~mites dos C<le.fi- mação ou 'medida judicial, se:á atua~ eeu ou autQr~zou a multa. 
dentes flxad-os. pelo Conselho Nac:o· Hzada. mone~àri'Jmente, nos têrmos Art. lO, Ressalvados ().8 casos espc-

mento·, entre 4' (quatro) e 5 (cínco) 
vêzes Q salâriow minimo fiscal. _ 2~· 
(dois por cento); entre 5 (clnco) • 
8 (oitO) vêz;es o salário·mfntmo fis .. 
oal - 4% (quatro par cento),:: ent1'~ 
8 (-o:tO) e 10 (dez) vêzes o salário
minimo fiscal - 60/0 (seis pOr cen
to); entre 10 (dez) e 15 (clu1nze\ 
vêles o s2.1ário·minimo fi5cal _ 8f,~ 
(oito por cento); acima. de 15 (qum ... 
ze) vêzes o salário·mínimo f4o~1 _ 
1()% ~dez por cento). ' 

~ 19 Para efeito do ... dispostQ ne'ib 
arógo, será permitido deduz:r da J'e· 
muneração mensal a c<mtl'1bUitãO de 
p:-evidencia de empreg-lido e ~ do 
Impôsto Sindical.. 

nal de Economia, nos M-rmus do art. dêste a.,rtigO e S.'clrs parágrafOS. clais prev1.6tos em lei. quando a im. 
39. § 49 As importâncias depositadas portância do tributo fôr exigível par- § 29 Em relaçãO aos contribu:ntc·s 

§ 19 Slmultâneamente à co:-reção pelos ccntr:buintes em garantia da celadamente, vencida uma prestaçãO excluídos da. tabela a que se refere 
do ative> previsto neste artigo, serão instâ'1cla admim~trativa ou judicial e não paga até o vencimento da o art. 2{l7 do Regulamenta aprova ... 
registradas, obrigatoriamente. as cli~ deverão ser d~volvidas obrigatória.. prl?4taçirt) seguinte, con~idera!'--6e-á. do pelo Decreto n9 51.900. de ]0. de 
ferenças do passivo resultantes de mente no pr" ... f"lQximo de 60 t6es~ venCida li divida glol},fl, sujeitando- libril de 1953, ctn importância apura-
variações cambiais no saldo devedor senta) dias contados da data da ( se o devedor às sançÕES 1e3'a1s. da na forma dêste artigo será dedu-
óe empréstimos em moeda e..strangei- ci.são que l1o.tve; i€'conheci<ro.a im- tivel a quota de 2r~ (dois por cen~ "': 
ra, devendo, ainda, ser feita a com- procedênc a pa 'cial ou total da exi- Art. 11 lnclui·,se entre os fato.5 tO) do lIll1ite de :senção mf:n~:',l por 
pensação de prejufz6s apurado.; em gência fiscal. ccnst'.tuUros do crim~ de apropria., dependente. 
balanço, no caso de inexistência de § 59 Se GS importâncias deposita- çãp ,indébita. definid-g no art. ,168 do ~ 39 Para efe:to do dispo~to nesie 
reservas. da.,s na forma do parágrafo anterl-o! Código Pen".}, o nao-re<:onh1men.to,I :l.ttl0'o cons·del'ur-se-ã na sua teta .. 

§. 29 A dife:-ença entre a va.riaçã-o não forem devolvidas no pr~o nêle de,ntro de 90 (novent~) dW,s do tel'~ ,lidade' 03 r~ndimentosO lmwisto,s no 
do valor do ativo e as cOmpeu.<;:3çôes previsto, fícarf-Q sujeitas à perma~ mmo dos prazOê le?alJ: art, 517, § 19, Hem l. do Re6ul.'l~nen. 
estabelecidafi no parágrafo anterior nente corl'eção monetária, até Q da~ a) das importânclQ<; do Impósto de to aprovauo pelo Decreto 11i! 51.900, 

. sefá aplicada no aumento do capi- ta 9.R efetiva devolução, podendo ser !=tenda, seUS adic;onais e em- de 10 de abril de 1963 pl"ev,:tlecendo 
tal da. fil'ma ou socleda.de. permiti- utilizadas pelo contribuinte, como préstimos compulsórios, descon- os l.mites de que tratam os ~§ 2';' 
do. tâo-sômente para evitar que o compensação. no pagamento de trl.... tados pelas tontes pagadoras de 3:, 49. 5" e 6° do ~esmo artigo" ~ãa ... 

. valor nominal das ações, quotas e butos federai·'i, ren<iimentcs' ,some11ie, para os flllS da c!\\€"slflca'" 
quinhões do capital seja expres~o em § 69 As mult..J.s e ju':{)s de mora '. . Ç80 dos rend'menLos nas declaraçõ:>.':; 
números frac:onári05, qUe uma par· prev:stos na legislação vigente como b) da valor clt? !mp~sto de C~nsl~- I das p-essoas tís.cas e juríd!c<3S, 
cela. seja mantida em conta especial percentagens do débito fiscal serão mo l11dev:damente c:edltao:o' .... 

,do passivo não exigível, até a C-Dr· calculados sôbl'e o re~pect.1vo mon... nou: 111'1'03 de registro de maté-! S 4" O iml,)~5t.o recoll12do 11-3 ton .. 
reção seguinte. tante cOl'l'ig:do monetàriamente nos rias-primas \modelos 21 e 21-.4. i t,e, nos têl'mos d€-5te art:go, será, ch~· 

têrlUo dêst artino do Regul-aIntnt.o do IlllpõSto de' duzido do que houver de ser p~go 
3° Ficam também iSel1t06 de ( se." . Consumo) e deduzido de reco" pela pessca Hsica benefic:,ánn do 

quaisquer impcstos e taxas fede- I § 79 Os ~ontribulntes que efetua- lhimenws quinz~nais, referentes rendimento. de acô:-do cQm a sua d~ ... 
Tajs: rem. no prazo de 9{J (noventa) diru;', a notas fLseais que não Corres~ elal'aç§o anual, cabendo a devolilr:ao 

, d -, da vigênCl& desta. lei. o pagamento pondnm a uma efetiva opera~ do excesso. caso a. importânc1a rrco-
a) Q ,receb.mento e açoe~ nO,vas" do seu débito fisca.l, gozarão de uma ção de compra e venda ou que Ihida na fonte seja superior 80 im-

q~lllh6es. ?U quot.?s. de capltal, redução de 50% (cinqüenta por cen- tenham Sido emitidas em nome pô~to devido em confonn'dade t:m 
p.~los aClon,stas, s(Jc~O.cl ou quo- to.) no' valo!" dali muItas a·plicadG.s. de firma ou sociedade incx:s- a declaração. 
tlGte.s, quando de,:oael]te:. ~o § 89 A cor:eçúo monetária prev!s~ t t ' ti ' 
~um~nto ~e que tlat~. e~te 3l'tl- ta neste artigo aplica-se, também, a en e ou fle ela; Art. 13 No cal-cu~ do total do tm. 
go, . InClUSIVe os, a;c1 escunos, de q\kaisquer débHos fiscais que deve. c) do. valor dO impôsto do Sêlo re- põsto de Renda lançado sõbre as 
capItal q~e. ben~f,c~el!l O:<;~, tltu· riam te)' sldo pa.gos antes da vigên- cebido de t.erceIros pelos (fito ... p&>SQ'a$ fisicas ou jurídIcas, ou e:-:lO;;í· 
lares de fümas mdIvl~uaI..,., . ela doota lei. se o devedor OU seu beLecimentos sujelt-os aO regime vel lllediante recolhimento pelas ftm .... 

o) OS e..ume!rtOs dEJo cap:tal, IeaI~- l'epref'entnnte deíxar de l1quidar a de verba especial. tes, será deBpfe.zada a fração infe .. 
zados ete 31 de outub!O doe 1960 Ob' ~ rim· " er. I,C,M"" \buln n111 cru2lci ... .",.' . . . "'ua r "aça~)' , ~ l' O fato d"l"x, de se' P'ill,'Vf'l, ~ 9 ~ por fIrmas ou soc:edades, pare. .. c' . J ~ ... • - :-08) • 
efeito. exclusivamente, de ir1cor-1 a) dentro de 120 (cento e vinte) se o contribuinte, ou fonte retento-
poração ao seu ativo tle ucóes dias da dat~1. desta lei, se o de. ra. recolher· os débitos previstos nes-
quotas ou qUin.hõro de capital I bito f61' inf.:-rior a ' ........... te artigo antes da. dec'.são adminis-
recebi.d.os de af'Ôrdo COm a ali- Cr$ ,500.020 00 (quinhentas mil trativa de primeIra instância lIa rcs-
ne{\. a. CruzeI ·OS) ; pectivo proces:so fiscal . 

§ 29 ExtingIle-se a pun1bilidade do 
§ 4(1 As isenções previstas neste b) em no máxJmo, 20 (Vinte) pres- crime de que tra.ta êste artigo, pela 

Q~tigo não beneficianl as pessoas que' t..lçóes mensais, sucessivas. de existênCIa. à data da apuração de 
tiiVerem quaisquer débitos com a Fa-I valor não inferior a .......... falta, de crédit-o do infrator, peran-
zénda Nacional, ressalvados os pen- Cr$ 300.0Q{l.{){l (trezentos mil te a Fazenda Nacional, autarquias 
d~nteg. de deciGão adm:nistrativa ou cruzeiros\ cada uma, no caso federa.is e soeiecle.des de econom.ia 
judiCial. 1 de dÍ'bitos em m01)tante supe- mista em que a União seja maJoritá. 

9 'I 1 d t à- r'ol' a Cr$ 6QO.000 00 (sejscen~ ria. de importância superiOr a-os tri-
Art. ,6 _No ca cu o, as_quo (ts e tos mil cruzeiros), eIetuando-se butos não reoolhldos. excetuados os 

deprecMlçao 0p. amO! t1zaçao dos bens o pl:l,O'amento da primeira pres- créditos l'estituivei.'I' nos têrmos da 
m().ve~. deàuhveis. do lucro bruto p~- tação, cbrigatôl'lamente. dentro Lei nl? 4,155, de 28 de nOvembro de 
ra. efeIto d~. Il!lPo.sto de R~ndü devl- de 90 (noventa) dias desta lei; 1962. 
d~, pelas fUInas Ou socteda.des, C~l~- e) em duas prestações mens3is, ~ 39 Nas casos prev1sros neste ar. 
s-'..Q.erar-:se-á -como valpr. ae a~,Ul,sd·· iguais e- suce~<dvas, se o valor tigo, a ação penal será iniciada por 
çat>, alem da valor Ol'l?-;lUal. corllgl Q d'J déb'to f'stiver compreendido 
no~ tê:mos do art,. p7 da: L~e: ny SAiO. entre Cr$ 5-r!J.OOO,OO {qulnhen. meio de representaçãlr da Procurl;1.~ 
de 28 ~e !l0vembl0 d~ )9.:18 o ~a,lor tos m1l cr'J"e1ro~) e .......... darla da. República, à qual a auto~ 
deter~l1na(jo n~ têImos do att~g.Q Cr!'! 6:::'J c~o 00 (selscentcs mil ridade julgado-ra de prinleira UlStân· 
antenor da presente leI ou do 8C01- cl"uze:ro~) devendo a primeira ela é obrigada a encaminhar as pe~ 
do cem o artl o 17 da. Lei u9 4 239 ÇM princi~ls do feito, destinadas fi 

,f.!. • " ser pa~a. dentro de SI} (no\'en· compro.var a existência de crime, 10-
de 27 de Junho ~e 1963. reRl.llaIUen- ta) dias da data desta lei go a.pÓS a de"lS' '-0 final ~nden.t6rla ta~o pelo Decreto n9 52 779. de 29 .... ....... 
de outubro de 1963, d~sde que Hml- § 99 E'Jcc1uem-se das disposições do profc'1"ida. i'la esfera odministrc.tlv3, 
t-ado à aplicação dos coeficientes de parág;a."fo anterior Cs ·débitos cuja § 49 Quando a infração fôr come
correção monetária estabp, lecldo" D~10 cobrança esteja SUs.pêusa por medi- tida po.r sociedade. responderão por 
COll"'elho Nacional de Ecünomia, da administrativa ou judicial, se o ela os seus diretores, adm~ni8:trado-

P}lrá3rafo único, São aplicáveis às devedor ou seu representante legal rM gerentes ou empregadcs cuja reS· 
f~:~RS ou '3oc'edJdes « que Sf' re[=:!~ já tiver deposÍf.:tdo, em moeda., a im· lJonsabiJidade no crime fôr apurada 
re ês-te 3,rti;o a."! di.~po"'i<:;.õe1 dos %§ çcrtifnc:a qu:::<:tlonada, Ou vier ~ f~· em 1l~OC2SS0 regulQr. T.ratando~se de 
15, )6 e 17 do al't 39 d8. prr"'cntê lei. fê-lo, dertro lle "DO (noventa) dias da roc!edade estrangeira. a responsabi· 

Att. '1Q 06 Mbit03 físca'.<;, d~('C)r- da!!). d"<:ta ~!"'i. tdade serã apurada entre seus repl'e-
TEntps de nio-l'C'co'himento n'3 da.. Art. 89 O t:':sposto no artigo an· sent~ntcs. dirigentes e empregados 
ta devida, de tribl'to5 adirjonaif cu terlor e ieu~ p"éq:rafo.i ap1ica-se às no B~·6Sil. 
penalidades que não forem efetiva· contrjbu:çõa,; devidas pOI" emp:'-eg-3.- Art. 12 Entre 19 de julho e 31 d.:! 
mente Uquirladcs no trmE'''tre c'vil dos e por (''1p-;:'e~3dol'es àS institui ... dezembro de 1984, os rendimentos fi 
em Que de\'erlam tf'r "ido oa'zOS. t,,~ ré~~ de p"" ';~d2nda e de assistênc!3 que ..se refere o inciso 19 do art, 98 
rão .0 .c:eu valor atu03.Hza-do l110net'~~ sOC';[l1. d() Regulamento aprovano pelo D"'
r.8mente em f'mção d3_o;. ,'arlRCêl's!'lo P'àl'p~taf') ('11:C'O, As empr~.:.::s :e ereto n~ 51.900, de 1(' de abril' de 
pooer. aqu1sith'o da tnof'da naciemal ttnh3111 C~'f-d'to a l'''c€bel' de socie· 1963 serBo tributados na fonte, pro. 

§ 9 O Cnns",:J-to Nacio·'1.1 rle Rco- dlH'Ie d'C' e('''''~'::n,i.l m~'Sta. a qual, seja seráo tributadoo na. fonte, pro3'ressI· 
nom a fawá publicilr no Di{irfo Ofi- tituiar (lp. fln?nC'~"'m{'nto deferido por vamente, mediante a. aplica.ção da 
cínaZ- nG s?gundtl mê<; de cad~ trl· E'':it2b~If'('i'11?!1t') rJp créd;to oficial d:l Seguinte escala: até 4 (quatro) vêzes 
rIlcstte civil. a t'lbpla de oo~fic',{'ntf's Uniíío noo"l'p') ouit'll' OS débitos dp o ;<1alário-mínimo fiscal, de acôrdo 
{le a~U-lliZ3Cão fi. v:gOl'Rr durante o Que trat\\ t?<:t~ l'l'·UgO mediante car~ COm a. tabel~ estabelecida. no art. 207 
tr~mestre civH o;egulnte. e a COtl'eçã-o ta.. de créd;to ou outro documento e seus pan\grafos. do mesmo regul(1.~ 

Art. 14 A partir de 1(1 de jalleho 
-de 196:>. além do.o; abatunelltos de que 
trata O art. 20 do R\;gulamento apro .. 
vado }}elo Decreto n!? 51,9,~O, de 10 
de abl'il d~ 1963, s~râ permitido às 
pessoas físicas abater dn. st1!l. rEn~la 
bruta.: 

a) 20% (v:nte por cento) d~s 
qu,\lltias aplicadas na nqu '.siç'âo • 
ao Tesouro NaóOnal, ou nO,> 
seus agentes, de titulas nomin(-\· 
tive;:. da tUvid.a publica federfll: 

b) 15% (quinze por cento) da;; 
quantias aplicadas na sub:,cr~. 
çd.O, mteg:al. em di11heiro, de 
ações ncminativa.'l para o au
mento d~ oo.p:tal das sociedades 
anônima.s, Cll~!?,6 acó:::<;, d:-sde 
(fue ncm:nativas, t~l1hn.n1 s'& 
negOCiaoos, pelO menos llm\l ff'Z 
cm cada ln~S, t'lll qualquer di' '5 
Bôl-sas de val<k<::s exl'itent.c'" no,} 
Pai.'~, no d~curso do ano~h.:.E:', 

c) 15(/" (quhFe tlOr cl'n!O) n'l'i 
quantia.s aplicadas em depô~i .. 
too, letr:s h:y0t~cãria-" [lU ql~:ll ... 
quer outr~. t'01:rna, de-5'j~ 'ln"" 
c-ompro\'")damente, se de,::ti!1('m. -.,.. 
de modo excl11'ilvo. ao f.n~r('·'l· 
mento Ô~ ccnstru<:ão d: hnl)it.1_ 
ções pODulares St1'U'~clo O''íJ !ra .. 
ma previamente o.pl'ovado p"lo 
M:nistro da Fa"'~n(b; .. 

cI) as quantias :lplicad,)'l na ~ub:; .. 
c-:-ição inte3rnl, (In) dinl1eiro de 
ações nominativas, d~'" cmp-:,;, ''i 
lndu"itriaJs on f''''l'lco!:::.'3 cont:i_ 
deradas de tnterês.<;;3 o~ra o ô ..... 
senvolvimento pccni'omi{'o da 
Norde'lte ou da AmJ7Ôn;~ '10.<; 
têrmos das LeIo:. n<;. 3. '2;35 Of' 14 
de dezembro de. 1961. 4 2lfo de 
6 de ma:o de 1963.. e 4.239, de 
27 de junho de 1953, 

§ 19 Para efe!to C? PpJ"~:-('~0 I!Q 
presente artigo . .sôm('n~" :,:e:{.'1 dri .. 
buídas coma t\baUment:) as bUDor ... 
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'., I dcJva e cGmprova-t~amcnte I de capit;;tl de f;rmas ou sc~lej8d:;s. gulamcnto aproyudo n::o D:crcto nú- I do :r:~ ;u:·:mento ap:rovr.é!o p.::o D~
~~ o!.saG:~ ~lo contribuinte du·'de qUUlqlleF csp"c:c. C..;l.!1 a l!lim..:.çao l'üero 51.[;00, de 10"~ L,):.l de lSJ1. :c';~"iJ r~' 51.C::J. de 10 de a~.ü U,;! 
_ O f!.no-bnse. ou ccstão de ài~c.[tJs e c::: L:n..:> Ul0' Art. 21. A p . .H~;r do e:-:;:rciClo fi~1 U.'::'''":. 

\'l.'J8. n:.r:'::?J.rQ d~ 19~:\ patJ. o cálculo c.o s lU O I('CO;h.m~n:o d) 1-' :. .o 
.:" Os 'b.-.t'-ont"" d.e qUe Vaia d ' I 
- - u .. "...... § P P.na Cf21:0 d.i d'::~,Tll1"~~,,j 1 J'apJ~:o Qj',:!wn':l e r"na:>.,. em, r.:::.3.-la ql:~ S~ ~~f.:rc ê:;t~ ~:u.tJ:.:J ~.:'rl lfE'.-

.; :l J:;nte fõ .. -t:gO, em conjunto com do lLcro CC q~í! trata é·te '1, O" ) c.> c:.p.'Pl (ia::; pe ~o:''5 JU;d.c<'.'3, tu:::._J 11~::-al.,:ln\.e L'J. • .2. QJ ~:y __ . ,i 
~ ;J: 1,,~Lo.; no a.rt. 15 desta ki c no \'ulo1' d" r'_:l.'~_·:'o c!JS b:;'1' 11 • .JY.!., t! que t~"'~3 o 2rt. l' ó.J. L~l n-' :,LU2, ti; .. :;..: :)" dOi. l::'6'lSlaç<.:o C.,I \ C:. 
, r f (J R.?:,ulamento apr3YS0.0 p::!~ e de dl;d!-c~ H'·..1. ~ 'l':: •• z',d::> t.~ a:::,)c- : ~ 4 eb s:<-:m::::-o LC L5G, ~;;::â f'l~ ~ _') .. ::.: ':'l\J.tnC, 03 c'.:.,;:- c";c • U,'S 

r ::;:J n'l 51.S~J, c:~ 10 de a'vril Uo. t:om 0'\ t:i...;;i..C.el:·~'S c.e c .• é":'; C,:!'ll:O às p~:~cas jU;'lj:C:S aoa'.tr ciJ C!.J r...:::c,;-,r nao idcn~:f c:::.. ,c L.-
-' _t.J lX"';U:d.cu 03 relativo.,. a eu~ mcn~tO:"la f-x;clc<; p~:o ç.-P :HlO !.:~ IUC\'O excrüent:: tr:AI,",.~:~.J a im}:or- W;-:::.C. s':-::O$ C ac_cni,:>.,~ L) 1 X::.S 
:.. .1 c.~ f'JYl1Uía, aliment--os pr(':ta- c:cr.o:ll de EC(1!)cl.ilia n."l fünna U) <ir- tfrnc~a corr\!-::pond:,n~~ a m, nU~Cl1?S.O e ~:'::'~:Q.:-G.~ , ~~~' cc..:.'.-i':'o ú' .1'1-
::', t?l v,rt:têe de decisã:> .tudicial t'.·go 3', do oopit>ll de girO P-;·Ó,..,, lJ du:-an-"~ ') bU1Ç.:o do:; sc:e<:cimos c:;;? i.C:, ) 
:: I ',"mlln:ü .. ~2-t~va, ou adm1zbivc:.<s em - • S 2' A rtll:>DJC:>O ou inco:po~c.'7.?:> ano-base da ~ua dC':la1·açto. d:úllllT~O do impô,slo a P~~_~,. \ .11-
l'.~ Ih 12i c;vil, crL\ção e educ.J.r;':o ae bons e direitO; a q\'.! ~e rr lere f:S- § 1~ O mOntr',nte da r,1::.nut:nçã0 CU!clCO (;11 sua:; cl::-:laraçõ-.:s ~~ :. 'n-
C~ t:)::,uor de 18 (dezoito) anos, P:J- ~ 
lJ :" <lu.: o ccntr!buinte crie e edu- te artigo devE.':·a, S-er idLa, c:Jrlg4tô .... do capltal de gi:-o ferá c:~ter.inlZlndo dim~J):c. a lmportâncla do ,r, F~O 
(:1'.' med COSo dent.~stas e hL"pital1~ r;..--mente, com e as':.L::'acla da re3- pe;a. aplic.1ção, sóDre c ('~.;:utal CH' ci2~C"n:nJ.. e recolhlCia Pa f 0.1111 cl:l 
~. _ ','1 não podem exced-er, p ·OpCf- pectlVa firma ou sc~:~ j "('.(', a qaal furo próprio da pm!Jre~.l no m:c:o do pn ~'á 1r.;fo u.1teriOf, • 
e 0n_ I e cumulativamente, a 4'J'1o s~rá solid?l'lJ.mêll.te ra-p.J!1<'J.t'el p:=]u (=xerci~io, das percruta'],zr" çJe corre.! s ~o Conslc..er9.m-M fundo~ d.:! re
It,'. ,e!1!·.l. pOr cento) sôbrc a renda recolhimento do impm-to, c,;0::ndo-lhe çao, publicadas periódl::::menre pelo .':e.v:l p.-"> impo:"..âncias denal!:.!(·:'s d ,S 
br,J'J" do contribuinte. ação regre.s.sil',a. contra os d:,YeC:o~::j Con.::clho Nacional de Ecol1omiJ, que lucr01 ::,nJello;; ao lmpôsto <1.::> H::ll-

: ::t~ Fica revogado o § 7D do art, Art. 21. A parti1' do eXE:-cicto f.- deverão traduzir o aumento de niVel da (lU pod:-r tias p~~oas ju,:d: .. ~ .• 
2:) d~ Rq-ulamento aprova,do p:.lO nane erro de 1963, ficam re\~adrs Os <;efal de preços no peric-dO corres- 4ua:"<:q~\er qu:; sejam as d?.;;.~n3,7-ó~H 
D::::.·lItO n\l 51.9DO, de 10 de abril de !lrts. 72: 73 e 75 da LeI n? 2.242, d~ pond:nle aO ano-ba~e. que t.l'i'rem, Ulcluslve lucros !-uf'pen-
19;;;; 17 de julho de 1963, bem como os r~s- ~ 2? Para os efelto,,:s dJ"tz 3rtlgo, se:, eX2~uJ:l1a:; as reserva> tec:1.C-t~ 

A q_ 15 Poderão ser abatidas da p:Jct!vos parágrafos, . ('cn~:dera-se Cüpltal de L 1ro p:'ópno, ccn ti: ulu:."l.:; corlgatónumcnte r -h:.3 
relldlt bruta das pas.soas física.". as Art. 22. A partir do exercício fI- no inicio do exerciClo, ü atrvo d.j~po- d~ t;:",UIO, dz .qualquer nfl.Il17e7., e. 
de p~as reallzadas coma instrução nanceiro de HlG51 fl-ca rE'vc;;a-da a co· n:.vel mtllS o ativo reah7áv"'l. dimi· l,.:o-~Ómen~e para os efeHo.s dê.st~ ar
do ~~ntríbuinte e do seu cônjuge. bran~), dos adicionm.s de proteção. à nuido do pa'sl\'o cXi.~Ível depo:J de, U;o. as par<:elüs mantida;. n,) um 
fUhrV3 e menores de dezoito ano.s, que família. criadc.s pelo D'2'Crcto.LcI nu- excluídos: I funco p~:',l aumf'uto co C3p t<"l du~ 
Cf.e :e eduque, e que não apresentem mero 3.2(Kl, de 19 d-e abril de 1St!. I - do p.assivo e:.~bivet. es S3~dQS rante o prat'o msximo de 8 {O~to); 
dec:~RcflD de rendimentos em sepa~ Art. 23. As omissõe~ ou ên:Os nn d:?1-'.-:,dores dos. empréstimo~ (fi mOê-, m~=.:';:. c{.'D.oào,..: ci~l d::::ta de el!::-er" 
rad~. até o limlt~ de 20% (v:nte por declaração de bens, n03 exercf.c\o:. de tia e,.o:.trangeira e dos emp:,est me!:>' $U-) ramento do ,113.lan~o anual. 
crnto) da renda bruta declarada.. 1963 e 1964, poderão ser reUficado"" jeltos a atualiwção; I ~ 4!J A U:lo-ut'lh.'lção d·,:U in.per .. 
<i:~'de que os comprovantes do efeti- dentro de 90 (noventa) dias a partir n _ do atlv-O re.aJj:znvel: tâne!'ls levadas 9.0 tunda de a:Ul~:n .. 
vo t:t.l:;ament,ü sejam apensados à da vigência c;.esta lei, p:lgando Q con- a) os valôre3 ou créd1to" em mo~- I to Co c.\u;i-al no fim a que ~c G.~'l ... 
dt'ctilrecâ.o de rendimentos. trlbuinte em 12 (doze) pl'estaçõ::-s e. ela cstrangelfs ou sUjçi:c<; à e.t ... ali~! elTIf:.m. dtntro do prazo EstaQ.31r.:id,) 

Att. ís A remuneração auferida pe- multa de la (dez por centO) SÔJl'e zação monetArift\; ~ li:J p?,:á:r'cfo ant~ricr, sujeitará o in-
1~_~ t"rat:ruh-:tdores avulsos, .a que f'a os impost-os cOl'Tespcndrntes 11(10, rcn~ [n as açe.,:>". quota~ e QU..1L-qu~r: féatcr aO pa.;;Qmento do impô'to de 
r!'fcte a Lei Orgânica da. Previdên- dimcnt03 resu!tantes da. Iuo:Hua r.:-tl~ titulo~ eorrespondentes à participa· qUe trata ê"e artIgo, cem o acré.::ci'-
ela Social (Lei n9 3.8"37, de 26 de flcaçã.o. ' çá~ sedetárla em Q:.ltrc<:' emprêsas; mo das multn~ moratórlas. 
5'êf3to de 195U, art. 411, letra c), se- Art. 24.. A ação fj:"cal d:tHa. ex- C) o saldQ não lllt"~;·.llizado do ~ 5? A"'- dl~PCSiçõ~s d~t(' tI,ago 
rá iClassific'.ld.l, para OS efeitos do d 

d terna e permanente, e.stendel'~~e-à a cú.j>ltRI soc;.:tl". tlgo n.lo !'>e ~ aplicam ao B-lnc,; 11 ln'J:õsto de Renda., como e empte- d \ ' operações realizadas pelas ti1m..ts e * 3" A manutznção d? capltRI de B:.1·il S.A_. 00 B4ncO o Ncrcl:'l' ( 
IF' o assalarl"!ldo. - C Á 

~Rrágrafo único. Para os tt.eJWs soCietildeo;; no próprio ano em que se giro a Que ~e refere ê t2 a.t~í!o nao do B"ad! S,A. f' ao Banco tie ;',.-
(L;,'ü~ art'g-o, as ca1xas, associações e ef-etuar a. fl~callzação, devendo os pC-Uprtl, em ncnhum'l h1polc,e, ~'U dit') (:,J '\n1_1;c'J,'a S.A. 
c.'jcnlzaçõe.s 'sjlldicais de empregados agentes fIscaiS do lmpô~to de Re.nda dedurlda na rpUl'~çdO CI) lu~o real Art. 22, M pe."".So:ls jurtd:ê!l"'. en· 
e <tle empregadores, que interfiram la.vrar auto de infração que c-=n"l~ne sujeito ao Im:x)sto dE' Rmc.a , nem qu..::nto e.::tlv~rtm em G!?!:Jito, n:lO h~'
no pagamento da. remuneração dOS a falta. verificada. peóerá ser ct.mputada eIllre o:'; e::c~- r:'!ltjc.:o, pa!'""l com a Unlao e !5U':'':: :J.U· 
S~ll"vlç.os p:-e.stadcS', são consideradas § 19 Ao mfr.ator será rI.;lU::ado .. d2ntcs de fundos de r;:-en'.l de ouel ,.]:ÇU.;)5 de prev:dência e Asq,~tLlcll 
T{>~pon<:áveis pelo de..<;conto dos tri- pela .autoridade lançad.ora, mullJ. t:ra~l3. o art. 99 do Re~u~~M:nt{' pj1:o· f3: "., por 1nlta d~ recOlh:menl'l dJ 
b'l;tos devidos, ficando ainda obri· igual à capitUlada no pará,<.;;.afo um- y:.e.o pe1\J D~Cl"eto no 51.['::0, d~' l~, ) Impa.- ~o. ta:o 0'.1 contrlbuiçjo, no 
t',;>.oas a prestar às autoride.des'fi6~ Co do art. 7° da Lei n? 4.15-1, de 28 de de ~briJ de lS33. pr~lo k~aJ. não poc:=rão: 
C.1~ todos os e.sclarec:mentcs ou in· Myembro de 19-32, segundo o ,.·a:or e Art. 2B. Nao e.,t1io o:)t13adns à aI dl~trl'Juir dividendos e 4~ .... '.1:;.. 

.... iO~:lcõe.s, como representantes elas G, gravidade da infr0ç':lO, ~em pre~ !:!?r~.sentaçào de deClnra...-uo do lm- qu:r bomncnçr:,3. a se"l:-t") ac:cnl' ;"l'-'; 
frntcs pagadoras. juizo do cômputo dos elementos. npu- pu.",to 3cHctonat de fi'TlÓ.1. a que se b) d:'lr 0'1 atnbuir participaÇ"~') :de 

,Ai·t. 17 Serão clasSificados na cé- rados para fms de çontrôle das d€~ rcf~1-e () ~ft1g0 an'C':':f, :15 P2"S<:;.o<:>SI lUc:-cs a ~ct1s. tóCIOS ou quotistP_~. iH;!} 
d~la B da declaração da pemoa fi- cIg,l'ações de rendimcntcs.. . jundIcas qu~ tiverem, no ano-bol,e ccn~') a S·"u. .. (iretor;:-s e <1Cll:li. ê)- :~n
sta beneficiada. os juros de debêntu- § 2Q A P€.s::.o.:l. jurlJ]t'a c'Jj3. ('scrl· lu-c:o 1nf~tior a 90 lUcvcnt:t) l~Z~~ I b:-C3 d.;. Ó;-3ãos. dtri;é'ntes, f1~,::::._.:. ·C1 
r;$ ou de outras Obrigações: .ao por· turação dos livros Dtár~o e Re313- o s-"l.Iári{}-mf~llmo !~"caJ vJiEnle fi 2 ;:c(lculUvc ; o 
tqõOT, provenientes de emprésttmns tro de Compras contIver atrt'sos ~.:- de ,iam'1ra do exerciClo f;.nn<:e1ro C) p::!~Rr quantia superior (t r,1.":lla 
~qntraldCS dentro ou fora do PaiS, pertares, re~peetivamente, Q 1-80 (C~ll- Art. 29, pa.ra eÍE'llo de Impôsto de CJn:>o f'llário-mlnimas da r::?;I:'o 
pbr WCled.J.des nacionais OU estran- to e oitenta) e 6U (";assenta) dias, su~ de Renda, con:e;idcram-~e bens im6~ e n:que C3tiverem sE,diadas, como !'~
~oflras qUe operem no territórIo na.~ jeiror-se.á, também. à multa p'rcvl.:;ta v.:i3 as flOl'estas e as án-ot'es em pe, m~u1~'rac;ão mensal, pOr qualquer 11 ... 
c~no.l. no parágrafo 9n~e .. lor.., ccn.s..tQnt.es do ativo das emprê'(l5 tolo, :l seu ... áiretores e dema~ lUJi.l-

'Art. 13. O impôsto de que tra.ta Art. 25. O lict'o presumIdo obti· mduJtrials de madeira, c:u-plntar"ia, bltl'i de ~ua adminIstração sU;nl'.(Ii. 
() § 2Q do art. 30 da Lei n? 4.154. de do pelas pessoas: Jurídicas, sujeito ao t ~.no3ril\S fábricas de p:lpl'i, d<: ce- P!irá'rrafo imico. A desobec.i211cb 
2B de novembro de 1962, será exIgIdo Impôsto- de Renda, na forma da lulose pasta's de madeira, c.:JomprD:'s- ao cl:~"pG·to neste artigo impo,.-ta etn 
à~ razão de 60% (sessenta por cento), legisla.ção em vigor, será determina-doJ dC3, blminados e outras simila,res, mUll? reaju.sLável. na. forma d-O nr .. 
~ pn.! Or de 19 de julho de 1964. pela. aplicação do coeficiente de 12% rte.:;de Que adquiridas há mais de 3 tigO 7', que será imposta: 

Parágrafo único. O em:prêstimo (doze por cento) Sôbre a receita bru~ (três) anos, com ou sem' terra, me- (li às pesE<laS juritlicas que d:.,.'trt .. 
~mpulsôrio e~tabelecido na alínea. b ta, quando esta excede1' a vinte vêz.es d13nte escritura p.ública. bu:rem OU pagarem dividendos, to ... 
do § 29 do art. 72 da. Lei n9 4.242, do sa-lário-frunllia fi.scal. Art . . '3Q, Nos ca~o.~ de alteração niflC:1~õC:, ou remunerações, em u~'}n-
4e 17 de julho de 1963. será cobrado, § 10 A pessoa. juridita cuja recel~ do exerc1clo s'Ocial. quando a pessoa tante Igual a 5.:1% (cinQUenta !)or 
~. partir de 19 de julho de 1964, à. ta bruta não ultrapar,sar o limite es- jurídica instruir a Sua dc-claraç'ão de centc~ d3.s quantias que houw'r,'m 
3"A~·âo de 1{)% (dez por cent.()). tabeleddo neste a,rUgo, ficará isenta rEndimento com Os resultados de ope- p~~!O indevid~mente; 

Art. 19. A partlr de 1° de julho do pagamento <lo rmpôsto de Ren~o., rações correspondente~ a p~l'iodo in- /)) ao" dire:tores e demais m;:'11-
de 1964, o ewprást1mo compulsóriO, podendo a autoridade lançadora dlS~ feNor a 12 (doze) meses, ficará su~ brm; da administração superjor fJl.ltl 
tie que trata o art. 72 da Lei nQ 4.242, pensá.la. da. obrigação de apresentar jeita a. uma. pena compensatória, não houverem· receblt10 as importân.:i:l3 
pe 17 de jUlhO de 1963, incidente SÓ· declaração de rendimento, inferior à metade 'do valor do salário- indeVida;., em montante igual a SO% 
ore os rendimentos do trabalho, c!as.. §.2~ O artigo 33 dO Regulamento mínimo fiscal • .se já hOuver procedido (c~nqilenta por cento) destas !mpor
~ifiC.:ldos na cédUla. ~O", será cobrado, aDrovado Dela Dêcrcto n9 51.900, de à mud.ança do exerCício sodal no de- tãn{fG.'::j. 
~ediante desconto na. fonte, à razaão lÓ de abril de 1SS3, passa a viS-orar curso do qüinqUênio procedente. Art, 33. A pessoa juridicü t:Je, 
'rle 3,5% (h"ês e melo por cento) sôbre COm ao redação segUinte: Parâgrafo único. A multa. a que pDr fôrça de lei, possua, em seu fl,t \'0, 

Cf e. diferença entre a. remuneração de "Art. 33. A pessoa juridica cujo se refere êste artigo será fixada pela titulQs de capital de outras emp 'J. 
,cada mês e o limite mensal de isenção capital nã.o ultrapassar de 10 (dez) autoridade lançadora, à razão de s9.3, poderá Õlstl'ibuir, mediante au ... 
,d.o rmpô~to de Renda previsto no ar- vêzes o valor do salário-mínimo fi.!;- múltiplos de 1/36 (um trinta e selS torização do Minlstro da' Fazen:ia. 
t!go 12 desta lei. ca.l, e cuja receita bruta anual nã.o avos) dos lucros verificados nO ba~ por vârjos exen~ícl.os sucessivos., até 

§ 19 Será permitido deduzir da. Te· exceder a. 6{) (SM':.enta) .vêzes êSte la.nço que 1m.truir IJ. declaração. em o máximo de cinco, os lUcros dr~.-;r
muneraçã,.o mensal, pal\t os efeitos sa1ã.rio-rntnimo, poderá optar pela l}úmero igual aos meses faltantes rente3 do aumento de capiW~ (!".S 
dê-;te artigo, a contribuiçã,o de- p:'evi~ tributaç§.o b9.J;eada no lucro prc:1Ulni- p'lra completar doze me.ses. empl'ês:as de Que seja ac1oni<:t'l, rc-
dênó!l dos contribuintes. e a do Im- do, segundo a forma estabelecida Art. 31. As firma.3 e foc1C'dades, alizados nos têrnlDs do art. 3Q • 

pô~to Sindical. neste a.rtigo." de qualquer espécie, cujos fundos de Art. 34. e parágrofo lQ do a:'t--
§ 2? Da importância apurada na § 39' As soci-edat':;2s, de qualquer rt'sena já. tenham atingjdo o valor gQ 11 da Lei nQ 3.470, de 28 de no-

formo. dêste artigo, será. dedutível a espécie, que exp!orarem exclusit'.:t-~ do capital social realiZl3.dO, no caso vembro de 1958, passa a ter a segJ:n. 
"Quota de 2% (dois por cent-O) de 11- mente atívÍdades agrfoola,g e pasto_o de promoverem o aumento dêsses te redação: _ "ParágrafO 1° ~ - A 

ruite de isenção men.sel 'Por' depen· tis, e cuja receita bruta. não tõ1' su- fund{)s com o aproveitamento de lu- dedução das despe.9lS de vi-fl.6€"in c e"
dente do contribuinte. perior a. 120 (cento e vinte) v~us o I cros apuradas em suas operações, fi- I tada, a que se refe1'e' a alinea a~ H'fA 

Art 20. Fic.am .sujeitos ao Im- salário-mínimo fiscal, pod-erão epta" cem' sujeit% ao impõsto de 30<;(, a.dmitida sômente até o limité (~as 
'Pôsto de Renda à razão de 15% (quin- pela tributação basea,da no lucro pre-l (trinta por c.ento), anecadãvel. na importiinci.as l'Gcebjdas para o C"s
Ze pOl' cento). mediante descontQ na sumido de que trata este arti.go. fonte, sôbro o aumento, independ-en- telo dêsses gastos, salvo se co1'tcnm 

jt1pnte, Os lucros obtidps p,ela:~ pessoos Art . .20. ~ .suprimido o ite::t). 1 temente do inrp&to devi40 peh. peG- por conta do contribuinte, ô3.SQ em 
fisicas n:). integt'~ ou SUbScrlpo ea. ~ rJ.. cf:o 1 1'9 ~ CYt. ~ dO ~ soe j1.1Z:::"::~ na. for-ma do a.rtig:O -M q'..1e poderão ser deduzidas as des:pe--
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sas Qomprova-d.as ou até 3(}% do ren· Art. 4'J. O Podrr Executivo bai
t:imetlto deciarado, indepmdentenlen- xarà d('nu-o de 60 t~essenta dias) os 
te W!- compro\:açã.o. quando se, triJ.t3.t d~cretoo pJ:ev~':{..') no ,texto da pre~ 
De caixeiro-viaja.nte e funcionário sente le1, bem comQ O1.1xará decreto 
pt'.')\:cu, em geral, que exerç'lm fun- COnEolidanda a JegJs~ação sôbre a ~o ... 
ç:") Çe r..'Jtareza ext~:'na e itme- brança e fis-calização do impôsto .só
r.'_:;::,'. ure a renda c prove.ntQs de qualquer 

r. -. 3;). F:czm assc~uradr<; tcjo.s llutkreza, introduztndO as n1{}d1fica .. 
c", Oj:?l1.:Ílcl-OS con:!.::dlL.OS pelds Leis Ç'Õê~ cOn':ilgnadas ne<;ta. leI. 
n" ~l.C[l2, de 15 de dcumb:o d.e 1959,. Art.., 43 A presente lei entrará 
n~ 3.1::'>, de 14 de üezembro de 1961, em vigor na chta de sua publicação 
n') ':I ,.2Hi. ds 6 de ma:o de Hl63. e revogadas as. disposições em t'ontrá~ 
111 4.,~:!D, Q;; 21 de junho de .1,963. fIO. 
v;:~ '!-c:n. a a-CJ.mUiaç'~'-O dos incentivo.:; 
cOI1~,àntes d,) art. 18 aa Lei n~ 4.239, 
-de 27' de JUll110 de 19'33, e do al't. l Q 

<l,:1.. Lei nO 4:.216, de 6 de maiQ de 1963 
A:'C, ::;6, '&[cepc:onalmel1te. no exer

c~c . .) ,,~ 1934, o enc:lrgo fin,:ln"~I~ 
ro a que se refere o art. 29 da Lei 
n'.l 4.131, oe 3 de setcmbro de 1962, 
pc- ':~i i'-cr r.evado ate 30r;v ttnnta 
pc,' cen~o, Q.> ~'alor dos produtos 1m· 
portar.os e sem o. limitação do prazo 
l'->:lJ.',H:lecido no parágrafo único d.) 
mC<"lnO artigo. 

.'\,t, 37. A arreúada~ão de impos-
tr' •. , G(.l1~jQnatS, taxas e contrlbUlçÕes 
Ce-, ... :qo~ a União e às Autarquias Fe~ 
-de::,alS, podera Sf::t efetuada através 
da agénc,a do Banco do Brasil S, A, 
do Ba rJco do Nordeste do Brasil g, A. 
€ dQ S3nco d.e Cre<l!to da AmazÔnin. 
Soc:edade Anõ1l1mo., 

Art. 38. Ao", casos pr2v;sto,; no" 
n;t.5, 79 c 11 e~ta lei apllca-,:õe o dis~ 

p'J-sto no art. 316 e parágrafo do CÓ· 
d,go Penal. mdependentemente da 
respol1!'::tbWdade civil de: Una da à re
paração àe perdas c d:>no5, OCc.sio~ 
113,(ia ~lo cxees--";:Q de eX:J.\ao, 

Parugn::fo ún:oo. Ao co-ntribuinte 
pré'1UalqaaO {lea as.s-egurado o direl~ 
10 tlC rep:esc::1tação ao Ministério 
Púbb::o, p'ara o ex:=rClruo da. Reão 
p;>~'Jl, <;cm a observàneu\ das du.po
Si~Ô2-s t.',ta:lJ::lecida.s p3J d os crlmeS 
de ação. pYlblica, no Céd.;;o de P;-o~ 
cei:'':'(} penal, 

Art, 39, Xâo será c-cncediçb. n me
f\rt. 3p. Não será c011('cdlda a m~~ 

d-.da l.r(!. n".' em mandac.:> de .se~u" 
lanss., ;~!n~r(\oo contra a Fnzend'l 
J;".~·cnal. em decorrência da np::cJ.
çi:o (;3. ,,~,;:.s€'nte le •. 

N" 353, DE lS84, 

Da Com:ssão de Relações Ex~ 
teriores sóbre o Projeto de De~ 
ereto LegiSlativo n(l 22, aJ :964-
(NiJ 153~A~e4, na Câmara). que 
raLifica o texto do Protocolo de 
prorrogação do Acõrdo Interna· 
cional do Açúcar de 1958, <tSsina. 
do na Conferência das Na.ções 
Unidas sóbre o Açúcar, em julhO 
de 1963, -

Relator: Sr. Menezes PimenteL 

O Projeto de Decreto Leg.slaUvo 
ora em exame ratifica. o texto do 
Protocolo de Prorrogação do AcOrde 
Internacional do Açúcar de 1958, as
sinado na Conferência das Nações 
Unidas sôbre o Açúcar, em JULho de 
19ü3.' 

Segundo informa a Exposição de 
MotivOs do l\Iinistério das Relações 
Exteriores, anexa a Mtnsagem do 
SenhOl' Presid?:n',e da Rt'pública, 10i 
manifestado ao Qovêrno da. Grã~ 
Bretanha e Irlanda do Norte _ de
positário dos Instrumentos de Rati .. 
ficução - o propósito do Govêmo 
brasileiro de ra tificar o t'eferido Pro .. 
tocolo e mais'breve possível; antes de 
lQ de julho próximo vindouro. 

Nes:-:as cond:çóes, S.0'110s pela apro .. 
vw'áo do Projeto de Decleto Le~tsla. 
tivo, ora em exame, 

Sala das Oomi<:r,õe.s, em 18 de ju~ 
nho de 1964. - B:medicto Val!adares 
Presid::-ntc _, 1;f:n€::.e'I P';1nentcl Re~ 
,ator - V[valdo Lima - Argerniro 
de Figueiredo - Victorino Freire 
J'osé Gu:om .. ard - JOsé Cândido. 

N1 334, DE 19-54. 

A;'t, 40. O proVlmcllto dos c~rJOS 
d,3. clas",* iUlcial' da a:r~nte-fl~eal ~J.:J 
Impo"to ,de Renda ferá f-:etusào me
d'an:~ C-;flCl1;-SO públ'CJ (:e prO\'as, 
<:::"il'l cU1Lnc:l de (tp~oma cie bachll~ 
rel L'in çi~nc:i.a~ contábe:..s 01.1 d;:> tí~ Da Comissão de I adústr:a e 
tu:o frju.va.lente, ved>Jda a n{)mea,:~o COmjrCiO,~ sôore o projeto de De. 
(:;11 cMJ.trr interino c nlrlntkio<; 08 ereto r.eg.slativo nO 22, de 1964. 
niyeb 14 a 113 nas cla.~ses dn re~pE'c- que ratifica o Texto do Protoco-
t1';,1 -(':1.'1, lo de Prorrogação do Acôrdo In.. 

, - .'.1f-J ,'!1:co_ D:n~ro de €o ternacional fio A('úca, de 19'.38, 
(& ~ ~{L.~ J di~s da nata àesta lei,.) assinado -na Conferêr,cia das Na_ 
D:-jxl,:ln.men:o Admmistrativo do Sêr~ çóes Unidas sôbre o Açúcar. em 
'\';('0 PUblico abrirá in~qlção para o julho de 1963. 
Con~l'r;~,o previsto neste ai'ligo, a ::.er Relator: Sr. Adoln,' ho Francc, 
rr"j z'1do ,com a cülaboracão da Di~ 

Vi"ã,o no lmpõsto de Renda, do Mi- Em Meu",ugem de 8 de fevereiro 
l1i~té':-,;o da F'o:z;enda. do corrente ano, (; Senhor Ptesidente 

-= 
a. pronogação do ACÔNO do Açúcar 
de 1958, tendo em vist\:l. a nossa po~ 
siçã-o no mercado internacional do 
produto, .sobretudo visando à amplia· 
ção futura' de nossa ~rea de ~xp:Js .. 
tação. com reflexos benéficos à eco~ 
nomia nacional. 

Diante do expost.o, opmamos pela 
aprovação do projeto. 

sala. das (Xnnissõ~, tn1 18 de Ju.. 
Ilho de 1964. - Jose Fellciano, Pre~ 
sidente - Adolpho FranCO, Relator 
- Nelson Maculan _ Aarão Stein .. 
bruch _ ltineu BOrnh1uúsen. 

N9 355 DE 1964 

aéreos já contam com equip'l.ffi<õRto 
razoável para a execução das tar ç-i 
fe.s prevista.. 

O nosso pessoal técnico militar 
está- em condições de realizar OS tra .. 
banIOS com a necessária rapi,dez e o 
melhor seria impr .... to.r o equ:pamcn ... , 
to a longo prazo - e os nosos_ bons', 
amigos ame:icanos do norte naO o' 
ne0'3ri8m - ou enViar pe.-=::soal téc
:nico, para. B.per!'eiçoamento no es ... 
trangeil'o, I • 

O presente requerimento de.':l~ltla
se a esclarecer pontos relativos nO 
acôrdo em questão. 

Sala das Sessóes, 18 de junho de 
19'64. - José Ermfrio de MoraeS. 

O SR. Pl-:'ESIDENTE: Da Comissão de Finança3, 8Ô ... 
bre o prOjeto de Vecreto Legis.. (Moura. Asdrade) - O Requeri. 
lativo n9 22, de 1964, que retiji .. mento lido será pUblicado e, oportu~, 
co. o texto do Protocolo de ~ror. namente, despachado pela. ~ealdên
rogação do Acôrdo lilt,ernaClonat cia, 
do AÇÚcar de 1958, assmado na Há oradores b1.scritos. 
Conferência das Nações unidas Tem a palavra O sr. Senador Outdo 
s6bre o Açúcar em julho de 1963. Mondin. (Pausa,) 

, S. Exa. não está pr~ente. 
Relator: Sr. lrineu Bornhausen Tem a palavra o nobre Senador Jo-
O projeto em exame ratifica _o sapbat Marinho. 

Texto do Protocolo de Pl'orrogaçao O SR. JOSAPRA'I MARINHO 
do Acôrdo Internacional do Açúcar (Sem revisOo do orador) SI!'. 
de 1958 assinado na Conierêm:iR- das Presidente, no primeiro pronune:ã
Nações' Unidas sóbre o t\çúoo:r, em menta que fiz nesta Casa, no infcio da 
julho de 1963. sessão legis1.a.tiva. de 19'53, referi-mo 

ao p~oblema das reformas gerais pre-
SObTe a matéria, já :se manifesta· coniz-ao3.s, inclusIve a de caráter pO"" 

ram favorAvelmente as Comi~õe~ de lítico e f"leitoral. _ 
Re1ações Exteriores e de Industl'la e TIVe então oportusidade de asSina.. 
c?mérciO, que ;e:ssse.~taram a. conve .. lar. deflDind~ posIção, que era partl:" 
mência da ratülcaça~ do referido dário das reformas em geral. Acen
ProtocolO, tendo em VIsta 06 rea,1s in ... tuel, mesmo, que considerava a. refor .. 
terê,sses do Brasil no mercado mter- ma polftlce e eleitoral a de catáwr
naCloneJ. do açúcar. principal, exatamente pOl'que dM 

No que tange 8. esta ComissãO' exa .. normas que Matasse, da orientação 
minar, o projeto não apr~enta. ne- que seguisse, das modificações que 
nhum óbice li SUQ aprovaçao, mere- introduzisse em nosso quadro inst1'" 
cendo, assim, o nosso acolhimento. tuciol1al decorrerIa o ê,::ito das de .. 

Sala das com!.s.sóes, em 18 de ju .... nteis refonnas, no campO social e eco
lho de 1964, - Argemiro de Ftguef- cônim'<co-financeuo. 
redo~ Presidente. - l,rzneu Bornhau- Recém-chegado a esta ea.sa, a.cre-
sen, Relator - Dan"et Kneger. ditei, pelo que observav1t, que o aro-
Eurico Rezende - José Erm{rtO - biente era favorável à realização dM 
~ugén!o Bárro.s - Mem de Sá - Ju- refo:,mas. A verdade, porém, é que a 
ho Lezte - Lmo de Muttos. exacerb':.\Ção dos espiritos prejudiCOU 

O SR. PRESIDENTE: a. efetivação das ~udanças,. O pro.
cesso de ra.dicalIzaC;fW gerou mcomp,w.. 
tibmdades, no melo politleo, tã.o gra
ves, tãG lrredutiveis, que as reformas 
passaràll1 a Ser defendidas. <l-U com .. 
batidas. menos pelo critério da con
vicç.'ão tranqüila. do que em face da 
pa!xão que dividiu o meio polítioo. 

(Moura Andrade) _ O Sr. 19 Se
cretário irA proceder à leitura de 
Requerimento. 

E' I1do o seguinte 

Requerimento nQ 171, de 1964 
Requeremos à Mesa. sejam (:lHei .. 

tadas. ao Ministério dns Relações Ex
teriores as segUintes informaÇÕes: 

1 - Qual O prazo de vigência do 
acôrdo firmado em 1952, pelos go ... 
vemos brasllei70s e norte-america
nos para o preparo, por Comissão 
miSta dos dois patses, de IOOpa,s to.. 
pográficos e carta aeronáutica no 
Brasil? 

2 _ 1l;sse prazo, se houver, figura 
como cláusula. do instrumento assi
nado? 

Art. 41, Fica o Poder Execut,ivo d·a Repúbli-ca submeteu à aprovação 
~utonzr<do' a ú.brlr. pelo Mmistérlo da d-o Congresso Nacional o Texto d(... 
FBr,cnda, o credito especial de ."',. Protocolo de Prorrogação do Acô:-do 
Cr$ ~,OO-O; 000 .000,00 (dois bilhões de Internacional do Açúcar de 1956. ela
ctuzeum) para vigorar no período de borado na Conferência das Nações 3 - O acôrdo nferido entl'Ou~'em 
1'1 c:ie julh(> de 1964 a 31 .de dezembm Unidas sôbre o AçüCIlr, realizada t;>m vigor, mesmo sem a aprovação do 
de 1966, P!óll'a atender a despesas re- Londres, em julho de 196'3. Congresso NaCional brasileiro? 

Agora, instituida. uma. nova ordem 
política, parece que se cria. um am.. .. 
hlente de menor exaltação para. a 
Tetomadll! do estudo dêsses proble
retJ.3_ É! curiOSo otservo.r~se, allãs, que 
!Se vai criando unia. eoncili..ação dO, 
tendências e d:retrizes que parecIam. 
antes irredutlvelmente contrapostas. 
Grur~~ rue ontem, se opunham -
firmemente às reformas. a. começar 
pela revisão da Oonstituição, adotam .. 
nas. hoje, qnando nã.o se tornam mes
mo set1~ prin~ipa1s advogados. C().o 
mo que as circunstâncias, mudan<1o, 
ba-::tarram para mudar convicções. 
Homens e grupos que ontem se divi .... 
d1.am, em razão dessas reformas pro
curam, hOje, .s:tuar~se num terreno. 
comum, para prQP1ciá~las sem desen ... 
tendimento maior, sultan~es tia emissão das obrigações Submetida ao exame da Câmara. Justijicaçoão 

de qt\~ trata o artitro lQ, incluslve d Deputados mat"r'" C"~~lh I ~ os , ,n .. ''',JU''l .. ;,~ O acõrdo a. que nos referimos. aS~ 
para o aparelhamento da Oaixa de tanclada no l?resent,e projeto de p~~ :slnado em 1952, sómente em 1958 foi 
Amortização e das repartições fazeu w ereto LegislatIvo, foi aprov~da e re. I submetido, pelo Executivo, li. apro
dárias incumbidas de executar a pre- metida ao Senado, on~e Já obteve vação do Cop.grereo NaCional. 
sente lei. parecer favorável da. llustrada Co- Completada'" a tram1tação na Câ-

§ 1(,) O crtdito de q\re- truta êlste missão de Relações Exteriores. mara de Deputados, chegou êste ano 
artigo S3:"b, ilutomàticamente !l'eg:lS- Do ângulo da competência dêste do Senado ao mesmo tempo em que, 
tI'ado pelo Tribunal de Contas e dis- órgão, ou seja, do interesse industrial antes de pronunciamento da Cârna
tribuido ao 'Tesüuro Nacional, e se w e comercial que reveste o referido ra Alta, se anuncia pela Imprensa a 
rá movlmenta-do pelo Ministro da Protocolo, em relação ao nos,::o pais, sua. próxima entrada em vigor (Jor~ 
Fazenda. oa t0l' autol'idad€'3 por êle tudo conduz à sua aceitnção, bastan- naI do BrasU _ 16.6.64). 
oelegadas. âFô1.lpgn texto A5_··a! x.'i31 m .sbrd 

§ 2° As despesas abrangidas po:' do ter-se em conta já haver o Brusil 
&te artigo compreendem os gastos manifestado o propósito de ratificar 
cOm materH'll e com serviçDs de ter- aquele documento, antes de 1° de ju
ceiros, inclUSive a locação cu sublo- lho dO' corrente ano. 
cação de imóveis, ficando vedada a E' que. certamente, os órgãos téc~ 
criação de cargos Ou a admissão de nioos do Poder Executivo, apó., os 
pBSsoal à conta do credito referido e.studos levados -a efeito, chegaram & 
nesta B.rt1go~ conclusão de que interes.sa ao Brasil 

Do ponto de vista da segurança 
Nacional o acô:-do é desaconselhavel, 
em vista da obrigação qeu temos de 
preservar a nossa topogr:lfia e as 
n0€5as rotas aéreas de investigação 
de representante de pais estrangei
ro, por mals amigo Que seja, Além 
di&.'\O. a F6rç~ ~én~'a B"r'asilc'r-::t e até 
compnnlu\-i partlcuhr de transpo:t~ 

o ter .. ~leno faz lembra aql1!!n qUI) 
se vel'íficave. do Irupé-rio, qUl'Indo a 
mudança dos Partidos, llO Governo, 
n-2~ significava altel'flri\d do'> d::'Nri
ze,<;, Tanto êle::; se repetiam ou f~ i:ni .. 

tavam. que Se tornou comoum a o::.a
sen8ção de que não havia Dada mai.'t 
semelhante ..a um liberal do qi.le um 
conservadol' no GOvêl'no, 

Hoje, mudfl,:::·Js os nomes, o fer.ôme·. 
no se repete: Luzias e Saqua-rcmu..". 
ontem, uns em oposição aos 'Jutro,<:.. 
buscam. agora, o campo neutro para 
a realização da.s reformas, em nome 
d-r: intel'êsse nacional. 

As.sL'1aIo o fenômeno, pois que tcdo 
da.do histól'ica deve ser assinalado, 
Acentuando-o, p-orérn, <> 'Que desejo é 
que, efetivamente. Os espír'tos p-OSSam 
confluir, acima de pequeninas dífelen. 
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I)laçõcs, para a. efdiyação da:::. le.~Ol'
mas que, se eram l·ecld.m","~<t.'> e ~an
~naaas _Qb O QOVf:l"1l0 \.10 .bl'. J\Jáo 
JOowarr" hOje devem . S(;.r COlo<:á.CiHb 
Qpenas nQ plano supenor do ....theI"éii.

Ijot:l COletivo. 
vamu i porém, a. ob.servaçr..o. :P(),;,

p.em glW.!o, lQS5e.lU _ ~ ..:1', ...... 1 Iul, •.• ~1J;;. 

- {lj \:!flO1:i ao J:'ie.5id~nt~ O'C1:.v .... ~J, 1t 
'ierU..1.0e 1l1btouCa, qUe agOl'd ;>,} 1.." .. 1-
t"l111a, ~. quo ao:) leIQfInot..::o fi .... ::> r::V"'-';-
6en~a ... a;.J1, apeltas. wnt\ BQ ... C.dÇ ... v u.) 
l1eu lnW .. l'-="C PVlltlCO -ou UJ1t.l ~C.Vill~ 

Ólc"U;ii:lO UoJ.::o ~4..,jPtJ.:;o ú..Jll...n .... ~~\..,!"'. 
cC ... ln pa~"c: .<:t.I.U\l.l. .. m ",~: .... ,,:> .i.e.\:n,

diw~'Oç,:, a,cs an, ... 1\:,.. c.g;.- .t'a~ .. I..J,S 1/" 
Pl,út., aql!.~!J. cpc.:t) t..€ o..z~,_o 4.10.< ... 
iflca eV~Lhll",. pt:~.) que a~o.o'l- d~ t",)_ 

serva, que léll<.L . ..t111 \.amOeHl a lü
!CCZ':\.:l.VCJ. lleC(.::.,lU,'..U-e 0.0 ID .. ,\) -""c.,,;,;, 
!~ononuc\J e p",-W.LCü ao FalS. b} .;I":"" 

6l.nl. .114.0 lOz.Se •. 1...;> agc.,·a V!to!'~O.;:·': ... ll .... :
iC1J.J;úa.11um Ue lmpdmlf 1õrça. t: ~'l.;ú~ 
à c .... nqu...,w.:t tia.:,. .letorm~, 

.A \ ~[LliCd.Ç",O c.4..:s.z. la~o e U111,) aJ
'Vel ~t:nc.a ti- ~~C.os n~, <1e ll.. ... .)..:. 1..0 

qU/.;i.U!3..lh.:.s pct.il.. .. c\Js, tom·:;> Ô.lhU l. .. 

A.l.ue) lu alual tia.:::,; u.e dr-<>e.tn<J.v,
mentO ao P.a15, na mU1~.s rel.v.na.~ca'; 
ço-~:;. e ;:>Ol~Cttaç~ que jâ 11ao de
p"uuel11 Q.a. \-OnlJ.Cl·e ou Q.a lá ... ç.ã Q1.J,:. 

ulng_llL'-s, pC~'4u.e emanam G? ' .a, 
"Cllt.âOc ~updlJ-r e lno.om..l \- '::1, que e 
a c.as ma.::;~,." populare,~. 

l!: ac,:, qJ.~·o...clgem, se clbe a ta:
;reta ae Ol·lcnta·r é:!.':IaS m~a.!', cc.1}}
pe"e, ae outro ladol, o uev _1· Go. ~lil)
n\el,er-::,e aO que elas leo.;u\lUdtn co·: 
nlO llece.sMaJ.ue 1ndecluU\cd da.s 
U-an.sjt.,m.aç()CS por que pà~i:l o p..!t.s. 

H. prtcJ.S(), porêID, que Jo:; lelCll1là.... 
S8- laçam, mas nao s:!Jall.l lll,.1irum,-n
'0 ue ~lJlu'Çues lut'lâ../.Uen(,e c~rcuni
tanc:a1s. ~U-el'O diZU'; c indbpt:l1.:.â
\'el que se promova a l'eaUaçaó UJ .... 

'- 'l'(!fotmas instil"Ucfona.~ e de ba.::e, ma,";. 
que nenhuma <telas .seja a,dotada apç~ 
nas para. acudl.r ou. avender ã n~Cç&
sidaa€S meramente l't:.sUltant.::s ch.\ mll~ 

_ ca.n~ opel:ada no- "Çuadl'o polít!to e 
edml.n..Lsl;;l"at·h'O do paJ,s. . 

Esta é a hora cta..s ,soluções d~ fil1iU. 
rva.s que, por l..~O mesmo, só podeln 
per so11.l.çôes meditadas e que encen-

o u-em arr-uno na. opiniãO ITEra.! do :Dais, 
.... no pensamento preponderante dos que 
- -atentam no que noo é com enien te e 

.aeequ-ado. A W1itorrutd,.;'ttl.~ d~ ellten .. 
dlmt-.n~ que começij. 6 .. · c.ria.·-se eru 
;tól'110 dêss-es pr~lem.as. nlo devê gc
ll'aI' facilidades 't:apazea de nos con
duzirem a soluções de emmtlncla OU 
apena.s realizáveis_por sentimento de 
ruêdo d.e novos fl..conteeiment.os ou de 
!iTustrações quanto a ocorrências pre-· 
terita.s, próx1mas ou remot6s, 

par-eoe-.me que~ neste 1nz!rult.e, a. 
cada um de nós cabe essa tarefa. d~ 
o.d;vertir, sobretuc1o p.a1'a que .se taç~ 
n 3U&ta. ti.e1imita~ão do proccsso Co? 

- . .morln&S~ 
E liçãO da. liistóru que, CIU todo 

ntcmento co~J::mte a. traI~io.nna
ç')eS subita.s no qUadro() palíLioo. há. 
tendência acentuada. a. s-e multipll
carem as inovaçõ-eJ: prcgr\lIDa.u:::.s. MC.s 
o mcm-ento histórico por que pa.s.sa o 
Bl'asU exige que nos sltu·emos num 
campo limitado em que se promova 
a 1 ealizaçao daqu~1as reformas qt1~ 
600 básicas p",'a conquisk futura de 
outras mudanças; , 

ounduz!r a outra cx::c~l"bação no Cll
ln1nhQ de mult.lpl~ko reformas, o qu':' 
pUde t~ulLual' a r .. aliza,ção de tôOn':i. 

Não me .sel'â possível, numa 8pre
ci-açaQ nesta t.'asa exami1wr todos és
';;-f'S pl'obl::!mas. nem mesmo todc.; c.s 
.:;éUS abpectos. Llm1tal'-me""ei, por i.s~o, 
<lo al~L:n::;; d~ qUE..> cOllStdcro funda
lllCIl~<.\...s p-.ua o t-abalho le31.51aUv .... 
e ex~('·ltivO. na I.!onquista das muda·n
?b.,s e~-l"C'nc;"::.~~ . .:.'ütO. por exemplC}. que 
ná. W11 emp~t1hO crc.:;':>entR. em detel'
m.:naaJ.-s a1 t...'ls pcJ1Hcas, em cwdar da 
lllUú.ança. à;) .&~,tsma poln·tco. RetQT
na"SJ ao €::,pmto de 19{;.1, bw:cando, 
no re;;labe"et.:.m~l1(.Q do sistema p3.l'
lam:.n;;.!iJ.' de :;.J.VéTtlO, a soluçãO pa=u 
as llJ5Sft:3 uuv.aa.'3, os nOPoSOS encs, J.8 
nO.:,i:".:. aó:'''::€IkOt~. l\J.o ~ ho:a de c'::n
dt-llal_tê o ~;"l~miJ. pa.rl.:.mentar d= 
o;:.ovôr.nc ou df:l0 t..tz.er~se ao defe.5a, 
se~ul1';!o a exp~liê:ncLa de. B.lstória, 
Cl~lO qUé nliO e d~,o que se clÚda, 
nem e isso que iHtel'es.:,.~ funuamen
i~lmtntel:\.o P~li.5, n~\.e inst.ante. O 
I..l.ut:! ~o FaLs e fundamental e que a.:;, 
~m\s insW.ulçür3 potitica') nô:O sejam 
objeto de réfi)rmas prOfundas, tôdra 
v{z que otorrc-r lUna .gl'àVe cr4~ no 
eut;;" de \'.n ucvérno, ou sa. ,wbs
tituiçào de Ul1.1a dada situação pOlf
tJca. Vamos cr.oal1do orientação t>t'
gund~ a 1:J.ual ~.a'S refol'mas de pt'o
fundida de, no quadro polff~co só se 
cp-..:tem quanao QCCrre uma ~ra\...:' ('1'1-

s:" sobr.:tudo com a in~t{>rferê\lcla das 
Fôrças Al'ntltia.:.. Mas não é e..."'ta a 
forma l'c-:~ulru.· de- proceder o Ie,J!sl.a
dor, que há d.: e.st~r ma.is ati.'nto aos 
mO\':Jn-elltc,:, da grand.a olliniáo do 
P"fs, 

Ao Parlamento cabe \oerific:ar, tn
CiU$IV-e examinando essas crl~~s. o que 
nlelhor I,!onvem aO Pais, ma's Se:rUli.
do as própria.s l1ções da sua hiStória. 

OIa., exatamente em 1961, pa.ra Su
l.,>€l"i1.r !,Una gl'ave d-ificuldade. o Pa.r
tam.entõ, vetando Q... Ato Adicional, 
adotou o sistema. parlamentar de Qo-
vêl'no. - . _ 

I:;.'J,'i~ si.slrnla não funcionou ~nl. 
plet;ar.l;3.m-ente uootado., 10i .submeti
do a euru, t..e.).i'l~. aeturoações que 
acaoar.am ta'zen.do-o- nawJ'3gIl,f, e 
na-ulragar SOu o império, UlcluslVe, da 
:!,'om,ano pcpUla.r, at.ravês cW plebis
cito, 

Um ano C meio após êEIJ~ pleb:Scito, 
encontra-se a Naçav outra. vez no des
úObramento Oe uma grave crise poli
w.caJ ja. restaDei .. cido Q SL.s,t.-ema pl"f~,sl_ 
ae.r.ClaJ ae Governo.. 

E:..stal'á, ao solUçti.o, então, em restau
rar-se o t<:gllue pa.ruuncntar, !lá, um 
u.n orepClid.o pelo paYO 4- -com o con
s.entl.m.ento do prop1'io Conzr,,".s.so? 

Claro que .":'e fôssemos OOlOCfll' o 1lr<;
blema. em têrnt'Qs Cl.e ideologia ou de 
pre!fJ.enCLa dcutr.i.:>J.ária, os. difenn
tas. 8'l"upos pCderj-am si.bua'l'--se de~ 
I!€udendQ, C..:ln razõ;,.., dQl:.:.-adCl.s.. as 
dUAS tend-€>ncW.s. 

A verda.·de, P':>l'ét.1, é que, n~.;.~ ins
tallte, não se cogita. de in.stitu1.r sls
l.e~na uo.utllnl:llio no Pais, nem de 
reabrll' um tiebate wórico st\;"re as 
eX<:I21ên-c.i.a.s do parlamenmrismo Ou 
os mal:;!ícicJ do prcsi~l1úklis.mo, 

O Sr. Vil,.'aldo LiJ1~ - V. ExQ. é l.Un 
..100 q,l.:e já O' €5tãoJ faz':ndo, com mili_ 
to brilhantJ.smo, Em breve ajudarei V, 
Exa" da tribuna desta Casa. 

'I'ôda vez qU2 se tel1~a, num am~ 
bie:nte tumultuado c()mo o nos;.o, r.:.a- O SR. JOs...<li?HAl' !\1ARINHO -
llzlU', num. impacto, o que nã.:J foi j;;CS- Muito o-brig;Jdo a V. Ex"'. 
sivel em gera-Çôe.s, o resultado é selll- Ao invês de '!Olítarmos d~ medif! .. 

l' da $.O i t;..'lçõe.3 ck:. ~l5"tema. de QQ.vêro"Dt () que 
p e nc para o 113 5 e &eu povo. ~e aflJura p~'oprLo às k:rireis difi
. O certo, pola, n~te ir..st.anne, é culd.ad.es deste l.r.st~nte é enfrentar 
fixar, delimitar, escolher, enfIm, aque-
las reformas que são essenciais à ':'e- a. correçãe das fra.ql.leza,s -e dos el'I'Q,s 
cuperação da. tranqüiUda<!a e do or- do sistema em c:u.so e m$l'char p1.1'a 
-denamento geral do Pa.ís pare. que em .e realinção dc.s ref-o.lm.as qlle, deu
segUida, .se processa a conquista de tro· dêle, pOjem cperal'-l;.e vâ1iá.a
outras muda,nc.as Que ná!) poden1 ser mente. 
ségurament-e ef€Uvadas, quando ainda Este caminho é o que me pa.l"leoe 
não se encontrar disciplinada a vida prndente, sobrc-tudo quando v~rif1.ca
política.. mos que, na ferma da. Constituição 

Confesse, porém, que sinto certas que nos rege. todo poder enl!ma do 
.. ,apre-ensÕeS, em face da orientação povo e em SEU neme é exercido. E se 

qUe. no meio político, ~.'! tstá p.r,:;- o povo, llá pouco mais de um ano, 
tf'ndcn~o dar â~ re-form1s pi·ojrtad:"s. ~peliu o sistf"m"'l pllrle.mentrur de Go_ 
HA uma espécie de calol' que t>Ode vêrno, 1táo é condIzente com a nstu-

reza do regime c-.on.sUtuci.or.ltl que prio critt:l'ioQ rígido adotado pa.tJ. 
queiranlos., agora, num gOlpe U2 tÓI - reforma do texto Indica. o cuida! 
ças domína.p.te.s, mudai' a. e.!;u-utura que teve o leg1slador origi.nát~o c 
polHica do P~f.s.. não permitir reformas ao ímpeto I 

O Sr, Vivaldo Lima _ V. Ex~ dá tod~s Os acontecimentos, 
licença. paJ:a um apart,e? Entendo, por . .so, que a Pl·l:'-3L~\·. 

ção do regime presidencial Qê a 
o SR.. JOSAI' HAT ~lARI~110 vCl'no, neste instante, cOITe&ponde 

pois não. uma atitude política sáb!a e prlrdU:1' 
O Sr. VitiaLdo Lima _ Permita v. das gerações dirigentes. Tant.o 1m 

Exa. q\.le eu ph.ponna tUna rttU1Cf.l_ ass..:m há de ser quanto a. exp,:rk; 
çao a t::Xp!"-e~aO Ut;.4\1;.i, ha paucv.s in.s- da de todcs cs povos indic·a. q·.\e 11 
Lalhe.s, por V, l!..v O p.JVO não repe- nhum €istema, pOr si l:Ó, é bL:Tl I 

JlU :pG ... que não ch • .gcu a con... .. u:cel' o mau, ba.sta para trazer o retro':):\.: 
;'iSC~Jt"a. pa.rlamentar de govêrno. 80- Cu Criar o pr06l'esso. Ruy, ne, el' 
mos tOu.,.::. ci-e uma geração I'>tpublioa-. nou .sc~:uramente que as "terme.", 1_ 
na, as. lOrma fed.eid.tiva e p!·e.siden-I líticaR ~ãQ vãs sem o hom(111l 0,to: 

anima". . c ... al. Portanto, nào c.JuMci ... mt's, se-
l1dO <l[l'a\·és da História, o tun:;lOne.- O que, neste· instante, 511".),·:; ·.1. 

men:G c;.~ unl sistema parla.rnentar, importa é que mudemos nOf:-C, r:.> 
aquLe q:.tB .funcionou ffi.3;-niflcamen- sru, no.::sa'5 práticas, nO$OS C'::~~t;fll. 
toe e que cl"iou na HIstória as t:gU!l3.s nos:os vic:os. nossas tendêncius )n~ 
ae bladi.sta. que não temc,s ns. Re- viduallstns. fazendo com qUI', ~U') 
pUblIca. V. EX'}, p.:rcanto, há de re- êks, preponderem razões ma.lo:, o; , 

con.hecer que o que o poVo I'\.solveu inter~e públIco,., ~ 
tal. ajudar os tripulantes da nau par- O Sr. Vivaido Lima - E' () G, 
la.mentarista - que eram todOs pre- está faltando no Pais. 
sidcno~.L:..sou - a que a fl~em O SR. JOSAPHAT MAR!NRO 
afundar e êle.'$ fôssem seus próprios . '. fundado. na. opinião geral 
$obreVlvent:s, A~ora, tesho as minha.:; Pa!c,. 
própri::U; reservas quant.o ao futuro, ~ta nJo é hora de grupl)~ p.::.' 
na. hipót~se de vvlt.9r o sistema pal'- COS 0:.1 .n~clectuais pretendereal iJl 
Jamcntar do Govêrno. E' que teria- por sua vontade QU suas conv:c.·,'i. 
mos de :l.pl'oveitar os mesmOs homens, eXP<Jndo de novo o mecani.s:mo p:: 
porque êl€S já se ofel'ecem para U'i- tico do país à adoção de prl\tic~ s 1 
pulp.,r a nOVa nau. pouco tepelidas, Agora, a. ,muda,,· 

O SR. JOSAPHAT MARI~Ho _ que parece funClaJ.l1ental prum. o de 
Não .sel Ee terá m~ira l'azao o nO- dObl'arnent;) de tôdae as outra.s f: 
bre Senadcr VauldJ Lima. O l'ezi- revisão do Qundro po1ítico-pnrlidí:ui, 
me parlamentaru;ta foi adotado e f()i Devemo'V ter a franqueza de dire;' 
pÔS-t'O tm prática com desvios, com de proçlamar que OS Partidos de.t;DP~ 
deformações, COm fraquezas, umas re~ receram no Pais, dnufram-.sc em r;rl 
sultantEs da própria formA. cOm que po.s o }Xl..'sul'am a viver s{b o pre • .;t 
foi criado, outras decorrentes dos ho- gio de determinadas person:211d;l(k' 
meus que o faziam funcionar. Mas, Não são. Ctn verdade, partido,<;; .~: 
de qU81qllel' lorma, o regime estêve agrup-amentos tão dlvididos~ .. 
em prátIca. Não poderíamos mesmo O Sr. Vit)aldo uma ~ E' e}:p:·, 
~t.ab-flE'C"f'r diferenç.a tão vigorosa, 00- são adequada à atualidade bi'::t.f;:!êi:·: 
mo tez S. Exa., entJ:e a prática 1'e.. O SR. JOSAFHAT M.AJ1TNHO . 
publlctma. e a do Império, poIs hit ... tão c,:ntraditórios na stll c:r,,:;.t 
muito quem su.stento que, no própriO tu:çfto e no "leu funcionamento. ({, 
sistema monárquico, em verdade não já houve até quem di&esM quz 
funcionou o sistema. parlamentar do Q.ue há, no Brasil. é uma' fedf'ra~ 
Govihno. de partidos estaduais. E, na. r::-rdrà 

Mas, Sr. presjdrnte. nâo E'stou na não há UM só de quant~ Part1dt 
tribuna para condenar o íiistema pa·r.. naci':msis funcionam no P.:!í..:;, (1 
lamentar. E quando digo que o PÓVQ C'xc'.:ça dIscipline e cumprr prc;'.'( 
;) repeliu, não quero .significar qtre ma, Não exetcem disciplina re, 
o povo o condel1<Ju. Em verdade, não ctUrtpreln pro?rama. .porque lhe." !~ I 
hQ-u\-"e wn jul~G.mento do sistema par~ a vita~ldade, -;. organiza~a e a 1m 
lan1entar de govêrno, e tal não ocor- dade de que neccs.sita.m tõõm5 a' (), 
reu até por falta de tem{to para que ~anlz;:ções que se destinam a ~;:" 
a expe-rlé-ncia do regime indica...<>se se dc-s rmllreendimentos. 
er~ próprio ou inadequado. O:, PartidOs Só são na~on.;l :.<; l"' 

A tese que dffiejo sust~nta.r é ou~ texto da C::-nstltujção e no l:e::tiAtro ~ 
tra. Evià.ente é que o ;sIstema p.a.rla- Tyíbun3J Eleitoral. Fora d9;t. ;,~ 
Dlentlr, resultnnte do Ato AdiciOnal agru~mentos. 'meros a~ru!1::,m(,~l!O 
dE' 1961, !()i adotado como fórmula d:e com figuras à..<; vêz:es a.1ta..'llrnt~ Q1~!: 
tran.sação para superar uma. crise. lificadas e representattva!l} rr.2'" qc 
Exatamente porque fónnu.la de tran- não C'Onseg:uem lhes impnm!r a. (.1 
~'3.çfi,o, SU1"~iu CCmo um lnstrum~nto r~cter!stica ~dequada, que cJ.~" .. ".·I.:; 
de emer2'êncla. e não como um meio ~r, para funcionar cem,) ;I.1S~I\':.'l~· 
d"-'finitivo de correção dos nossos qES~ tcs de Goypyno. 
vic.s po!iticcs e adminlst.rativcs. Não são os partidos - d'>:.'!:e 11m 

A lição ne ont:õm nos deve servlT vez nesta. eMa _ no Bra :Oil. iIj,,'rl 
de b3"~, s1oro, a que não repitamos mentos' de Govêrno: são i;'1~tfU.rn::T 
o êr'O. HOje o êrro seria tanto mJls tos dcs Governos lnstituid-:-c:l. 'y", 
dan-c.~(). porqu.e talvez cempromüe~. prec~<'aU1os transformá-los ~~ in~i'lll 
em c!iefinith'o, na. c}!!niã·o do llats, a mentas de Govêrno, vale di7.:'r, e·, 
própria. idéia. do sistema parlamen- o:·~:;m!za.çã€'c; constlhIidss., :~01:mg1~'" 
tc.r de Oovémo. Os: políticos d.e um bcst[''3 em prátiCa para d1r:'TU', n .... ·lf"C 

ã~o mo:nel1to. os integran~s de um Uir e dio:;ciu1inar Q opiWão do ?sis. 
aon'~:'"e'ls.o, numa. legls1J.tma, não êm E::.sa. tft"!'('ra. SÓ em -parto!! ~",~!,;-'l .. (' 

o dire:to-de sacrifíc'U' o mec~mbm(' Id. Rf'conheço aue, n's. mur.t' ...... ; 
de um <:;istemá político.. submetendo ... Que etão em curso, a. Reforma 'PC" 
o. rrpe~damen~e, às cOnveniências ú.~~ t.iC1\ e Eleitoral deve proê3St.:l' ~, rOl 
cQrren~cs d~ CriS2S pJUtlcas que nU!"- pre<':"'d'ência !lêhre ~g ontr(.<;. E ('o1'lr 
cem Q, h:.stória. dos po .... os em df'sen- rio di~ c!'m pTE'ce-di>ndQ. tl'brp ro::: ,.~: 
volyim:-nto. ccmo o nOMO. :g há mais' t-:'as é nfll"que perf'{unto B-O S:-f~~~~ 
isso sel'á um fatoh de &.."'S...educaçã-o que v9.leria, "Dor f'xemlllo, s'.:1::r:-·Uurr 

do povo, po~que si~nificsrá Que os se o regime ure.<::iden<:1al r-~lo ~'~~~tr, 
seus '\Jróllr~cs dh:t~zutes s-.Jo lnse~- narIrrnent.ar de Govêrno Imr~."d"~ ( 
roOs quanto às diJ"etl'izes que p~rten- quadros nartidários em -v1,""'or? Q1:, 
d~m szgu!r. seria. o efeitl"\ des~3, mudtt,.TI<:a nJ i\Jl 

Não se modif!ca a est.rutura de um ci.f'luemento d.as fnstHuld5-.:'15'? 
s!.stema político nas suas Jifiha.s bá- Qual ser1a o bem Que <1,01 rC_.:,u~::'- . 
si-cas nos seus traças essenciais. ao }lM'tl o pov:)? Quais se-tt,~m 2.'" úl~ 
eonbcb de tôdas as circunstâncias. dancas funclllmenoo.is o:Gce..<;~<h·elq. ~ 
'Tanto menos conveniente será faze- os partido.<.. não e:xistent, "'e ~hl:( .. 
10 Quando se trate de regime const' .. um9. vez c Pres1dente tlUP t!'-'<:Jl"\,i,,,, 
tucicnaI como o nesso, em que o J)ró- sob o regime parlamen~ar. L: .. 2,. "'" 
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Ul.O lá ocorreu, exe .. ·cer o seu poder 
de r-ontade sólJ"re Q COng-("eS.'fO par& 
con.stituir os mmistérios .;on-..o a êle 
conv!esse, e náo como se projeta ~sem 
na opinião parlamentar? 

Fa.ça~se. pois, a Ref<Jrma Pc}}itico
Eld.tQra1, .'Jlas partlndo de. revisão dI) 
oqttadro polftico das organizações par· 
t1dãIrlas.· Tempo é de for.çar-se, ai 
GJ.-'m, ~om o· prestigio da. lei, mas pela 
prat:'.c~, a reuuç....D 0.0 número de par
tido... E' precuo que transformemos 
OS&. tnull'plicida<le de supOstas orga
nizações em gran:'es in.:tituiçóes da 
vlàa pública, que sejam não 'SÓ fór~ 
9IIS diretivas da opiniãe -enl gexe:l. 
m..as ta.n:.bém, .e como lhes. 'Cumpre, 
moteres que Impulsionem, discipli
Dem ~ oontro:em a Administração do 
paú. .. 

Essa. verdad.:! nós devemos proc· .... · 
mar em nOOSQ p1'Õprio beneficio, co
mo hbmens públicos. 

Ainda uma. vez, e porque me ps .. 
zece bpo:rtuno, quero a~.s:nala.r que 
não !$Capa, e nenhum de nós a faJ.
ta. de aprêço que, cadr vez màds do
mina. a c'}!,~':ão do País com. reiaçãD 
&00 seus hozr..ens públiNS. E em par
"':. preponde!'~te pr' des!>rganiza' 
çao etn que VIVc:nOS, noo PaJrtidcs a 
que pertenc0m{). (-U :. que 'tenhamo~ 
pertencido. E' qUe {} ?Ovo sente. vê 
e observa Que os pa.rtidos Só exu>tem 
~a. nos prop~ciar :'l.s eMções; em e
.gulda, perOem "'-.~ to.::, o contato 
(QQ ~ fôrÇ8.s de que dev!a-m emanar 
&eu prestígio e auooridadel 

Ninguém, nesta Casa., de nenhum 
ttm;. Partidos, rece..)~. d3 .• :.lalque= ~iGI. 
te do Pais, urna sugestão idône~ paT
,tida de um diret6r'lO político.' Mui
w.s. vê'tes, até solicit .. n._s f de~:"rr~·. 
nadas ton~ ~e ::-:-tniáo que nos pro
piciem "UbSldl- ir..formações para 
b debate ..::: certos problemas. -: , 
num pais em c~·e5C'!mento 3mo o nos_ 
so, ~ c\>m um desenvolvim~!lto demo
~~lCO como o Que se ver;!'ca., Q opi
U1aa se vai tornando cada vez mais 
enéN'";ctL e rnlHtante. - í!u cortl~imo." 
as nossas deficiência.s, as falhas de 
noa~ organii:açffo política e partidA
r~a, Ou ~emos ~'..lStamente margin-a-
lIzadOlS. • 

ES&a. margIna<Uzação, se se consu. 
mar - porque em curso ela está _ 
é () at~~d() de (;~,ÜO das e.tu.a.i.s gera._ 
çéea rurlgentes, e nós não 'lOS deve. 
mos P8.SSilr essa certidão de frac8,lSw 
pelo ruMo de decla:-ar a verdade ~e.: 
10 xeceio d~e descontentar ou pelo te. 
m~ de nao vperar Q_. las mudan
~aa que ~ estruture scc:aJ económi
ca e pQllt1ca r' p ~\ís e.<)tá exi"'lnJo 

~r. Pre,,:1dente, vivemos a vida po-:. 
liUca. sentindo _ue os partidos cada 
vez .se destroem mal. E no funciong,
mento de cada qus.<l 00 homens se 
QOmootem co-mo se f&sem integ!"a.n~ 
teB de agremiações diversa~ 

O Sr. vivaldo Lima _ Dentro das 
próprias agremiações! 

O" Jv.~'AP1:::: 'T' MARlNHO _ 
Exa.men~e o _' estou russinalando 
O entred-eyor-am~nto se OPeTa, ná~ 
-entre partidus dIversas. mas no <;.eio 
d-e uma. mesma agremiação. 

O f~to lembra aquilo que André 
MauroiS refere, cúm reI?ção ao que 
ooorr!e. na. Inghterra na época d
tor10!La . Diz éle que' Fausto era i) 

~rt::.do Oonso:vadol: e Mattstófeles 
D1&ratel!. Fau::-: t-olerava. Mefist-ófe!~~ 
mag nau lhe tL.., , nE'Dht::!T>l- 9. eicão 

Se e3;am1narmo,s o qua.dro pa~tldá~
'fI , verif: ... remos -~ue qu.:t
se tôdas ~s agremiações desempenham 
O llJ-pel de Fausto, e "úo múltiplos os 
Mc_ .:.tófeles que sl4b'S"i.<;t::..:m Disra;::i. 
Mas para.. que va', a IU'lnutenção dês
se Q.u~l'(l.? QU\i~ a utilidade para a 
vids- publica do PaI'S. de mantermos 
~ .si.t'-;'"l~s.o? Se agora enfrentamcs 
O de.<>ã'"'br.'!m.ento d'! t:.Ula ftt~ ........ ,,1.,. 

cloná.~l.a It-iremru de!a a - conseqüên
c!aa próprhs e CPOil.'tunas. 

Y~ja.J:10';". ::le.õmo Que ~ própria cri
~ tevo]uC!onál'Í6. demonstrou RI 1ne
Ii.<!.téncfa-dos partidos OOID{) reaHdad.e 

OIARIO DO CONGRESSO NACIQNAt:(Seção n)' 
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poalpitante.· O que Impor:.. pOis, ti 
que a.proveitemos O mmnento h:Stó ... 
tlco para efetiva,rmos &I.S ref.o: 1::, es· 
senciais, G.S relativas ao funcionamen
to do regime, à vitallrlariE: das parti
dQ<:., pSll'a _":J as- outras mudal._<1;5 Ge 
caráter .social e econômico, pCEsam 
Dperar·se, de me.ne1ra Qrc.E"l ,,):
nando os partid.os como fôrça dtsc1 .. 
nada e progremàticamente dirigida, 

Por que adia" essa<:. w!uçóes e 
gitar por exemplo, imediatamente, da 
jl:JstltuiClão do pnncipio da. mM'Üria 
absolut-a? Não -vOlltesto .:. possível 
vantagem do princíp~ da maiOria- ab
,soluta, mA.} pergunto: a simples ins
tltuição da maiCria absoluta bastará 
para arden:.! 'ti. opinião do Pai", :.; .. 
zendo-a inclinar·se, válida ê conscien
temente, p.a;ra. dete:pninada ,solução, 
01- a, Instituição da maioria e.b901uta, 
antes de preparada a orggnizaça.o - '
trutUl"a.l da- sociedade p:)lítica., dos 
quadr-os partidáriOS, será uma. fOrma 
d ooaçã-o EÓbre t von ta.de coletiva. 
s4bre a. vontade 1YJPulal"? 

E' preci<:.O que s.. ordell>J.r c.:. 
p:\,,,~';::1?'''.s:. c.s~~belec .. io &: priori:'-:. 
d .capares de nas oon~' a :~._~
ções definitivrus e de longo alcance, 
e não, como já- se tem "\ "rincado, a 
s ... _..:.~.5es de eme:-&':~1C! - ~u circu:",,::' 
tânciais. 

O Sr. Vtvald.o Lima. - Quanto à 
Ex.ª" um apS!rte? 

O SR. J-:::~';: - \T MAR:"HO 
Pai .. não. 

C Sr. -"ivallo Lima - c.. ~to à re
tese da maioria absoluta, devo dizer a 
V. Ex* C·' -aI:- ~t-O Sé:'l~ e p!'(~U:l.
de, t~rr.o~e:,. Enq "'lnto \~nf. ::'ra:' nos 
grandes parti<ics, Q velhacaria ês
tes TJoderã-o levar o ele~t(':"8.do obc .. 
c.ient~ a vOt1Ç!O tal, qr f. lr.--;.lC":a 
a.bsoluta. não L 1erifio··<> '-i ~a c c·n· 
lidat-o dêste ca daquele Partido. '1:, 
aSSim, se· tr~fer-!rá para o Parla
mento a decisão f:nal. 

(... S . JC~.!AFHAT MARr~HO _ 
Enquanto ná (" e· a verdr:deira 
organização aos quadrOs partidáriOs 
qü '-~v In !':er a U" '!'!gen:~ " 
opinião Ilubllca, es!a.::. ~ prov:, 
dências poderão' represents'! uma 
fOrma de coação sóbre a co&c!ência 
popular, porém não rerresentarão 11. 
SOlução ht ·tó-:C1. .~ o paü: reclama 
para. superarr as dlficuldr.,Jez por que 
está plSsando. 

P-or Que, pergunto ainda, se há dê 
per..sar logo em wincidência de man· 
datas políticoo? _·c~ quê, se a €:xpe
riência desta R ?ública - 3: Cons· 
t}tuiçã.o. vigente, mos~r.a Que, numa 
orortun 'dade em ·.le coinctdênc:a 
se verificou o pouco de disciplina Que 
ainda havia nos partidos de~Qpare~ 
.ceu por inteiro tais as tronsações as 
t!"~oas rte . )rr~promis..~os NU"': se fize
ram entre c'--ldidatos 8.o,,'i .diferentes 
postos eletivos? ' 
prinCipio de cOInCidência de manda_ 
tos. Mas, o ordenamento 1.1:1 vida po_ 
Htit.a repousa nos PartidOS. EnQuan
to, poiS, Os Partidos não existirem 
com ofôrças atuantes, viVas, re~pei
ta-das, tudo maiS é sOluçá.Q. de emer_ 
gênCia que apenas abrirá caminho a 
novas crises ou a noves ruturas da 
legalidade. ~Sse.5 aspectos 8r. Pr{!sL 
dente, pOdeliam ser acre.!eidos de múl 
tiplos outros, tamanha. ~ densidad~ 
do,3 prohlemas que já C'Ons~ituem, ou 
p,assarão fi, constituir, objet-o de nos
~a\S preocupações e de nossos debates. 

Sem pretender limitações. geOlnétrt 
cas que, no cam~ po-liticv, não se 
justuttcam, eu acentuaria al~uns as_ 
pectos que representam soluções prio_ 
ritárias a reorganização/) de nessa vrda 
Públical; o fortalecimento da Fe
deração, o !ortal~im,ento QO Poder 

Precisamos abandonar os. critérios 
metnmente teóricos e formais e bai
xar à realida'de d:l noss(ll vida. pol1-
tioo. 

E' pC\Ssíve1 que, amruuhã, se tOTne 
oonveniente & adoção do principIo da 
m'acID!1a absoluta. ou a. lIlStltuiçâo do 

Legislativo e a revisãO -da estrutura' rar que o .r.epresentante que abando. 
partidária nacional. nar o Partido perde o mandato, 

São três ângulo3 fundamer'taIg sã. E' um principio d~ mOra!H;!ade ele-; 
bre os quais deveremos rerx>usar nos.. m~mtar. Mas, 5r. PreSIdente. tam
sa atenção e o nDS.'}Q CUIdado para en. bém sem condenar o priClClp~o, eu me 
contrar o caminho p'.'ópri-o, apto a permito lembrar que os hom-ens não. 
corrigir defonnações, víciOS e defeitos são feitos pira Os. partidos, Q5 p:n· ... 
das r.rát1c~ atuais_ t:d03 é qUe se instruem para cs ho

Verdade é qUe aiguma.s reformas 
podem ser para2elamente feitas. Nã.:: 
56 o reconheço, como atê as adt'ogo. 
Noo há, efetiv:::.me.nt-e, por qUe retar. 
dar a reforma agrâ.:-ia, a r.eform3. 
bancária: a. ref.orma aàm:nlstl'ativa, a 
reforma tributária. São probkmas de 
tal urgência que não é pm.slvel agu8r_ 
da:,~se a perfeita cOnfigur3.ção do me~ 
canismo politico pa-ra ef2tiv~UalS. De.. 
vemos p(r.las em pl"àtica, concGmi
tantem€'nte oom aQuéles â.r:.gulos do-::> 
probl-emas priorItários do quadro po, 
lítiCO. Mas a<lu~l{)utT"os- prO-b-lemas, 
como o relativo à muilançJ. do Slste,_ 
:na de govê:;no. à lnstitu:'r;ao 00 prin
cipio da maioria .absoluta, â coinci
dência de mandM-OS, devem ficar lJara 
Case plh.te!'io!', em que jâ SP. h '!Ja da. 
do ao Pais a orgamzação p.:ntica d;:: 
que precl9a e segundo a ql:al 0$ seus 
partidOS opinem coma ~lôr~~ d.lrigen_ 
tes e não CO:TI:"l in<;trt1mentr,~ " .. mn _ 

nobras de grupos Cu de personaIi
d&des, 

O Sr. N09uezra da Gama - pcrm.!.. 
te V, E~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -
POis não. 

O 81. NQgueir'a da Gama - V. Ex~ 
examina o p~·cblema da est,'utmaça.;; 
da vida política naci-oIl:ll ç.Qn1 a mag_ 
nitude que êle exige, e reclam.l do~ 
hGll1ens públiCOS ~ue Q€S3iam ver êstô 
Pais organizar-se demxràtJ.c.a'llent{'- e 
em condições de a.<i6egurar a ~ua eXIS
tênCia, no campo da Vjd.'i Cf'moC'H 
tica, lsto corutrata com ~11ctG o qu~ 
geralmente se verifica, porque, doe um 
modo geral. o assunto é c.eb!ltlàQ f 
maneira snpérflua. Mas, Vo Ex\). natu_ 
ra.lrnent€ se' deterá. também no eS'tud:::, 
do modo pelo <;:,al dev€ ,;;et" feit-J. f 
estruturação da vida pofiU..:'n um') VC'-' 
que, no ~eu sentido mais profundo. O 
probiema só terá sol ução !lo] nes L 
pouto exata..°uente: na escOlha do tir 
df' organiz .. ção da vida palitlcoe!eit::l. 
Tal. Em regra, ~e -diz atualmt'-nte qu: 
ê preciso mudar o si~tEma, estahel:: 
cendo,se a eleição por c;,.st.r:to e 
vez da eleiçâo pnr cf· cunscecao, qm 
é constituida pelos Est3.d{)~:. Ai ' 
o problemt:., Senhol S~n:lt:c!. Di5to 
val depWder o êxito ou ( frac:- u;~ 
dessa organização- que V, Exª", c::m 
tanta proficiênc:a, e:stâ su.'1tentanG.o 
ser neçessáría .. Porque, se a, í·utura 
organizaçã.o se restringi:' a ê>. ... E ponto) 
d~ eleição por distrito, de maneIra fi 
não proibir a corrupção eleit,-oral com 
a compra de vot-o-s. nada se orgaut_ 
zará no PaíS, :E:o:::te é o grande pro
blema q,ue teremos de 1'eEo:vel, e pa
ra o qual, .!ieSde jã, tomo a liberdade 
de convocar V. E.x\l, em· nome do 
Partido Trabalh;ista Brasiletro, 

O SR. JOSAPHAT MARINHO _ 
Agt"adeço- ao nobre Senador Nogueira 
da Gama sua intervençâo, Permito_ 
me acentuar- que nào Ch.egUHl até o 
problema. l'elativo à.. instltuição da 
e]-eição par d5E'trito, porQ'!Jc pl'eferi, 
até pela limit2.,;ãr> do tempo examl_ 
nar 00 aEpectc.s mais gerais ,da ques
tão política. Nro me furtQ, entretan-
00, numa ponderação in{'Cial apenas, 
a dizer a V. Exl). que. '''!ml:Jora rem 
condenar a. a-doção, 'do sistema de eIeL 
ção por distrito, nao me conven~i 
ainda de Que ela baste para. corrigir
Os desvios que está.') em curso· no Bra_ 
sil, inclusive os resultantes da fôrça 
do tmder eccnôm~cü. Tenho mesmo 
enonne dúvida no particular, porque 
me está parecendo que, na eleição por 
distrtto. a. fôrça econômica será mui
to mais preponderante, até porq,ue lL 
mitada a área. mai~ fácil ser$'. a con-

meus. hso signi:!J.ca que se $ homens 
.devem submet.er~se à disciplina do· 
Partldo, a éle, entretanto, não aevém 
c.>.cravizar..se, SObretudo n:'m r€~im.e 
ccmo o brasileiro, em Que part:dos 
I\áo hã, verõ::.êeiramente, 

Lembro_me de q,ue, no Begundo Go_ 
vêmo do 8r. Getúlio Varg~s, dentro 
de um das chamado-s grandes p.arti-: 
dos naclOn.3.iS, um grul.'o viV("l, atUM .. 
te, independente, divergiu d(l mJ.iotia. 
que, indiretamente embora' r,Q!a'1:lQ' aiVa 
com a situação. ll:sse grupo, que era 
minoria dentro do partido, desenvol_ 
via no Parlamento uma atuaçao per_ 
man~nte de combate, de ctitica, criw 
ti.c,'l ené,:,'glCl. e, por "êze~, .viQ:ent1.. 

Pergunta_se: se êrses homr>ns, que 
integravam tal g:upo, pêl:=;.s dive:rg-~n_ 
-cbs VérÜIC3.da3, abandom:.s~em o 
P2i!tid:>, deveriam perder o rr.antiato? 
Quem, n~que:a oportlln~da>j<. ~st::. va. 
send-o fiel ao programa 16 ParH'Ô.-o: 
.1 M.n-ot':"ft qU'l'; p-ermanecfu fi'fl a s1 
!ne~ma, zo .,.;m progr3!11:l, "1') seu cnlli_ 
n:te, à sua ~a!I1p"nh:l, ':lU [; IVI-.!!o
fia, que t-ansigia e bu:c..'.v:\ cClbb:>_ 
ra.r? 

.N1.1, !:::r. P~~.;idmte! Ee ~ certJ qU3' 
s~ dev-e p1",,::ver a forma j~ res'glllH' .. 
j:t-r a repre.~ent1çã' c.os P!l:Ü(os, l!l~_ 
:105 não o e qu'! cump -e p':e~ ::'V;lr 
3. ~itUí:çã-o dO rep:·eEentante. a:e Dl!"· 
qu-eo no s~rema U::{ ConstUui('à-o, J;€ C3 

Partlaos sito o "Veicu'o da ~,e!~ão, ê:es 
'e w:·n2..."'D .e;~~tos, rcp:'esenrant!:s do 
"'::0',.'0. !\a C2.SQ • .e H~'an:lo o p-Drrr:.f:nDr, 
~u dlr:a C:.'Je, :c-e ~an:;ãD C:!l,):! el:l nào 
(1~n 1lt.21' ao arb!tt:o d1:> Q'r;:çó(s 
.9art!il!n~. Cump:-e ver o qUe será 
Qi:ilS CC!lvenlent:::: se :1,1tr:.:n o rc_ 
~urSJ das de-e'.~~ parti.!ú-~~~;~ p::tra ao 
Jrlst~ça elntcraJ, Oh ~e a::ruit;. (' pr6 .. 
';nr pr'onunc:sn1€nto do poro daR re~ 

!?IÕe.s que '- Deput.adt> ot.. ':er;"'dc1' r€.
p··e-['ntar, 0;.1 p:J-r qUe fel -e!eJt<o. 

:t).ç qualquer sorte, o ('lU! {> lm;n:'_ 
~am€ as:sinalar é qU2, f'nqq.im~1) n.lo 
",to proCi!der à r2vl::ão d:n estruturo:s 
P<:4rtldári3s, tudD luais H! f>~::d= n'J 
T-tcuo, ou Será apenJs nlQt::lO p:ra 
.30luçÕZs G6 grupos qUe dO'TI1mmn as 
ag"cmiaçõ2s vartidârias. 

Ent!õndo, enrim. Q,ue, ·n&(~ bstantf', 
~l.!mo p~{)vid.enc:a de carat·'t p:iori. 
táno, o CcnJ"re3S0 deverLl mar.cb3.r 
para etu!ontrs.r as .fórmulas tz 1'orta_ 
Iecimçnto da F~di('ação. df~ fort;tJê~ 
'~imento elo Pc-der LEgis~at!vo. rte re_ 
vü§.o dcs Quadros p!lrtidártci'. No 
'1mblto pol1tico eS.'5aS serÍ3.!:-'l a5 me
didas de b'Z\~ê' ~-o-bre as qU'l'S repDU_ 
saria a L"e3lizaçfio de cutr8s, d;:! c.J.r<Í
ter mais amp:o, ou que pOdem S.f:r 
alcançâdas 11 tempo mll;S lQn7;in<:}'.lo, 

Mas, enquanto ~e cuida des-sas re_ 
fo:mas, e indIspensável qu"! tudo se 
f<:.çã obse1"Vf_ndc-se, pçn i;n:.sr .. duas 
srnndes dire,ri2M: uma, a dD res_ 
guardO permanente e vig{)~cs() d:.\ or
dem democrática; a outra, a Cie'ir ao 
enccntr() das aspi"raçôes p:)';Juia .... e~, do 
desenvolvimento ~o PaI.", para a-cu:tlr 
ao sofrimento dos opl'imid-o;:. 

Para alcançar êSses pri.neml('s ~á. 
não há, sequer re~eio do Cur~3 do 
mOvimento revolucionáriO Alem d,e 
que certas medidas de eXCEção já 
pe!'dE:ram a sua vigência, "ale lem_ 
b:-ar que o próprio PrestdH,te C~s
tello Branco, em sua recea~ e . vlDge:n 
a Pern9<mbuc-o, entre out~·o" cm.c::rtof', 
consignou, em .seus discur5::1", êu8.s 
afirm9.tivas Q,ue de~::jo incluido.~ n~"Ota 
minha oração. Uma é a .se-guln':.e: 

I'Ditadura ou govêrno emp:J..L 
mado por injunções i.nJ..::mas ou 
intern:;!iC1QUllts é ~c'j:1" d::-!:':"J':'ttu
rado, irrE;fpansável e ({'ntra a 
naçãO. " 

quista d'os detentores. do dinbeiro. A .outra está redigida nesr-::s t.er. 
Náo me detive nesse aspecto, como mos: 
náo me detive naqueloutro, em .que 11 "O nieu anticomunif:mo a:m:t'9 
tantos estão illteressados, de decl&- que a evolução &-oc~al e D:"~litic'l 

... 
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• <1:) ll:,. Bll deve incorporar I,ambém 
ltit'ld, e prupositos da esqu€l'da 
G,::n;: ,; a' . .f',f), sem o que não es
tar~<;l. ,103 presentes ~.l. segunjz. 
mctJeie .jeL tB século.'> 

Rui Palmeir.a. 
Júlio Leite 
Leite N ... to 
Jefferson de Agmar 
RaUl G;u!Jerti 
VMconc~l1os Tônes 

Sr. P .. esicte:nte, concluo estas con_ Bened;cto val1Rdares 
fiúe.: çós.:i, q..:e ora faço iJorque devI') Padre 03.ir,<z,ms 

/ Ir'- . .l1.ne<2-31' pêll? tr.f'n'1~ ao:s me~es Joo~ Fel"c:ano 
(L ,&n:e desta tnbuna. F~l'nto Mu!ler 

! ,Z' ll1l.St~r. que s3L.bJ.mos fazer as 

f'm r€"ferêncL'l il .. nomenclatura COmo 
no que tange us atribuições. entre 
estJS e as da carreira de Auxiliar de 
P~rt~.r~a. 

A emenda, as.-Ím, cOl'fige têcn:ca
me:1~e o Iá~o da R.esolução oç 6 de 
19[ia, que aprovou o Quadro do F~s
tOJ.l G.3. Scc-etal'ia do Senado, 
Anlon:o Carlos. 

! d: :.. .. mmações nece.'sárHls e reaHza, Mello B~aga 
. Irineu Bo:nhausen A;;;~cente-se o s{':winte, 

as Te O:'mas que sejam rapazes dE Antônio Carlo,; -
D.:>S s.tuar rigorosament.e presenr-es Gllidon MoncUn Ar~. 29 É vedad(l a nomeo.ção in-
na segunda m~tade dêste seculo. -:..... Daniel Kr:eger _ 30. ter.nu püra ás vagas da carreIra de 
(llIu.to bem! Muito hem! Po!nUts). Q:1" na -a esLa I'e olu . 

O ~U. PRESlDENTE: ".' ... ~ çao, 
'/ O SR. PRESIDENTE: Pal'ftcirafo un:co. A Comissâo 

(Gilberto Marinho) _ PaGSa.-se à D.re,ora. providenciará, dentro de 
; (Gtlberto Marinho) - Sóbre a me- novenlU (90) dias a partir da puhli-

f'ft expedi!mte que vai ser li~o pe~o ORDE:\l DO DIA C~çJo desta Resolução, o con:::urw 
J l S: o lU SElcretãrio. ' Discussão, em turno único, do pU<J]JCo, de provas, pr.l'a. o preenchi-

E' lido a seguinte: Projeto de Re:so1uçtJo n') 20, de ment~ dos ca:r!l-0s vagos na inicial da 
1964, de autOTla da Comissâo Di- carreu"a. 

OFICIO retora. que dispõe sôbre a es- Justificação 
~ .. p=e;:iC:1t~ trutura da carreira de Auxiliar O p 't d ,-
~ Legislativo do Quadro do Pes- - rOJe o e Resoluçao amplia a 
A Bancada. d, Pal't.:do T!·ab&~hl.'!ta soaI da secretaria do Senado pUelra de Aux~liar Legislativa 111-

:Bl',asileirQ, lle~ta Casa, tem a honra Federal (inCluído em Ordem dO cJu.sive pela. criação ele novos c~rgos 
de ind,car o Senado! 9.arr~ de Gar- Dia, em virtude de dispensa de na micial. 
valho, pf,.~·.;l ,eu llde_·, em substjtuiç:l~ interstiCio concedido na sessüo A emenda tem por obJel.ivo evitar, 
ao ,Senador Ar.m Virgílio, que re· ilr..terior, a Requerimento do Sr. de um lado, a nomeação interma, qUe 
!JlUIH.:iou.ao cargo: Senador Mem de Sá), tendo Pa- :se consLitul numa esi)écie de "sele-

I 
Sala das ",e-Sf'ões, }.fi de junho de receres faVoráveis: sob 1IS. 335 e çâo" prévia, e, de outro, as:abelecer 

il964 _ NOgue'tla ""a Gama. _ us- 336 d.e .19_64. das C.omissõC's:. de o pr~:o para. a. realiza;_ão d~ oousorcn 
'em passos. _ Argelntra de Flgue~re. I Constltuu;ao e Jllstu;a e de Fi- P~bL.:O, de provas, tU11Q ~ez que a 

1

1 do. - Melo Braga. - Nelson Ma-\ llanças, crlaça() dos novos ..:argos o?' Imposta. 
culan. _ José Ermirio, _ Goldu;as- S 'b _ I no Senado pela nece.ssid\aoe dos sel'l 

~ ,. ~ te a Mesa emendas que VilO Sfl' vlf,'~s. . 
Mr Santo •. - De.mé u-t..aram. - .ld~ > pele Sr'. 19 SecretáriO. Ambas as medidas, ~umoi.nadas, 
Edualdo Catalão. 
pelo Senador vasconselos TÔlTes .con- São l'das as seguintes: encerram tatnbém proPÓSIto worn.liza-

. :fo:me mandato telegráfico anexo a) EMENDA N9 1 dor de prestigiar o prln-:ip.o da "'e-
Oscar Passos. lcçào para o serviço publico. 

! De Senado Federal Rio GB246.2f6 Ac:-escente-se onde convier: SalQ das 3e~bes, ~m 18 de junho 
'_ Nil1.806-64 13:00 Art. E' fixado no Padrão PL-2 o~ de 1%4. - João Agrip no 

Senado Federal - Brasília. e Documentos parlamentares e dos lnc:ua-se: 

EMENDA N9 5 

Inc:u6:-se o sezuintl:' Ar:igo: 

~~~ ca~g~· ·i~~iã~~~; "de' P~~~'l;~~ntô 
efe~J\'O, c,~ No~:c.'.:rista de Radiodi ... 
fl:~ao e Locu~or de RadiOdita.:-ão, 
cl.ados .pela. R::"so!ução n9 38, de 19'63, 
passam a ter o padrão PL-6 e o de 
Operador de .. Ndiod_fulião o ""'Q'Ta" o 
PL-7". ' .1-' .... 

JustiJ:cú. .. n(~o 
",Os s~r\'~.dor~s qUe têm no ServIço 

d: __ ~adlO::l.1fusuo as 1unç'óe-s de :Noti .. 
Clan.st~. Locutores e Opel'adol'(>'::; de 
Ra_dlOdlfusáo, e.tualmehnte no,s pa .. 
droes PL-8, PL~10 e PL-ll, respccti .. 
vamente, foram convocados, em sue, 
grande maioria, de cargos ~ ft:.nrões 
com padrões mais eJevndos. S 

Tal fato se deveu ao ritmo in~en!)a 
dos trabaIbo3, quando se discutl.a e 
votava o PrOjeto de Resolução núme .. 
1'0 48-63, contingência que impediu 
um exame mais cU;dado.':;O da matérjt 
e ensejou_o lapso qUe a presente 
emen~a. VIrá a corrigir. 

ASSIm, pcrque o .!:Ímbolo P.L-ll ~ 
atribuído a cargos de "status" fun" 
cional inferior 8.05 ocupados por No~ 
ticiarista"i, Locutore" e Operadores de 
Radiodifu?âo - pois, na estrutura d<J 
Quadl'o da Secl'et:lria do senado tal 
~adrão é própl'jO dos cargos de Âuxi~ 
lw:r de Lunpeza:- sõmente por um 
lapso, como anteriormente afirma~ 
mos, poderia ter sido aprovado esca~ 
lr:'M,mento de~s':l natureza para 8( 
citada"" funções. _ Be!Zerra Neto 
Antô1l'O Carlos"":"" Aurélia Viaonntl 
Sigefredo Pacheco. 

E'\>!ENDA N' 6 

Acre~cei1te-se onde convier: .~ Para Senador Q.scar Pa...o:sOs; venC;"l"i.en~03 dos. Redatores de Ana s EMENDA NQ 4. 

: PeGo-lhe .:'ineza rePresentar-me Asse!:;sôrM Leg:slativíls. 
'o Al't. . ,. Os C3.-rgos de Assessor 

Legislativo, .símbolo PL-3. do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, / 
pas'-'am a ter o .símbolo PLp 2. 

Art, ... O Quadro do Setviço dE 
Trampottes ficará &ssim constJtuído: reunião sufragar nome Senador Ba,r-

rOi; Carvalho. 0brigado amigo e co- Justificação 
le~f,.. Vasconcelos Tõres. Visa ~ presente emenda equiparar 

Df Senado Federol Rio GB 248 256 os venClMentos -dos redatores do Se.,. 
7 ),1otorístas ••..•.. PL- 7 , 

10 Motoristas .u~". PL- 8 
lNil 113-00-64 15:43 nado COm os redatores da Câmara 

Senador OScar Pa~.sD.s dQ6: Oe~utados, que deSde 1961 es-
S2nado Federal (urgentí~simo) tão enquadrados no padrão PL-2, 
:Br8.Gfli-a. Acresce, ainda. a circunstância d. 
Peço-lhe fineza represent.ar·me reU- quP pela ResoluGão n9 38. de 1963 

lllião .,sufragar nome Senador BQrrO~ parte do funcionalismo do Senado 
de Carvalho PÇ!l'a líl!íer Banead.a P .iá foi dEvidamente equ:p-a:'ado ao ( 
T. B. no Senado. _ Senador Pessoa Câmqra. Justa, porvmto é a medi
de Queiroz. da neit.eada pela presente emenda. 

Sala das Ses:::ões em 18 de jnnho 
I, O SR. PRESIDE~T.E: de 1964. - VictorillO Freire. 

• (Gilberto Mar/s1W) Esta esgo- EMENDA NQ 2 
bda 6 hora do Expediente. Inclua-se: Há. sôbre a mesa em regime de '11'-
génda. redação final do Substitutj· _ Art. Os cargos que integram as 
vo do Senado no projeto de Lei da cl~s.5':s de Porteiro. padro PL~6. e 
Câmara n Q 55- de 1964. Uda no expe- Ajudante de Porteiro, Padrão PL-7. 
diente. t'on5:tante do. pa,.recer núme- são de provimento efetivo respecti
ro 352, de 1964. vamente nos Padrões PL-4 e PL-,'). 

devendo ser p~ovidos da seguint~ 
Achando-se a matér:a em regime 

de urgência. será ela submetida ime
diata.mente à «precia1;'ão di) Plenário. 

Em di' ~1· -") U, I edação final. 
(Pausa) 

forma: 
a) o", ele Porteiro pelos Ajudantes 

de Porteiros; é 
In os dI? Ajudantes de PDrte~ros 

pelos AUJciliare!': df> Portaria da clas

Não haven..:..o qtle-m queir 
está encenada a discussão. 

c;e f;nal de carreIra. 
discutir, Art, A rorre:ra de Auxilia~ de Por-

E'm votação, 
Os 8·enhores Senadore.c: que a Qprc

'V-ar.c. (lueiram c(1)Eervür·Sf! ~'entadas 
(Pausa) 

taria passa a ter a seguinte estát-
tura:· 

20 _ Auxiliar de J?o:·taria - PL-6 
22 - . .q,uxfliar de Portaria _ PL-7 

. 24 - Auxirer de Portaria - PL-8 
Aprovada,. \Ta: à 

~putad<ls, 
Câmara dos Vagos AuxiJinr de !?'o-taria 

CO:\IPl\REf'E:\1 1\.HI~ OS 
SENHORES SENADORES 

PL-9 
Vagos - Auxl1i3r de Portaria -

PL-IO 
Parágrafo único. As 'P~':meira.s P'l'O-

mOcr}es nara o preenchimento das 
vatr~v,; resultantes da presente rees

. tru t.uraç'1o lndf.pendente de intcrsti
.: cio. 

.Iustijlc«'Çâa 

A pre.sente emenda v!s.a a equiparar 
os padrões dos cargos isolados, de 
provimento efetivo, de Asse.swr Le~ 
gis:aqvo do QuadrQ da secretaria do 
Senné.o no 
Senado aos cargcs da igual nO~l)en
clatum c responsabilidades do Quadro 
da secretaría, da Câmara dos Depu
tados. , 

'ral providêncla obedece ao e.~pifito 
da ReSOlução n? 38, de 1963. que de
terminQu a eqUiparação de várias 
cate;or:o.'5 funcionais da Se:::l'etal'ia 
do Senad-o às de denominação idên
tica ÔO Quadro do Persool da Câ
mara doiS Deputados. 

AssIm. em couseqiiência do precei
tuado· no art, 16 daquela Resolução, 
fOl'am equipar-ados, por ato da Co
missão Diretora, as carreirag de Ofi
cial Legislaüvo e de Oficial B:bliote
cário. 

pretende~se. agora, através ao Pro
jeto de ResOlução n," 20. de 1964. 
completar aquelas providências, com 
a. reestruturação da carreira. de Auxi .. 
liar Legislativo. Ora. pela Resolução 
n9 67. de. 1962, anterior. portanto, à 
Resolução n(l 38, de 1963. do senado, 
a Câmara dos Deputados criou car .. 
gos de Assessor LegiSlativo, dando
lhes o simool0 PL .. 2. 

Como se observa, à vUõta da am
plitude da medIda inserta na Reso
lução do Senado e considerada a an
tel'ior identidade de nOmenclatura 
entre 05 cargos de Assessor Legisla
tivo do Senado e da Câ.mara dos 

José Guiomara 
OScax pas,s06 
Moura Palha 
SelJ..1stião Archer 
Vrctorino F'reire 
Joaquim Par:::nte 
JO~é Cândido 
Menezes Pimentel 
Dix Huit Rosado 
D,na:,te Mariz 
Ruy Carne'ro 

11lstificac:ã,o Deputados, não será jUgto deixar de 

Argem·ro de P;gw:::!f'do 
João Agripino 
B:orros Canalho 
Pe~oa de QueirGZ 

A pre~ente cmeií.d0 objeti"iie. da: adotar, no caso, critério já cansa ... 
est:'utura ma:s adequada à carreIra gl'ado como norma de correção admi
de AUXIliar õe Portal'i.a ao mesmo nist"fativa, 
tempo que, t::em ferir os' dlre;t~ Mp I\demaIs, n emenda atende à indis
se~urados pela legis1ação vigente do; uen .. '>ável hierarquia MIaria.!. poJs re
Sen~do aOS !ntegl.\-'mtes das clai'Ses! t:."o!oca o ~:ngo de Ass~sor Legt,.,,1atl\'o 
de Porleü'o e AjUdante de Portfiro. fm posição compaUvel com o seu [:"rau 
coloca ta!." cla5:sec:: dentwo do vr,da- dI:' re'>pom;ab!lidade. . 
de'ro escalão pm qUE> dt'verjlfl, estar.' Sala das Se-sSõe.'l. em 18 de bnha 
à, vista da d!.o;tinção ex:~tente, tanto d~ 1904. - .;t!'em de Sá. 

14 À'Iotol'i;tas ....... PL- 9 
19 J.Joto;·istas ........ PIA0 

Justificação 

A pl'e-:ente emend9. visa a $Segur81 
aos mo'oristas do Ser.ado O meGmc:i 
tratamento dispr~fzldo aOS do Supre, 
mo Tribunal p2-d'eal. 
. Os Quadr0s d·]. Secretaria e de 

Portaria desta Cac:a estão equipara ... 
dDs aos E'qlllvalentes daquela COrte. 
~ão f, 11lst'J aue ao::na,"í 0$ nQSFQJ 
servidores da -~ara~em permoneçam 
em <;Itlladio inferior. 

:::;"la das SE'.3sõe~, em 18 de .funh<J 
dI" 1964. - Melo Braga __ BtEiTos 
Carvalho - José Guiomard - Desí
ré Gl1aran1l - Vfctorino Freire -
Mi(lltel Couto _ Raul Gtubert
Antônio Carlo.\( - Trineu Bornhause~ 
_ José Cândido Ferraz - JOSé Fe~ 
Uciano - Aarão Steinbruch .. 

O SUo l'RESIDE:'\TE: 

Em dlscuS$ão o 
emenda:::. 

projeto coro ~ 

O SR. AURf:LIO VIANA~ 
(sem revis .• o elo. orador) Sr 

presidente, quebro o meu <'encio e i 
êle voJtat'ei por mais adgum 'empc 
pata fazer al~·\..n:J.s observações eu 
v rtude dos clGmares Jo ·u-"'l.:.ionalis· 
mo desta Casa, ':ióbre o projew en 
dü,(. ~ .. são. 

Sem fui f' continuo. 'lendo, contrl 
conta diPcriminações, por considerá 
las odicsas. Venho me perguntando B 
mim mesmo por .lUE' razão não di'!t 
cute ( SeríRdo i'1 " Reptih~ioo a ree.a:· 
trutul'ação geN] e defnitlve. do qua
dro do fl1nciona.l~mo d~t.a Casa do 
CongreSfO Naciç:1 ti 

SE' é um .impc'·~-ilVO legal a estru, 
t·ll~ ação :ia r:,3 I'~.,. ,J e de '\uxillar te 
gisl.1tivo do QU!li1,·c do pes~al da 80 
cretaria do. Senado Federal, o é era ... 
€'strutur~ãO definitiv6. de t.ôdas a. 
cJa.·c;,sec: de funcionários desta Casa. 

O Sr. JQs!1.phll t. :arinho Pe:rmi· 
te V; Ex~ llm apnl'te? ' 



o SR. AUM:LIO VtANNA - polo "'0. _ 
O sr, Josaphat Marinho - Queria 

exatamente, tlproveltand,) aIS pon4e .. 
~es de V. Ex~. assinalar Q.ue, na 
(JOmlssllo de Const1tUiçAo e JUl>tlça. 
,."tei nesse &61 .. tldo. Nr. primeira 
oportunidade em que essa matéria 
\fQl submetida. à nQi:8a. apreciação, 
Ibsln:lbém entendi que mais «dequado, 
IIp.al9 certo, j .... ais equâ:l: $&'fia pro· 
,der-se à revisão g~al,' é M$':i.n eU
~41 porque, .3cgundo revelações do 
Nlator da matéria, ba":,,ia exposição 
da Comis:-ão Diretora, q1.Je anuniava 
8, elaoboração de projeto I d:: rey':~âo 
gtl-aa. 

O SR. AURl!lUO VIANA - Vem 
V. ExoJo err~ Bocarra da tese que esta
tUOs defendendo. No relatório pôsto 
à ndssa dispOSlÇão, para leitura e r í.. 
ltse. lê-se que, desde janeiro do cor· 
rente ano, deverh. a Me!'a Diretora 
~er R'presentado à. considere.ção dos 
6epadores o projeto de reestrutul'.· 
ção definitiva do Quadro do FlUlCio
nalismo desta Casa, 

E cita. aquela Comissão, Que. exa
minQu a matéria ora. em deha.te. o 
penSlUllento, fi informação da Com.:,s
f>~O Diretora, quando, em se pronun
eiando em contrário à~ Emendas ofe
l'-ecid'as ao projêto, declal"ra. textuli'l .. 
mente que já estava em cDndições de 
oferecer, em breve tempo, :. aprecia
ção (lo Senado Federal, o plano da 
Teestruturação dos car~ e funcó2"s 
<lo Quadro da Secreta1'la do Senado 
Federal. 

]Jas se já está em condi'Ções ne 
oferecer o r" no de reestruturação 
dos !largos e fusções do Quadro da 
Secretaria do Senado, em breve tem .. 
po - que Já . "vetir ter sido feito. 
desde janeiro do corrente anO. - por 
que então não incluir·se "aquele plRl
no. a matéria de "que trata o projeto 
des.criminlltór:o Que hoje se estudn?! 

Essa. qU'lntidade de emendas !\pre
sentacta~ par Senadores, !<o11cita'Óos 
pelOS dIversos grUPOs <:me compõem 
o func!on,:;llismo desta Casa, é a. re~ 
velf\ção Plena, obíetiva, clara da m
W,atisfação T1:in{illlte, insatisfação re~ 
ccnheqi<la }lelos S1"S. Senadores, quan~ 
do aptesentam o.s emendas q\le TeU· 
ficam, segtmdo êleS, lnjustlQM ~ har
moniMm o fnncionn-Usm<1 desta CasB!. 

Agora meO::mo. fOmos informados. a 
Câmara dós Deput.:ldo<o t&1"minou a 
apreciadio nO proj<>~:) que numenta 
03 vencimentos de seu funckmalisrnn. 
em tempo record~, supersônico. ll'Pro
vou o projeto de ",orrecão monetária 
para Os Sllbsidios dos parlr..menb<>res 
br8siJeÜ·O'l.. 

O SeD.-a10 poderia reest;": :urar car
gos e .1unçõe<; do quamo da. sua Se
oretarIa a-o meSmo tempo que t.ratJa 
do aumento de vencimentos dOs seUS 
func'ion,ál'los. FeRm :l-umentados os 
militares, o funcíonalhmo oivil da 
trnJão está. sendo a'..lment.qclo hoje -
não se lhe faz a justiça que merece. 
mas há. um au:nento. OS prurlamen
ta.res, pOr vias via,,, direta,:; ou indi· 
r~te.'5. ®ITJ.gem os seu,," subsídios. A 
Câ.mara.. ()S Deputados acaba de o 
!.tlzer pI.Jr& {} s('u tundons.olismo. En. 
tão {) elo Senado será unva, eXceção? 
Ou van:lO,s deixar isso para depo's, 
qualldo a matéria se!"â motivo de €"S
oa.ndalo, A~01'a, não há eQcAnd1l1o 
nenhum. Todo mundo se 1\1111nenta e 
au:rnente. -

Os operârios e os trabalha.dore.s em 
geral, nll esteira dos aumentos que 
se processam nos .set-ores já a.borda
das, clamam e, ao cerro, v5.o conse
guir do Executivo federal, wmbém 
seu aumento, para fazer face. 81)esa:r 
do corte dos denominados subsIdios. 
Aos combn~tivei.'l líquidos e .ao trIgo, 
1\. contintw. aseen.sj() d-:p custo da. 
vida. 

Não se emite, mas nito se evita que 
Q preço (las mercadorias ascenda. ca.
dtt. vez mais. 

lIIIoonomistas llber~. ~ U!!\ .t.
.lI!Mo 1d.tf~pa.ssado. de .- .. oMit1>l. 

• 

clássica depprezada. até pelss nações aumenta. o comp.lexo· de revo:ta dos 
que cOn::;titu6m o mundo capitalista dema1a tuncionârio& desta. Casa. 
deitam falações, apl'esentam SOluçõeS 
em desuso até me$Ilo nos palses ma.ios O Sr. nesiré GuarQny - Permite 
retrÓ5a.dos da Afrlca e da. Ã.<;ia.. V. Exilo ~ á'Pal'te? 
. passa-se de um extremo ao outro'"'e\ O SR., AU\R~LIO ViANA - Com 

yolta.-se ao pr.imeiro extremo por via, gran<.le prazer. 
mdtreta ou dIreta. OU de conseqüên-
cias. . O Sr. Desire: GUarany - A balbúr-

Mas, Sr, Presidente. volto ao tema. dia que se criará, a onda de revolta a 
Por que não se apresenta ao Senado determinadas injustiças do;", gl'UpOS 
da República o trabalho, que já exis- que ficam à margem numa I!.ituaçáo 
te. de reestruturação dos cargos e que já vem hã anos somente poderá, 
funções do Quadro de sua secretaria? ser evilada. e corrigióa pela providên-

O trooolho seria feito de uma Só cia advogada por V. Ex:)., a reestru ... 
'Yez, sem atritos, .sem clamores, os turação geral, que não deixa de lado 
Justos clamore.:; dos que se conside- ne~lUna carreira e nen~lUm grupo 
ram injustiçados, com seu,'; direitos func:-onal desta Casa •. eqmparando-os 
anulados, postergados e não reconhe. :odos aos tia Câmara FederaJ. 
cldos. Leio que > O SR. AURÊLIO VIANA - Agra-

deço {) aparte c}~ V. Ex:). 

"uma pref.minar fÕl'a levantada 
pelo eminente Senador Argemiro 
d.e . Figuéiredo e seclmdada pelo 
emmente senador EUrlco Rezen
de de que .() prOjeto inciuia l em 
linhas gerais, na injll.'3tiça de não 
s~ p~omover a reestruturação de
flllltlVa- de tôda.s as cla.3ses de 
funcionários desta.' Casa" 

E ma~: . . 
. .• da. que estava obrigada de 

promover a Ccml.ssão Diretora 
em prazo, ditado por dispositiVO 
legal, e já 'expirado des6e janeiro 
dês te ano. Como e. Comiss:1o con
fessava. que esta.va habilitada a 
remeter dentro em breve proposi
ção. definitiva .a respeito, e como 
para tal estava :por lei obrl""ada 
a CDrnis.são de Constituição ~ 
Just!Ç(t dando o de\'jdo aprêço às 
observaçõe., da preliminar ar
güida, e ao fat-Q de que, na rea
lidade, o presente Projeto de Re
solução visava dar cumprimentl) 
à obrigação limitada pelo arti
go 16, da Re~olução n" 38, re'-
so.veu~ 

a) que êste 61'~ão se dirigisse à 
Comissão Diret<lra para, qUe ela
bore e remeta. à deliberaç,'..o <10 
SAenado o Projeto de Resoluçáo, 
sobre e.. reestruturação definitiva 
dos cargos e funções d3 quadro 
da. Secretaria do Senado Fe
deral; 

Aguardava q'J.e a oonclusão fÔ5Se 
outra, Desde que a Comissão já es
tava. preparada, pelo trabalho ultima
dQ sôbre a. reestruturação geral dos 
cargos, em função do Quadro da Se
'ctetaria do Senado. que então o pro
jetQ, em análise, que hCje discutllllOS 
ficasse à espera para ser anexado ao 
geral, q\le resolvesse em definitivo a 
situação dos auxiliares legislativos e 
dos outros funcionários que formam 
a. Quadro da Secretaria. desta eMa. 

Faremos uma reestruturaçãc par .. 
tial, depois uma g&al quando iremos, 
novamente, analisar a. situa cão dos 
auxilial"es leg.Lslativos, embora t6do o 
trabalho. pudeSse ser !eito de uma 
vez! 

Conclui, w.mbém, a Comissã-o de 
constituição <jpela rejeição das emen
das constantes do Pa.r~er do SenhOr 
Relator" . 

(Limão) • 

Art. Aplica.~se O disposto no 
art. 16 lia Resolução n? 38. de 
uezembro de 1963, a tôdas as ca_
tegorias de ca.rgos do Quadro d,l 
Secretarie. do senado. I'ederal 
desde que verificada a l<1('ntidad~ 
da nomenclatura preYi'ta D') 
mencionado preceito legal. 

Parágra.!o único, Não s:> apli
cará a equiparaçãO est"J.beltcida 
neSte arti'go se importar em re
dução de vencimentos ou vanta
gens já. asseguradas ao fllflC:O
ná.J:io. 

Quero fri.."ar que náo sou contra à 
pretensão e os direitos dos fUllciona
rios que compõem o Quadro de Auxi
liar Legisl::ttivo desta Casa, O que 
desejo é que a justlça .seja estendida 
a todos os seus compan,heiIos. que .... 0-
zam d03 meEmos dÍreito$ e merecem 
o mesmo tratamento . .Ff acred~:o, mes
mo, que estariam êles, hoje, muito 
mais eufóricos, se as suas prctemõCs 
estivessem contidas num projeto que 
tamb€m atendes..~e a todos os seus 
companheiros, desde aquêles que tra.
balham nOS ~erv1ços mais humildes, 
como o de ate que exercit.am funções 
das mais elevadas. 

Por isso eu faria um apêlo à Co
missão qué irá examinar as novas 
emendas que foram hoje apl'esentadA.s. 
pal'a que, num entendimento com a 
::\lfe::.a do sene.do, encontrt\~se a sOlU~ 
ção para. êsse problema 

Que pl'ec!,"'.amos reestruturar os car
gos e funções do quadro da Secreta
ria do S2nado, não hã duvida, ne~ 
nhuma dúvida, porque aqui sabemos 
de fatos clamorosos, O lantemeir<l, 
que não é lal1J~erneiro. é nomeado lan
ternelro, Um 'c:da<ião inoapacitado 
para. o exercício de certas e determi
nadas funções aqui $e encontTa, Ele
mentos que galgam certos postos sem 
explicação plausível. CaSos de comi:'
sões que se reúnem talvez duas ou três 
vêzes num semestre e que ocupam 
quatro funcionários que não têm o 
que fazer duran:e todo ê5se tempO: 
E não têm o que fa.zer, náo porque 
não queir.am na-d'R fazer: porque não 
há trabalho para êles. . 

Há nete.ssidade de uma reestrutu
raça. Mas que venha logo. Para. ro
dos, abarcando todos sem Os casos. 
Creio que é êste o desejo da Mésa Di
retora. Mas está no desejo. 

Bem, Sr. presidente, dei O meu re
cado, fi'z o meu apélo. Acredito que 
o faço em nome do :aloco Indepen
dente desta Casa, que desejava que 
todos se harmonizem, que iodos éste .. 
jam satisfeito.". cada qual na sua fun
ção, tra-balha-ndo todos para o engran
decimento da Páttia comum sém dis
criminações. 

E vo1tarei ao meu silêncio, por mai::: 
alg1.l.ns tempos, que eu hoje destesIH!ito 
ordens terminantes de médicos 
meus médico.s e meus amigos - pata 
dar uma. satiSfação àqueles muitos 
funcionários 'que c(}nfiaTam em mim, 
como confiaram em outws Senadores 
e que confiam no senado da Repú .. 
blica, tl'ansmltindo à. Me$a Dil'etora 
destu Casa o seu desejo, que é o nos
to, a SUA jus:.a inquietação, Que ê a 
n:>s.sa, a sua ~perança. que é ao nos-
83, de que SE' encoJ}tre a m:llleíra há
bil e legal de S01u{!:o;:;ar-5C agorJ.. já 
o pr()blema da reestnüuro.ção das fun
ções e cargos <10 quadro toe funciona .. 
J!!mo da secretal':a do S2Uaco. 

E. agora, um s.pê!o no.õ~o - posso 
annnar à Mesa DIreto:::t desta Cata 
que quando di.go "l;'O"'fl. '. fll.~ora não 
ê por modé.'lau: n:'io é m,c'J não, é um 

Vê-se que se trata da equ.paraç·o npêlo de uma P01:ÇJO p:J!lderabilissim'a 
dos funcioná.rios du Senado aCs da I dC3 Senadores - para Que a MeM Di~ 
Câmara, !"etorn. npres',e o envio à Comissão 

Afinal, Sr. Presidente. o projeto, Se, compet.ente, e dela ao Plenário .qe.:I:a 
justifica laz a.os a.uxiliares legl~lati- i casa. do projeto de al.lntet\l9 de ven
vO& do Senado, cria uma. runa,rgura e o cim.ent~ do.s funciondrio.; d'l Senado 
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da Repúbfu:a. S, assim, no U1~ 
ln..~ta.nte no mesmo momento vo~.are-
mOS a. reestruturação das funções • 
cargos 0'0 qua<iro do funcionalismo dito 
Secreta.ria do Senaoo e o seu a1.1mélito 
de ve-ncimentos, procurando fazer jUs
tiça a todos, 

Acredito qtfe a Mesa Dlrdora ferá, 
sensível ao noco apê10 - meu, não, 
nosso, se náo da totalidade. da maio
ria dos que compõem esta Ca."a d<l 
congresso Nacional _ pois há fun
cionários que já. não podem fazer faco 
a. alta do cus.t.o da vida, a<os alugué-ls. 
que já foram majorados em di .... ersos 
ca.~os. e que €S"ki.o perplexos. aflitQ9. 
depositando sua esperança na Me!>a 
Diretora e nos senadores da nepú-
Q.Uca.. \ : 

Pelo menos tratemos d:sto. 
Oreio que o Ato Im)" .uclonal.,. 

Deixemos o Ato rnstituclonal de ladO. 
por enQunnto, 

Pelo menos resolvamos ê.ste proble
ma,. humano, e que desafia o nOSoSO 
d~prendjmento, -a no.-$a compreen.são~ 
a nossa argúcia e aquêle sentido da 
vida que todos nós vimos defendendO 
até agora. 

E' s6, Sr. Pre.<:idente, (Mu,Hà bemJ 
Muito bem). 

O SR. PRESIDEl\'TE; 

(Guido Mo1t<tüt) - Com!nua· era. 
di~cus~ãc o projeto com as emendas. 

(Pausa) • 

Não havendo mais quem pe~a a pa.. 
lavra, para discutir o projeto e e.a 
emendas, dec~aro encerrada a di."ollflo
são. 

O projeto vDltará. â Comlssão DirO. 
tora, a. fim de Que a. mesm:l se prO-
nunc:e sôbre a,s emendas. 

Discussáo, em turno único, dAJ 
Projeto de- Lei d.2 Câmara n° 21, 
de 1964 _ n~ S61~B-63 na. Casa do 
origem (com apreCiação da inJurt.. 
diCidade nos térmos do art. 265 .. A. 
do Regimento Interno) que asse
gura aos ex-combatentes da FEB~ 
que h'l1am ingressado no MagiS" 
tério Militar, os beneficios d.a. LeI 
n Q 3.906~ de 19 de junho de 1961. 
que dispõe sôbre aposentadtJria eS
pectaL dos integrantes da Fôrça 
ExpeClicio1Uiria. Brctsilei-ra tendo 
Parecer nO 292, de 19G4, da Comis
são dê Con.~,·ituição e Ju.stiça, pe. 
la injuridiciàade. 

O Sr. l° secretitrio irá proceder à. 
leitura de requrimento. 

E' lido. e a.provado o .!legulntê 

Requerimento n9 172, de 1964 
Nos têrmos dos arts. 212. letra I e 

274, letr.a "b", do Regimento Inter .. 
no, requeiro' adiamento da disC"ussão 
do Projeto de Lei da Càma!"a nO 21, 
de 1964. a fim de ser feita na sessão 
de 28 do c'orren'e. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 
1964. - Guido l'I1onam. 

Aprovaúo o Requerimento, o proje. 
to sairá da Ol'dem <lo Dia para volta.!' 
à do dia 28 do COl"{!ute. conforme re
querido. 

(DiscUssão, em turno Unic(J. ao: 
Projeto de Lei da Câmara nO 3~ 
de 1964 (119 1. 583, de 1960, na Casti 
de origem), qlle altera a denomi. 
nação do Instituto de puericultura 
da Universidade do Brasll, {t que 
se rc/ere o DecretO-lei nO 98, /1.f:I 
23 de dC;;;embro de 1937. tenari 
Pare{!eres r,avoY:)iVeis (nl).s 293 " 
294, de 1964.). das Com:s~ões: lU 
Educação e Cll}.·ura e de Saúde. 

Em discuss.ão o Proje'o. ípausar, 
Nenhwn dos Srs Seoadoe? <i~eja;~ 

do dtí:CUtí-!o, d~cla:>o cl1c2rrada a disJ 
cussão. f 

Em votação. • 
Os SI"S, Sena~{Jres que G aprevam,' 

queiram permanecer scnt:'ldo3. 
Estv_o aprOl'ado. 
E' o seguInte o pro.Jeto aproyad~ 

que vai à. San-;ão. 
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PROJETO DE LIDI DA CiL."'\IIARA l': o seguinte o projeto apro .. 
N° 32. D'E l~ vado: 

.~~) : ::i~-13. de 191n. !~ Cã.mara) PROJETO DE LEI DO SENADO 
h.~;era a denomlnação do Ins~~· N" 158, DE 191:3 . 

tLdo de pueric:uL!ttra d"'; UniveT ~ Autoriza a. ar;a.ção Ce l;..fóprio 
.';.::~:.e cio Brasil, <r que se retere nccior:al à eMa da. Parai!:a e dé 
o DJCre"o-lei nO 9-8. de 23 de fIe. outras prDvidêr:.c"cs. 
zembra de 193~. Art. 19 lt autOl'lz;::1d'l. a doa.çã;:; do 

O Congre.:-!:o Nac:onru decl'et!l.: pré.p:rio na.::1onal, caSa e .respectivo 
l .. rt. la O Instituto Nac;on=~ d~ Pu" terreno, sito à rua Rermeneghdo de 

Cricul ura, c::-b.d.~ pela Lei miDl~ .. o J78, Barros L' 44. na cidade ào IDo dt 
de 13 êe jrule~ro c.e 1!}37. e inco:p:o .. Janeiro, Estado da Guan,at)';rra, à 
1'2.:;'0 ;1. Universidade do Brc.;,:ü co me. Casa da paraiba. sociedade ci'vf! scb 
:r.::n2 de lrotitato- de Puericu~:1,;.ra da reg-~tro n~ 1.43&", de 16 de agÕJ-::o 
lJnser ... id~:::'e CO Brasil p!10 ::lCTeta~ I de 195-0. 
lei nO 93. <::~ 23 de dezemb.rJ' dê lif:ií, Art.:z9 O imóvei. till terreno, me~ 
pe.s.sa a c.e:n3:Ilinar--ise In.stitu!o de Pu~ ; tlindo de frente 6,70 x 40,50 de !un::l .. co, 
eric:l}tura. e pE'rtjatria "]'1arta-:;ão Ges~ será utlllzado pela Casa da P-ür~ít~l 
Jteita'·. ,exclusivamente para OS fins culiUri:iS, 

Art. 2°. b. presente lei ~l'arã em socw.í!: e bene!.cen~es p=evk~os em 
vi.Jor na. data. de sua publ!cn{'_ãO, re- .seus Estatutos. f1canào nul3.. de p!eno 
9'ogadr:s aE disposições eta cvntrário. direito. a doação, se ou~ra de.:r':in2 çt.:J 

DiscussãO, em 10- turno" do Pro- lhe fàr dada. 
1eto de Lei ao senaco n() 15S~ de Axt 3? A escritura de dcação será 
de 1983. de autoria do Sr .. Senactor Iln.vra:ir. nos têl'm~ do art. 123, ; lQ 
João Agripino. que autorb-lZ a dCKl- do Decreto-Lei nQ 9.11::J, de 5 de se
ção de próprio naCional à casa da. t tem.tn'() de 194:5 
paraíoo e dá outras prO':iidêr..cias., I Parágntfc único. D2ntro de tI~n1.6 .. 
tencio Pareceres (S?b- _nOS 155 e 156. (SO) ~. ao contar da p:r'oli.:açâo 
de 1964) das Com'tSSoe3! de Coru- 'desia Lei o n:reto:t do servi-;o <lo 
tituição e Justiç~ tavoráve!, com Pü.~ tia Gnü:, r~:n.ará a:<; prc
a emenda qu.e oferece de numero vidêr.ci.as nece::.~óÍr:.a: p~ a 13.vzatura 
1-00J; de Fl:nanças. favorável ao- da escritma a. que se refere es~a Lei. 
projeto e à emenda da COmíssáO- Ar': 4~ Esta Lei entrazli em v:'.lDr 
!te .constituição ~ Justt{fZ. na. data de !!X!. publi~açã{}; re\'o;-ad.::..'3 

. iEm diScussão o prOle.to com a emen# as dizpas:.:Oes em contária. 
Íit\. (Pausa). ' ." . 

Nã.o ha.vendO- que-m pe-ça a palaVI's O SR. PRE&IDE1\.~. 
Id:eeluo encel'l1lda. a disoussão. Va,i-se pro~eàer à votacãa da 

A votação deve ter feita. em escru.. entenda. 
tinio secret-o, pelo proceS80 eletrônico. Os sr.s. senadores já Ilooem vot.ar. 

'Eln pl'imeiTo lugar será votado ()o (pama.). 
t:?rojeto. sem prejuízo da emenda. Vai~se proceder ã. oa p. u r a ç ã o. 

®in votoção, (P<lU$1» , (pausa) , 
Vai ser feIta. a apuraçâo (Pausa). Votaram "SIM"~ 34. S~. Senadores; 
Votaram I/aim" 29 Srs. Senadores 'lto:ta-ram l. NAO" 6. e houve 4 absten-

O anão" 3. ções. 
-- Não- há a<tUM'lIDl" regiment-3l. A emenda está aprovada. 
;Vai~e proceder à chamad.a. de Sul É a. segUinte a. emenda. ant'Q-
~ .. Norte. veda: 

PrOcOO" ... -à chamJlda ~ENDA W l-OCJ' 
;r;ESPON»EM A ·CHAMADA OS SllS, . Aô Ar!. 3·: 

SENADORES ItSupl'hna--E.e o paràZf'afo- arJ.co". 
(Joldwa.sser Santos, O SR, PRES1DEJI."TE, 
Osear Passos, -..I - d n '\Tlvaldo Lima. A matéria vai à CC!ru .. ssao e: ~e-.. 
:Dosíré Guarany, daç~o, 
!Eugênio Barros. Discussão; em prime!.ro turno 
Victorino .Freire. (apreciaçtio preliminar da, COl1S-t1;·-
..;1oaq-llim Parent-e. tucionalidade, nos th1nO$ do a7t:-
Menezes Pímentel. go 265 do- ReQimentc lnterMI) do 
lDinarte Marjz, projero de Lei cW Senai!o n.0 8, ~e 
Walfredo Gurgel. 1964. de autoria. M Senador Aarao-
Ruy Carneir{}: . Steinbruc1't que fi.:ul stlnçóes aos 
..Argemiro de .Pigueiredp. Chefes di! órgãos do servi~o- PÚ-
João Aplpino. bUcO' Federal~ centrtt}}ztZdo cu de3-
iBarros Carvalho. céntralizado. que dificultttrem a 
Júlio Leite-. conces$ÓO de bene;ícias-, ma.nites" 
Leite keto. tadamtnte legait; aos SleT1idores 
Antômo BaIbíno. público:, tendo Parecer. sob 
Josaphat MarinhO. '1t> 283. de 19f1o!. da ComisSllo de 
EuricO" Rezende. ConstitutçáD e Justiça -pela re-
Raul Giubertf. , 1eíção. 'OOY inoo'rt$t:tl!c~naUã.atú. 
Aurélio Vianna.. Em dí~us.são- o- Projeto quanto- à, 
Gilberto Marinho. prelímina-r da coretit!l!tonalidade. 
llenedicto Valla.dares, (pau"') , . 
Nogueire. da Gama.. Nenhum Sr. senador desejan..d() 
Padre Chlaoons. UíSM da. paIG.vra-, enceno a discussao. 
Llno de MattOd. Em vot€U::ão ó Projeto. 
Moul'8- Andrade_ Os senhores Senadores que o 
José Ft>hcia.no apravam queít'a.m pe'roo:t21ece!' senta-
Filimo- Müller. dos. (Pausa I • 

N-elson Maculan. RejeitadO. 
Mello Brag~. lt O seguinte o ProJet,o rejeita-
lrin~ll Bornhausen. do, que VIÜ ao Arqutvo: 
An~.õmo Carlos, PROJETO DE LEI DO SENADO 
Guióa M'mdin. NQ li. DE 1964 
Daru('!! K"ieger. li 

Mem de Sá (37) Que fixa sancóes ao~ ChefeS! do"1 
O SR. PItESIDENTE: órpãOs do Serviço Públ:C.o Fe~eral> 
(Moura Andrade) _ Acham~se pre- ce-ntrali~ando O1l deqcentralT:"'.d"J, 

Gentes 3.7 S1's. Seuadores. que dificultarem rt concc!:':'ia de 
Vai- se reçetir a vo/:.çaáo do Pro- beneticio,~ matlile"'tamffl~e legais, 

jeto. aos servidores públicos. 
Os Srs. SenadOTeb 'trtodeth votar. Art. lQ Os chefEs de 6rgãos do 

(Pausa) . • PeS!'oal- do Servj~o Público Federa.!. 
vai-se proceder à. a p u r a ç â. o. centralizados e descentraljzados, Que 
Votaram "SIM" 30 81'S. Senado- dificultarem a concessão de benefi~ 

res votamm "NAO" 5 Srs. Senado.. elos. manifestamente legais, aos ser .. 
Te$:; 2 abstenções. vidores, cujos direitos são reconheci~ 

O Projeto foi aprovado. -dos pe1<; Poder Judiciário, em face de 

) :Mandado de Segurança ou AçálJ Or- pa.re. nêle ser in.stalado o Trjbw 
Irlinar-.~~. irc;;:,.m PC~Q :pr-a-zo de 5 tC.n" E ertor.al à..lq~~e F.3mdo, o prédio 
I LO, .:tr.'::,S lr.:;.b;I.ta~cs ao exercício U;t-.. WaC:o na cicla::ie de Belém .. à: R 
'I q;J.L;:" Lr~Lf.-a. COflse!he~l'O ,i-oã-o A:!redo, &.q\llnc. 

~ l- n. p..<.1:....r.to pod€.:"á- se!' t.:.dUt .::vffiidQ. FL<:are Eusti.ql1~C, 
. ':'~o..o.J b.. h1~"":'':'t'' ~ l:1' .. ~€l'1O d:.. ç-am.::..-.-s..:.), {) SE. rp: __ '::':;I:;.!::::~n,E: 
I <1e I.=; j,"·; .. ~u q ... r; s~;á e~~.Lm~~;t: J 
Id..>..t, • .;" ....... ..:; p ..... ra t.J-: Um se ficar ConI-, C tu.". 19 S'-'":rE'~ár~o lrJ; P:J ..... J::-r 

1
1'. :t:.~ a~ o.~.t-_ r. ln:..:.pa:;.dto.de do t;'l<;-f:=- ... t~tUI'"a; de rl....jue~·.mfl1~o aê H;:'I...:~,a' 
C:O ref'n~{) ors10 dec-:>rreu de [i.to c.J-. .8:. !j,;n.o.;:'':'l'" JJ:::3.;~:"l:..t : ... ;.ãr:nJ; •. 

I ~o-~u.~!: ,:[.0 .: ... ~ç.o"c.'. . _,_,' E ~.:..1.:; e a~:-:v.ld~ o seg. ... _1::--e. 
11 j..- <"':',-"_-J..Cr,- c-'" cht:!es de af..,a ... .:: _ 

G..:;. ~c:..;{;..k. <.[_.'i." ... dcs ,11<1 il.I"t •• lS4_lte,;.: 11'c. ...... ,-::~;·-o:rr.':O n9" 173 ét: '191.: 
I vn. ú~ Ef:",tu"O cios Fu.nciJnt1"~:"s H ....... W ... u_ .... 1l , ... 
IFÚbl-C':S C .. .s c.a Un:-ão: dêS~ttm:P7~-1 r:-... ~ tê"~~ .. c~ c.:. art. 3';' de. .R ... -;:~neJ 
tEm c,:dí.r"" mar"fest..>.mel.Ltel:egar.:; ·1:: t,J :n:~:-.1o, rc·,.~:e -o 11C€:J.ç.z ... :\:l-:r .... tl 
aU:0ziJ.aj( t,-u~:~.or, a pun:ção d:J ,<:fnt:: .• ~ Co" t~t.b:'.:l:::S 6.0 Ser..ç.dc.. pe 
presente a~-ü:;v serei ap-l;c,::..1a !;.ae~a. prazo de 95 dIas. a parCI ai. :a ( 
a.ltcr'.d;je: ~npeno:. apuJ'ada e~ pr:)- (:-crre:::J.~~,. . 
ce.nJ b.Jmin~s:lí,.:iv .... , na fonna. dQ ar- j S:.!a m,s. SC.-:l.Õ~ 13 de jUn.i.l:.r ~ 
tigo 217 do referido Estatuto. : 19~:f. - Jos:::.;hc.! .~:(rjr..J:-!). 

Art. 2'" O servic.cr p1Í",Jlico federal, 1 (J. ,-.. -; .... :::s--"';""""f.'t'E. 
Ji;: ci'...i;...:tí.l8r ni'.'é~ c': ~:m-d.:o, ou ill- .-.;.;;.~ • .I: ~." ,-' ... ~1"L·. 
t;.j:). c;. .. ~ t~í: ê·~:::x-:d'J 0;1 venha. (. 1 '" 1~[C'.l.ra. Andr.::i.:!el - 1::.:;tlÍ C0nCI 
5e ::::;.::,,:·~r pc'!" e .. C:!:~3 téW."lcas uI lQ.:..::.a co· Sr_ S.:.nador Jc.:;apl:::at :Har 
~~c',.:!~.l::t·.3 5· ... t:-:r:ore.." C',! ~urs-os li';' nh.::I. a pa!:tír ele. 22 do corren~E' a 1 
s::C::'_'l11~_,2S. terá. t.",se;.;.U!BOo:l a S'la C.Cl",<l ae ~5 cur.~ que .e.c.2ci:AJ:.j. 
ry:ô::-~_:~ _ :::~ qU,.!!.1rc d'? c<lrre~r.a a I 6~rá Cúnvocadú~ na O!;lOl'tUD.:d.a.dr, 
U!'2 f: '1' ~ • .l.S t ~l> ti<;"J.l:) aniversitá.rio .:Sup~enre de s. Ex.:!., o Sr. Ar:'rr Le 
0 .. 1 t~::l"':éJ c:.. c.e e..'>pec:J.!iza~ão. I ts- l..a SJJ)'err.J. 

An ':,' A c::Hn:::;:!-;J.~ - promoção. I O Sr, F S"ecr2"ti'..ri:J ira ptoCe<lz: 
_ a q' J se rt~fele o aJ't 29,.te fa.~ 1 ,~tu.r-.J. de req':1enmentQ d~ at;.tüt 
.J. r:,,:-·,;t.=.":!::'t: d: servidor aQ m"n~s~ I""'Ç Sr. Eçnacfc~· D.1llJeI Kr.eyfr. 
'.":'Q õ:! 2'J'":;}ri;::.g.de a~t:rQ.'_üc.a a q:,Jt:
>:~r~';~C"er o be!lE.f1c:.a.d~ que encam.- : 
:,h.,,'. 00 Ó'~'"O o"mp,tente o prúce~ t:t::j'~el'i;T,3!lb n~ 174-, C:s '[9.6 
.:.') DJ.ta o a:'~ cc:n,etente e lega! - I 
D~.;.::? - '.:~::n fi a.plica"2.O ex o.~f~c:.;). :-;::.5 têrmo~ da art. 211, le~ il c 

Par-:'gr;fo ún.;co. O r€.querimen:-:: \F:eglment.J Interno. reqpeiro à.JSPer 
será iT..:.t:'1.!irlO. eo::n. fo:ocópia. do tit'!;- t.a fie intenticlo e prévia dt.'it.ni.r.uçÊ 
~o. 0.;] dip.::::.:na d:) ben2flC:.a&o, auten- (" e avulsos para o Pl'Jjeto fie Decr~ 
tic;!,d.J e :u::l"':'.cada p~lo chefe da re- 11.)' Le-<;i5~l1tjvo n.l 22, de 1964-. que n 
r.::ut;.c;~c Cl q.ue pert~ncer o serv~d?-, 1--LeB o texto do Prot.c.-colo· de PrOl 
~() ~~ re~onhecidos como dl: (I :rvgar:1o do A:ô:do Sub.'!tcincial t 
mas O~ c~itifica~ vál:dos. MJuêi~::r' Açúcar de 1:-33. a.3Sir..ado na CanfE 
('"'l€ ~ [o;em de CurS:lS e es~:lla<; rbcia das xações Un!"das SÓbre 
:-Iíc!.aJj.zadas pelo Govêrho Federal (lI] A:~fr-car, em j·J.ho dz. I:fG3, a fim ~ 
:.ln:ver~iQ.3,à.es ou facu!dades fedetali_ que f::gure na: O:-dem d;) tia da .sf'~ 
zaéa.s, 0'1 -fi.scalizade.s p.elas. meSIru1"S ;:J.o s€guctte. 
uutol'.da.Ces. S-:lla da.: 8.1&025. 18 de j-.lrIDo d 

Art. 4.9 O .$"-'vid~r de qualquer Mi:- rl9t:-t. - Dantel Eneger-F 

nistério oU Autarqui~ .redator d<.. s~-, O "'R P1tRSIDE~'Ii'. 
viço :.l'ílJlico, terá dixe.to de _ re.- /!li. ~ '.&:k 

queri!nento devidamenAte justificada. ~ I (Mo1ITa AlUtracleJ ~ A rru::.té:-ia. 
;;o~icitar s.ua. tr,!ll1Sferenc::~ ,ex. <?tttc:Cl- <;'UE d;z. resçett.:;. o requenmeD!o fj 
para quaI4ue:t: O:ltto MíniStcrlO ou. I gUTâ:r,l; na Ot(:1'em da D:a. ~ p=ó~im. 
:-\utarqu.a. ~ lze."'.sW~. 

Parã<;!'rafo único. O presente
A 

artig:o. E&tá esC:l~a a m.a.térta da. OZden 
beneficiará também Os proreSEores 00 I do- DA. 
qU:ld.."'D rb Ittnc:mrolisnro :edeal.. I Lem1;Jra 00_ Srs. SensdOlre:s d~ qu 

Art. ã(J. Esta lei ~tr~I'a e.."'l1 Vigor I d2' .. e;::ão se d1l"íg.tr ao plená.r.:o da Cá 
na data da S1:1a pUb.1C-açao:, revogad.a.s mata das .Dep<.l.tad:os, o:lde" neste 1m; 
as d:.sp~:·çõe'E: em. ~ntrário> tant.e, deverá rea.liror-se- n ~:> di 

, l}:'",<::ussão, em 1J-r..meiro tuYuo-, c..?ngress(} Nacional,. para co~tinua. 
áo Pr&;do de Ui do Se1;.ado ,,p çao da votaÇ% do pro.jeto que au, 
1+. áe lf)ô4. (de aU"tf)ri.a do $r Se- menta os vencimentos- dn. :fUllcicnalis, 
1uu!or 2acT;(I.T{4 A de AS$umpç!lc)l. mo público cíviJ da. União. 
lJL.f! Q$pw !f6&re ~ ck.açác aa E"s- Nada mais havendo que tr.atar. VOl 
t4t!& d() Pará, de 1JT6'P1ÚJ ferleral, encemar a se.ssão,. designando pan 
perTa néle ser fnttflfat::fu o 'Fnõtl- a pn}..'Um"s- a. 'Segumte 
na! l:tãttJial àquele E-J:ta&iJ, tell_ ' OImE.M- DO DIA 
do pt;re:eeres fatoráreis .9"00 ntí- . , 
mero. 2# e 2,"- a~ IS64, d4& Cc>- 1 
mJ.t.sõe~ cte COfUtitt..'içdO' e J'USti ... \ n-~"'e-....s:.i:.~, em turnO' úni.:o. d-a Pro· 

• ça~ e de Ft1UmÇa$:. . Jeto de Decreta ... Legi.slaV~o n.9 22', dI 
.Em discussão ePmis-a) lSe4 fn}i1 153-60 na:. Cilmr.ra d~ 
Nenhum sr,' senador' desejand.oJ D::~utadv.s) que ra.o·tl~ o. textc, d,( 

u&9.r da paJavra enceno a <f'.scussão, PK,.~ocol<? de PtOITcgccça"O. o::> Acord< 
A vot~C} será. feita em e.,"1mltMo- fI~~r.!lZ"C~orul do A9úc.'l.r !ie I!i5~, ~. 

seereto, pelo prtíCeSSO e!e~co-. L.n;:~ !1':. _ Conferen~ da.s .z;;o<>.çot:~ 
Os Srs. Senadores já pod~m. votar. ~:n1t::a_,~::- ,e a Açúcar, em ~~ cu 

(Pausa) • I . 1~eJ-. (-~ .. :l.:.dt? na Ordem .do D:a en 
Vai-se procede:- à apuração. (Pau- Vl!hld7 ~~ d:.zp~a de ll?-ter.:tici'O) 

'"a) • eQ'llceL:c!.J. '!::!. !:. ~:a:(J anter::n-, a. Te· 
U Votaram "Sim". 38 Srs. ScIMdore;s~ qu~r-irr.:ml.o- c<> Sr. S~nadm- 03.ni~l 
<'Não", 4 Sr;s. Senad:>res. Ho-'l\"€ uma Krl-€gel', tendo; Pa:-~erel5 f:"Ç'c...-tveH 
ahstençw. (ns. 353, 354, e 355 .. d~ 19C.:j d.:u co· 

O projeto. í()~ a:provado. Voltará à ;russ,õ:s; de Relngões E](~,'-l-:~:U; df 
Ordem do Dia- para. o segundo turno ~ru:hwu-:.a e CcmerCio; c!-:: F.Lanç,as 
regimental. f 2 

l.t o seauint. e o p-rOjeto r.prova- f Discu.:sãO, em primeirP. turno. dr 
do. em p;t!I:~ru t'Jl'no: f"!'oje-N de Lei do Senaào no 93 d~ 

PROJETO DI:! LEI DO SZNADO g83, tie- IUltoria dQ Sr s-~nadoQr Aarã<: 
!I."I"lt 14 DE 1964 S:ein\tuc-h, que proibe a reconduçãrJ 

Dispõe sób;e a doação ao ES.I dc! t'"o~ais na JlLstiça ~o TI;,abalho, 
tado do Para, para nêle ser i~_ te~d() P<\:recere.s _(ns. m e ~~'. ~!J 
talado o Tribunal Eleit01'ol da .. 191;11 ~a'J Coml~soes: d~. C?cnst~tull;ao 
quele EftadO e Ju.~t!Qa, tK],a. ~OlUiltl,.1cJ.:-~.a}id.a:de; , . I de r.f~lslaç'ão Sooull, pela r€Je1ção. 

O Con~!'€.SSo NaCIOnal decreta; Está encerrada a Se.ssto. 
Art. 1-9 É o Poder ExecutivD all~ (Letlanta-se a seSsão às 17 ho-

torizado a doar ao -EstadO do Pará, l Tas e lQ minutos). 
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MESA 
PreSidente - Moura Andrade CPSO) 

Vtce-Presidents _ Nogueira da Gama tPTB). 

l' secretóJ10 - Dinarte Mariz fUDNI 
2' secretáriO... OUberto· .Marinho \fSOI 
3' Secretârlo - Adalberto Sena U'TBI 
4' secretário _ Cattete Pinheiro U'TN1 
19 Suplente _ Joaquim parente (UDN) 
I' Suplente - Ouldo Mondlm \fSP) 
3' Suplente - Va.soonoeUoo TOrres 'PTBI 
49 sutJ1en;8 - Hertbald-o Vieu& ~S. legendol - BPl) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
.anoo SOCIAL DEMOCRATKlC U'SDI - 23 representantes 

• Joa6 Oulomar<l _ Acr. lU. AlltOlUo S"'blllQ - aa.llla 
· Lobê.Q da SUve!ra. - puã 13. Jeífer:son àe Aguiru' - E. santo. 
· EuB;anto. BlUVOa .;... ~Mara.nhão 14. Gilberto Marinho - Guanabara.. 
· Seb&Stll.o Archer _ Marannã.o 15. Moura AIldl'8de - Sã.o PaUlo 

Vltorlno .FreIre - Maranhã.o 16. Almo FOntana - Santa Cat.al'1lla 
StgefIedo Pacheco - ptaUl 1'] Guido Mondm - R. G. Sul. 
Mene ... Pln1entel _ Ceará 18 Benedlt<l Vali.àar •• - M. Oera," 
WIlsOn Gonçalves - Ceará 19. Flllnt<l MUller - Mato O..,..., 
Wal!reào Ourge! _ R.O. Norte. ,!lO. Joaé FelleJaDo - Oolás 
Ruy' carneiro' _ Parajb. /21. Jusoellno KUbi"che1l _ 001&0 
Leite Neto _ Ser,lpe 22. Pedro r..udovico - Golàa 

>ARTLDO rRABA.L.H1STA BRASU EIRO (PTB) - 1'1 representante:. 

AC1alberto Sena _ Acre le. Pessoa de QuelrOZ - perna.mbu(,Kl 
Oscar Pa.ssos - Acre 11. José Ertnlno - EJe.rnemtmeo 
Vivaldo L1m.a _ Amazonas 12. Silvestre Pél'lcles - Alagoa6 

,. Edmundo Levt - Amswnas 13. Vaseoncelos TOrres - R. àe: ,)a.-
Artllttt V1.rgWo _ Amazonas neiro. 

i. Antôn10 Jue" _ Cea.:é. 14.. Nelson Maeulan - Pa.ranâ 
DiJc Ruit Rooaào _ R.O Nort< 15. MeJlo Braga - Param\ 
t\rgem1ro de Figueiredo _ P'ara1ba. 16. Nogueira. da Gama - M. Ger~ 

I. BarrOs carvalho _ Pernambuco 17. Bezerra. Neto -- Mato Grosso 

'NIAODEMOCRATlCA NACIO~Al (UDN) _ 15 , .. presentantes 

.. zac.h9.l'i.i.$ de A.ssumpç~ - ?dJ'â 9. pach'e Callu:ans - S Paulo 
JoaqUim parente _ piaUi 10. Adolpho Franco - Paraná. 
Jose Cindido _ Piam 11. 1rlneu Sor,,Jlausen - S. Ciltar1n.& 
Dinat.te .Mariz _ R G do Norte 12. Antônio CarlOS - S. Cata.r1ne 

i. Joãu AgrlpIno _ Paralba. 13. Dantel Kfleger - R Q. lo SUl 
5 OUl .palmeU'a _ Alagoas 14 Milton Campos - Mm8..'l Oer8.UI 
7 EuriCO Rezende _ E Santo 15. Lopes da CostA - Mato Gru&s<-
l AtOTI.s.o Arinas - Ouanabara. 

PARTIDO LIBERT AOOR ,PU - 2 representantes 

1. AloY$lc de Carvalho _ Bahia 2. Mem de Sé. - R a. do 3u1 
)AR"Tmb rRA..g.ALHlSTA NACIONAL ,PTN'j - 2 representantef 

L. cattete Pinheiro _ port. Z LIno d. !liatos - 8 PaUlo 
PA.f!-TlDO SOCIAL PROORESSISTA (f:JSP) - 2 repre~entantes 

1. Rat.J O1uberti _ E. Santo 2 . .MIguel Couto - R de JaneirO 

PARTIDO SOClAL BRASIL.EIRO \PSS) - 1 repl'eoentante 

1. Aurélio Viana - Guanabara 
dO V IM.E:NTQ rRA.6ALHlS'IA RENOVADOR (MTR,\ 1 represent.a..ntt 

1. Aarào StenbruC't - Rto de Janeiro 

PARTIDO REl'U13WCAI<L ,PR, _ I repr .. entante 

1. JUllo i."elte - sergÍpe 

PART1DO DEMOCRAtA CIt~S'lA:) IPDC) - .1 represntant4. 

1. Arnon àe MeiO - AlagoM 

S.Fj.M, LEo:a.~J)A 
1 JJSsphat Marinho _ l:3a.nia ~ flenbaldo VIeira - Sergipe 

RESv.Vlo. .... 

Partido Social OeIIlocrtll~co U'.BD' 
Part.lüo J:rabtl.Lhl.Sta NacNll:.u. t~TH' 

'Oruao DemocraUca. .NIlCIQo.a.I. lUUNI 
Pa.rtHlo Wbenaaor IPLJ 

?\1rtH1u I'rab~nllsta· NaclUn':\.i ~P'l'N) 
?artldo 8..>ClaJ progr eSdlSta CPSP) 

'partlÜo SOC1.anst.a ara.s1.1~úc IPSBl 
. ~artlaO ~epubllcano tPRI 

Partic.\o Democra ta CI1atao lPDC) 
r,li,)';ím~nto ITl1·0a1l:11~t.a RenovaLivr \MTR> 

S.Jm ..:.egenda 

22 
17 t, 
2 
~ 

~ 
1 
1 
1 
1 
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BLOCOS PARTIDÁRIOS 

BloCo parl.a.mentar Ind.ependente 
;:cs,p .... • Senadores 

I P'l'N 
PSH 

PR 
MTR 
POO 

eem Legenaa 

Lfd6f' do Govêrno:' 
P''illnto MUller 

1 
I 
1 
1 
i 

Senadores 
Senador 
senador 
SenaOol' 
Senador 
Senadores 

)6 Senadores 

LIDERANÇAS 

VICe-LIderes: 
DanIel loÇ,r;egeT 
Mem .de Sá 
\V:;, rn uQnça!"1:'3 

BLOCC PARLAMENTAR !NOEPENO~NTE 
Lider: I..i.nll de Matos u>TN) Jv.~pn,,-t Marl!.hu '::.cm ,esend:1.) 

Vice-Lider: 
Aurélio V1anna I PSB I 

11 - PARTIDOS 
PARTIDO SOClAl DEMOC"t\U<"U r'tUt I LUO LJ!-'.F,Rl p.!)OR -),U 

,p se, I 

LtàIT: FUmtc. MüUer 

VICe Líàel e&: 

W1lsoD Oouç.aJves 
Sig'e1redc pa.cneCO 
Walfredo Gurgel 

PMl'IDO n<AR\LHIurA 
BRASILr.:aRU t PTl3J 

Lfd6r: ArthlU Vlrgl110 

Vtce-LUlet e,: 

Bezerra Neto 
Osca.r Passos 
AntOnlO Juca 

./ 

Llael t\1eOl QE :::':1 
Vl~t LIOc1, AaJ};>.u oe ('&,l'v"l.,:lO 

PAR l"i.uC 8UC~AJ t· ...... ~"-·.ti.J!..::;.::.·").I.,\ 
11' ::: 1"'. 

Llael: {U.Quel (,OlifO 
ViCE:- Lme1. Hau, (,ij!J[H"rti 

PARliDU l·H..t\ti.'\l.hl~t.'\ 

.~!\CIVNA.l .11-'\t\J 

Ltae,' L.InU le Ma[.,o.l~ 

Vlce-l.Iael L·lllt.ete t-'.nnf'l'"O 

LU _ purt~wJ')., ae L ~o 

HelJ'~'!14IU/l/e 

MOVIMl!:.\llU Jt{.,\t1AI.Hl!-;·J!\ 
rl.~Nt.'\JE\l.X..)H ,Ml"\{1 

Repre.::.entante: Allrào Stt'.nurwrl 

UNlAO OEMOCRATTCA NACION.~_' f'A~ rUJO i..H.:~.1Ul'J"{A I A CRl~ t? o 

/ 

{o o N) (PUCi 

Lftter: DanIel lírteger 

Vto8~Lutere,: 

Eurtco Rezende 
Adol~ho E'ranco 
Padre C&lazan> 
Lopea da Cm,ta 

Representante: Arnor. de Me'\~ 

PAR l'lUO Rt!:l-lJl:~L!L.'\;\'O PR, 
Repreí'ehtame. JCllIo Lel'·e 

PAI;{ llUO ~U\'\ALl"tS" A 
~R.'\...'ilLEJHU PHH' 

Rep.esellt.ante~ Aurei.lu V"un;u~ 

AORICtJL TURA 

Presidente _ Senador José grmuic !PT~I 

Vlce PreSIdente -Senador 8"!.1gênlCl Barro~ IPSDl 

Eugênlo Barra0 
J~ FeUctano 

l1tu1tues 

JOSé ;:nnJrIo 
DiX-BUit Rosado 

limIares 

Lopes da JOsta 
Ant6n1o CarlOS 

l'ttulruC!l 

COM!..:JOSIÇAU 

PSD 
Att11lo FOQt.anB 

2 Benedict.o Valladafe.s 

Sup~E'ntes 

P'I'B 
1 Melo Brai!$ 
2 A"gemu'O de Ftgl1éi t ed\l 

SupleDte.3 

aUN 

1 Da mel [(r1egm 
2 Joao A.gnpmo 

SupJer.tes 

B d.I. 

Ra'l1 31vbert.i \.PSP) Júllo Leite 

SecretâT1Q 
Reumõe.s 

José Ney oaota.s 
QUlntMt.e.felrao. ~ 10 noras. 

• 
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CONSTITUIÇM E JUS TlÇA 

J?rc.-:rlote - Afonso Arinos ,UDN) 
V1Ce Pr%ldeute - WUSOD GunçaJve.s IPSDJ 

1'ttuJar~ 

Jellerson de AguIar 
An"OnH) ~aJbllJO 

\\' 1.:- JO Uonçan'es 
R" l 'a ~nf';ro 

Efjo,l,:n(!o LOvi 
Heurra Neto 
Arthur Vtrg1l10 

f..lon.:<., de CarvaL'1o 'PL) 

Alon~ A.rtn~ 

Mi:~(ln C:unpos (') 

CO",P':lSIÇAO 

PSD 

Suplenk<l 

1 MfDt7.eí' Plmente.l 
a Leite :s et.o 
3 JOse to'ellClano 
~ f'lJtn'{) MulleI 

PTB 

1 A..tgemlro do Fltrucl.I'c:lo 
2 Melo J:Jraga 
3. Oscar Passos 

ODN 
1- Dantel ~necer 

2. J<>3.0 AgrlplJlo 

3. EuI1co ftezende 

B P. .1. 

Jo ilunat Marinho Isem leg"!01.aJ Aa.rão Steinbrucb. <Mm:}~ 
~l"f,"e,âna; Maria Helena Bueno Brandão. 
Rt'lJ.lu~es _ q.uarta.,s.. felta5, ~ 16 n~ras 

DISTRITO FEDERAL 

Prcs!G!:n.e - At.ré!io Vianna (PSBJ 

Vice-P~e.s:dente - PEdro Ludoflco JPSD) 

COMI'OSIÇAO 

Titulare: Suplenlc() 
rSD 

Pedrc Ludt>, .("0 1 Jose ê'eJl.lano 

FUmU M 'l:1er 2 Wal1redo Gur8el 
PTl;l 

Oscnl PasS08 I. Melo Braga 

]XâID'"mdo "'vi 2. Antonlo Juca 
o 

81.1. 
1\\1""'110 Vlanna (PSB) LIno de M.tto.u a'TN); 

JUlleta Ribeiro _do< aSllto.'; 

llCUI#-Ofl - Quintas feiran, ta 16 Iloru 

ECOIIIOMIA 
presidente - Lelte Neto (PSD) 

Vlce-Pres~dente - José Ernürio tPTB)' 

OOMPOS1ÇAO 

'l'ltul ..... 

Leite Neto 
O Attillú FOnt,RJln 

JQsé PeHciallJ;) 

.Ildolpbo P_OI) 

l\4>Pe. "" 000íe 
!r!neu Bornhausen 

PSD 
Buplen\UJ 

1. Jefferson Cle Agu1a&' 
2. Slgefredo Pacl\eoa. 
3, SEbaf:tiáo Archer 

PTB 
1. Bezerra Neto 
2. Oscar Passos 

UDN 
1. Joot Cândl<lo 

~. Zaeha.rl .. de ~ 

U. Mem d. Si CPL) 
fi.!?l. 

Aurélio VIanna 1P.&l1 
Ii!e<lr.~!a - J)ra.ey O'1te1lly 

Reuniões - Qu!n1;aa·felra.s, "" 15.3:1 

aOUCAçAO II CULTURA 

iJ'Tll8ldento - ~es PImentel (PSII!; 
"""'·Pr .. imt. - Padr<! Calazans (P'l'B). 

'!'Itul .... 
rJIenezas Piment3l 
tvalfredo GUl'iG\ 

COMPOSIQllO 

l'6D 
Suplen!cs 

t Bonedicto VaJlad&«) n. Slgefredo pacheco 

(0) L!ce .... ado. /i)\Il)S\l1tu1<10 PO!iO sr. Eurico Rezende 

I, 

Pessoa de QueLroz 
Antônio Jucã, 

Padre Ca.lazans 
' •• '""10 da Si> IPJ.\ 

!?TB 

1. Edmundo Levi 
a. Vivaldo LIma 

I1DN 

t. Monso Arinos 
2. Milton CI!lI1P"-' 

li P.l. 

Jooapnal MarlIUl. (Sem legenda) Llno "" Maltos IPTN)' 
SecreláJ'lQ - Vera. A..vft.renl1's Mo[ra 

Reuniõt>s - Quartas-feiras, às 16 nores 

FINANÇAS 

Argemlro de Flg1lell'edo ) PTIl) 

Vice-Presi4ente - Daniel K.r'leger (UDN>. 

TltUlarel! 
VlotorIno F're1r~ 
Lobào da SUvelIa 
61S'efrec:o Pacheco 
Wilson GOnçalVes 
Leite Neto 

COMPOSl<,:AO 

PSlJ 
Suplentes 

1. AtWlo Fontana 
2. Jose· Gmomard 
3 Eugêruo Sarros 
4. Melnzes Punente1 
". PecM.J LudoVlC\,; 

l'TB 
Argem1ro de FIgueiredo 
Bezerra Neto 

1. José ErroU-lo 
2. Edmundo uen 

Pessoa de QuelrOQl, 
Ant.onlo J'Jcá 

DaDle! KrjegeI 
lrtneu Bornha:.l.scn 
Eurico Reze-nde 

Mem de Sá 

3. Melo Braea 
4 Oscar Passos 

IJj)N 

1. Milton Can.pUs 
:a. João Agnp:no 
-3 Adv·pho Franco 

PL 
A.loysio de Carvalho 

B p 1. 

Uno tie Mattos lP'fN)' 
Aurél1<.. Vianna (PSB) 

1 J'llio LeIte (PR) 
2. J03a.phat MaI1n.ho (O, lcaon<le) 

Secretário - C,a Bn\;ger 
.Relm1ôea - Q'ulrt.as·fe:ra.5 

INDUSTRIA E COMl!ORCIO 

P~,.,.<;dent,e - Senado.:: JOSé Feljl"'lano IPSD) 
Vic~-Presldentc - Senador Nei ":1 Maculan 

'J:ltwans 
José Feliciano 
Atilio Fontana. 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
Iríneu Bornhau.sel.. 

COMP .::liÇÃO 

P,D 

PTB 

Lobão dl 
Sebastito 

Suplenteo 
Silveira 
Archer 

Vlvaldo Lima 
Osoor Pa~os 

UnN 
Lopes' da Costa 
Eurico R~ zende 

BPI 

Auão Steinbl'u~h _ Raul Giuhertl 
.se,;retária. - Maria. Helena Bueno Brandão 
Reunião - Qulntas-te1r8B, às 16,30 horas 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 

j'rcsJàenU - VIvaldo Llm. ,PTB)' 
Vice-PrOlid ... t. - walfredo OClrgel lPSD)' 

'l'ltulareo 

Ruy carnelro 
WaJ!l'edo Ourgel 

AttlUo FOntana 
Eugenlo Barros 

Vivaldo LIma 
Antonio JUCâ 

Eurico Rezendb 
AntOnIo carlas 

OOMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

I. Le!te Neto 
2 Jo.<::é Gu10mard 
3 Sl!~etredo PaCheoo 
4 LObão da Sllvetro 

l'TB 
1 Edm undo Le~ 
2 pe",O. de Que!IOII 

VUN 
J. Lopes da costc 
2, zachatias de Ass·.m~ão 

IIP!. 

Aurélio Vianna (PSB)" Aarão Steinbruch fMTR) 
SecretAria - Vel'a Alvarenga Marra 

Reuniões - Terç<!.-feir .... àS Ui bor .. 
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TItu1ares 
Benedicto ''"-'alladarea 
Jefferson de Aguiar 

José Ern.trio 

MINAS E ENErtGL, 

COMPOSIÇAO 

PSD 
ouplentea 

1. Pedro LudQ"i<!o 
2, Fihn to Müller 

PTI3 

Argemiro de Figueiredo . 
1, NelScn Macu1an 
2 Antônio Jucá 

UDN' 
João Agripino 
Antônio Carlos 

Jo....aphat MarUlho 

1. José Cândido 
2. Afonso Arinos 

BPl 
Júlio Leite 

POllOONO DAS S~CAS 
presutente - Rui CarnelIO r PSD) 

Vice-presHi.ettte - Aurétto Vlanna ~PSB). 

Tttulares 
R'JY Ca.rnefro 
Seo(lsttão tUche-r 

COMPOSIQAO 

PSD 

PTB 

suplent.es 
1, SiJefredo Pa-c.beeo 
2. LeIte Neto 

Dlx·Hu1t Rosado 
ArgemirO de Flg'leiredo 

1. Ant-ó~o Juca. 
2 JO$é Ermlr10 

~Toào Agripino 
José Cândido 

Aurê:1o Vianna 

UD~ 
1, Lopes da Costa 
2 Antanlo CaI lo:> 

DP!. 
Julio Lelte I PRI 

Secretária - Ar.'cy O Redly 
Reuniões - Quarta",I:-tn1.~, as 16 horas 

PROJETOS DO EXECUTI 

Cm.lISSAO DE PROJETOS DO EXECUTIVO 

presidente - Sena10r João AgripinO (UDN) 
Vicc·Pres!deot..e _ Wilson G0l1~1h·'ES iPSD) 

Titularea 
J.Jcite Neto 
.,)"ose G1.lt?-u'E.1'à 

Mem de Sã 

~arros Curva· lho 
B~zerra. Neto 

DanieL Kriegcr 

J,Jnc de Mattos 

COMPOSIÇAO 

PSD 

PL 

suplentes 
W..llfredo Gurgel 
Josê FelIciano 
RUy Carneu:> 

Aloysio de C,Uva,1ho 

PT13 
Edmur:do Levy 
M!"'o Braga. 

UDN 
Antonio C(ll'!08 
Adolpho FrancO 

BPI 
Aurélla Vi.anna· 

REDAÇÃO 
Presidente - J)1.:,:·Hult ROsado (PTB.): 

V~6-prestdente - Antonio C"rlos (UDN) 

ntul"" .. 
W al!redo G1ll'geJ. 
sebastião Archer 

Di.-Hm\ RllSado 

A)1 tõnJo . Carlos 

COMPOSIÇAO 

PSD 
supLentes 

1. Lobão ia SUvetra 
2. J O&é Fel1e1ano 

PTB 

Edmundo Levi 

UDN 
Eurloc .&tze.nda 

Bp.I. / 
Jooapt.a\ Marinho t!Íem It_>: 

Secrotêrla - Saroh Abra.hão 

RELAÇõES EXTERIORES 
pr .. !donte - Benedito Vall.dares (PSDJ 
Vice-Presidente - Pessoa de Queiroz IPTB) 

Banedlclo V'\Jlnda.rcs 
FUlnto MUller 
Menezes t?i;,nente! 
J~é Gulomard 

li'SD 

PTa 

suplentes 

1. Ruy Carnelro 
3 Leite Neto 
2. Vlotor1no l'1.'efre 
4 Wilson GonQaJvee 

/ 

1. 

D. 
ti. M910 BHga 

Antllnlo Ca.rlos 
José Càndldo 
Rui PaJme1ra. 

Aa.rão Steinbruch f!\.ITR~ 

!.lDN· 
L. ?adre C&l.azans 
S. João Agripino 
S. Mem d. Sá ,PL) 

B P.I. 

LIno de Mattoa i.PTN) 

Secretário João Batista Cad.e30n Branco. 

Reuntões -. qUlDtas :e1rns. !:l.S 16 "oras. 

SAúDE 

PresIdente _ Sigefredo Pa.;heco 
VIce-Presidente - J.)Sê Cândidt. 

Slgefred<l Pachec.o 
eedro (.,udOV1CO 

Joo:e Cindido 

Ra.ul Qlubert1 IP-::P'" 

Secretdno 

COMPosrçAO 

1I10.Ioria 

l't:V 

3uplentes 

l. V?lfrf" Q'.Irg!!l 
2 EugênlU eJ.rro~ 

?fB 

BPI. 

Reunt6cs - Q'J..l.ll:A3 felra.5, U 15 hJrl\S 

SECURANÇA NACIONAL 

PreS1Qt:Ilte - ZaC!J .. ' u.' ue A:.b'dl' j \- .. ,,) UU,:'.I) 
V1co~Pre.~""laente - Ju e (J'.lloma.ra eSlJl 

Titu...a •. re., 

Jo:,é Gu1omaro 
VI-CT..J)rlnO FTeae" 

Sllvest.re Pénc]cs 
O~C31 Passos 

lrineu B<Jr'tlhilusen 
Zachll.rta.s de Assurr.pç~{) 

Raul CH.ubel'tl IPSPl 

C0Mt-\",!::)1\ 1.0 

t"SG 

1 tt',y Cllt ii€,lrt' 
:.! i\rlLJIJ t" u'!"ca 

UD.N 

B P 1 

I J .}I>f' l!.r UdrJO 

:& 1..<'1." ti \Jlt H.v:.o do 

1 i\dutthc "~ílr('Q 
2 E'H1Cu K.~wr.ll~ 

A:uênc Vlflnnfl 

SecretarfO Alexi'lndle P1aende. 

Reuntóes - qu.1nt...1& teiras, ~ 1'1 tlO-:-M 

SERVIÇO PúBLICO CIVil 

~den.te _ Aloysfí) di' Ca I V.:!..lO,," \J;'ul 
Vtce-Fre.s!dente - Le~te Neto (paol 

Da-'lult Rosado 
6i1vootre Pértclea 

Podn CaJazans 

Aloy.s.to de carvalho 

CO"'~OS]Ç ~O 

j D 

1 V:ctoMno l,i'retre 
2 Slgt'j reüo tl'aeh~ 

Pl'B 

, 1, Me!e H:-aga 
3 Antóru-t: Juc:), 

UDN 
Antônio ~arlO;!; 

PL 
MeDl de S$ 

B P.I. 

Milruel Couto fPSP) 
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TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICAS 
" . 

Titulares 

Eugênio Barros 

Wtlson Gonçalves 

Bezerra Neto 

; Lopes costa 
I· 

r'SD 

Pl'S 

O[J N 

suplentes 

. 
1. Je!ff-rson de Aguiar 

2 Jo;-(' .J'.'um<l!d 

Melo Braga 

l:-lncu Bornhausen 

/3 P.l. 

I Mlguel Couto (PSP) RlUI GiuberU \PSP). 

I secretd;rto _ Alexandre Pfa,ender 

Beuni6e, _ quarta&-teirae, à.%l 16 noras. 

COMISSõES ESPECIAIS 
A) Para Revisão do Projeto q~el C) 

define e regula a PROlE-I 
ÇAO AO DIREITO DO AU
TOR 

Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇAO E DA POllTI
CA TRIBUTARIA E CAMBIAL 
SôBRE AS EMPRIl:SAS PRI
VADAS 

; Orlada em v1rtude do RequeruneDtc 
n J 480-62 do Sr. Senador Milton 
Gamp06, aprovado em. 20 de la.aé.rc Cr1acJ.a, t!tn vIrtude do Rcquerunen-
d r..o ny ~;n ·IiS do Sr. senador Gouvee 

Para efetuar o ievantamen
to da PRODUÇAO MINERAL 
DO PAIS e estudar os meios 
capazes de possibilitar a 
sua Industrialização 

Criada em virtLlde do a,equerllnen· 
to ali 665·63, do Sr. Senador vOSé 
Ermirio. aprovado na sessão de le ae 
setembro de 1963. 

DeSignada em 19 óe setemtn'o ele 
1963. 

Prorrogada eOJ virtude do a~que~ 
rll11ento DI' 1. 159·/j3. do Sr. SCIl4-ÓOl 
Milton campoc, a~rovado na se.ssão 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros (9) - Partidos 

José Fellclano _ PSD. 
Attllio Fontaua - PSD. 
EugénlO Barros - pSD. 
JOSé Elrmirlo tRelator> -
Bezerra Neto _ pTS. 
M,tllo Braga - P'l'B. 
úOP'" da costa - UDN. 

PTB. 

Milton 
{]l)N. 

(presidenteJ 

JÚlIO Leite tV'IcePr.) - PRo 

Secretál1o: Auxlllar Leg1SanJvo 
Pl,.-lO. Alexandre Marques' de albU
querque Mello. 

ReunJões: Ms fe1r~ às 16 hor8JJ. 

Deslgnada em 22 de oovru,.,ro 1e agostO de 1963. F) 
e 1962. j Vlel:-a.. aprovado na sessão do 2 de 

196:'1. Deslgnaaa em 8 de agOSto de 1963. 
Para estudar a situação dos 
TRANSPORTES MARíTI
MOS E FERROVIARIOS / Prorrogada até lfi de aezemiJTO de 

1963 em V1.rtude elo RequerunenUl nll. 
$ero 793-62, aprovado em 12 de ao· 
~embrQ de 29&2. 

1 Completada em 4 ele ,ane1l'O 'le 
j963, com a deslgnaç!ío aos Sellovres 
Senadores Vasconcelos rorre.s e 
~dmunào Levi. 

prorrog-acta em vtrrude ao Reguer1 .. 
rnelltO n' ! .161. de 1963 do SOll"'" 
Senador Attnto Fontana.. aprova.:lo 
em 10 de dezembro de 1968. 

Membros (5) - part1das 

Atemo Fontana 
l?SD. 

- Presidente 

Cr1a.cia em vtrtudo do R.equerl!lUm .. 
10 n' 752·63. do Sr. Senador J""ê 
Ermlrlo, aprovado na .e.s.sã.o d. 13 de 
novembro de 1963.' 

Deat8'nada em 23 do .D.ovell\bro ~ 
10t13. 

: PNfrogada a.~ 15 de dezembro Qe JOSé F~l1clano - fVtce-Pt.) _ 
1964 em -v1.rtucte do Requerunento nÚ· tlSD. ; PrOrrOgada até 16 de dezem.bro de 
tl1ero 1 198-63- do Sr, Senadol Mev,ft. José Erllltno _ Relator _ PT'.B. '1964. em virtude do 'Requerimento 
tos Plmentel 'p!'tlvado em 15 10 de, I· n' l 162~. do Sr. Senador JQJlo 
temora de 1963. Adolpho f!'ranco - UPN. Lelte, aprovado em lÓ de dezenli:)ro 
~ Membros 17) _ Partidos Aurélio VialllJa _ PSD. de 1002. 

Glloerto Marln.hO - PSD. 
MeDe2!e.s PJ.meDteJ - pSD~ 
Henbalclo VlelI'B - 110N. 
Milton Oampos - OUN. 
VasconceJ.o.s rorrea _ E"rs. 

.. "E<!rnundQ LO'" _ PTB 
IPOYS10 de Car:vaJho - .PL. 

S..,retáru.: . OtlctaJ LoglSlat\vQ, Membr"" '5) _ Partldoo 
PL-3. Jul1eta IUbe1J)o do3 santo:>. AtinJo FOnt.a.na _ PSO. 

Sigetr~dO l:Io.cbcco _ PSD. 

O) Para· estudo das causas que JOSé Erm1rlo - PTB . 
dificultam a PRODUQAO IrIneu BorDllau.Een - UDN. 

AGRO PECUARIA e suas ro- JtJllo t.e1te - PRo 
percussões negativas na elt° Secretario: t.llX1UU Lc:J",u.Cl'''' ln (-ara estudar a situação ia ~~·~Jtção Pl.-10. Al""""dre M. do A. Mello. 

CASA DA MOEDA _ 
Crla<lU em virtude do Requorur.on. 

arl"'" em v1rtuoe 00 E<eque11DleIl' to [19 560-63, do Sr. OG!ladar JC-4 
. 10 n' 5ijl-63. do Sr. Senador Jellor- Ermlrlo, ap~do na SO$ã.o do ZO 60 
:>on de Agul.r. apr<>vaQo em l~ fie agOSto de 1963. 
I'gôsco de 1963. DesIgnada em 28 <lO 

G) Para O estudo da citt!ap1ío 
do CENTRO YBCNICO DE 
AERONAUTICA B DA COCO
LA DE ENGENHARIA Díõ: ~gós\c de 1963. Desl~ada em ?2 do agOSto de !1l63. 

Prorrog:lQa até 14 de março de 1964 Prorrogada gor 1 WlO, em V1rtU!je 
:(90 doias. iem ?1rtude do Reqtlertmen~ do RequerImento 09 l.m.es @ S;-
lto numero 1.160-63. do Sr. Senado) ohor Sen~or SlgefNdO E'ltChoco. 

Al:::ROí~,i\tJTICA. i'Jti S JO
SIi OO'S CAMPOS 

~[>fterson de Aguiar aprovado eDl 10 aprovado em 15 de dezembl:;) t4t Orll\ds em virtUde do Requa.1m.ea-
~de dezembl'Cl de 1963. 1963. to n9 168-63. do Sr. SODedo< I'<'.ds~ 

Membroo m _ l?a.rttdo.s Membros (6) _ Partld03 'Oa!a:&t1S, ~prova<lo na =[0 de !8 
de novembro de 1963. 

Jeftel$OD de Agulo.r tPresld • .1!<l -. , JOSé FelIClaoo - I?SD. Designada em 13 elo novemllro ele 
PSD. Slgelredo E'ltCheco (VleePr .); ~ 1963. 

WlJ.soJ) Gonçalves - I?SD. 

Artbut VlrgnJo - PTB •. 
Edmundo LeVl - P'l·1I. 
Adolpno I"nUlCO _ UDN. 

EuriCO Rezende (VlcePressldent.e) 
, UDN. 

Joaapnal Ma.rIÍlho - S/!egend~. 

k'IlO. 
Prorroga6a até 15 de d::2~ni!lro (lo 

JOSé Ermlrfo !Preslden!e) - P'l'B. 1964 em vtrtude do Req"orlmen~D "t!. 
LopeB do """tAl - trOl'l. moro 1.158-63. do ar. Gene<lor llDW-

A 'U 'No ~el ter nlo 3uell, aprovado em 10 de ~O!II' 
ur< o ._"" •• ~ a ) - PaD. bro de 1963. 

S.c"táJ1o: AtJJdlllu LeglSlatlVo, Mem~r"" (5) _ Part!dcJ 
PL-IO Alexandre Marque. de Albu-
querque Mello. José Feliclano - l'SP. 

fi) Para o estudo· das Mensa
gens do Poder Executivo ro
ferentes à REFORMA AO. 
MINISTRATIVA 

Orle,da por inlcl.1tlva da Cãma"a. 
dos Deputados aprovada pelo Senatio 
em 1.12 1963. 

Membros lI8) Partidos 

Sena.dures: 

Wilson G<>nç~Jvc.s - PSD. 
Leite Neto - 1'60. 
Slcefrcdo Pacheco - PSD o 

Argemiro de F:guell'edo - opTa. 
Edmundo LeVl - PTB 
Ad~JpI'lO Franco - UDN. 
João AgrJplllo - UDN o 

AureUo Vianna _ PSB. 
Josapbat Martnho - Sem legende. 
Oeputado.s: 
Gustavo capa0 ema (Pres1dente) 

PSO. 

AderbaJ Jurema - PSD o 

Laert. Vlc'ra - UDN ISuhstltu;!do 
pelo eputado Arnaldo Noguel:aJ. 

Beltol Dias - ODN. 

Doutel de Andrade - f"l'B. 
Arnaldo Cerdelra _ PSP. 

Jua.rez rávora - FDC. 
Ewaldo Pinto _ MTIt. 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DB EI/JIEN. 
DAS A CONSTlTmc~O 

I) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 4/61 

(QUI!: DlSP()E SOU"I!: VENClJIfÍlN. 
TOS DOS lIlAllISTRADOSl 

EleIta em 2'1 de 'unhO de 1961, 

Prorrogada: 
_ até 15 de dezembro de 1962 p;;jo 

Requerimento 809-81 apr. em H <'O 
dezembro de 1961. 

_ até 15 de dezembro de 1968 (>210 
Requerimento TlO-62. apr. em IJ C.3 
zembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 1>010 
Rl!Que_ento 1.138-63, apr. em 16 <lo 
dezembrQ de 1963. .# 

ObD1pletada em 29 de outubrol tla 
1962, 15 de m.aJo de 1963 e 23 d. ~rll 
de 1963. 

Membros (6) - PartidOS 

JeUersoo de agUlcr - plilD. 
úObão d. SlIvelra 123 de anrl) <lo 

1963) _ pSD. 

RUJ CarneIrO - pSD. 
Benedloto VaJlaàareo - PSD . 

WIIsoD GonçaJves t23 d. III>~Jl Ó 
19(3) - 1'80. 

DanIel Kr1eger - UDN. 
úOpe,s <la Costa 129 do outubro ';'0 

1962) _ UDN. 

l\IlltoD Campee (V!ce-PresitloIW:l: 

UerlblÚdo Vlelr. - ODN. 
. RUI !'almelra _ ODN. 

SUvestre Pérlolcs (23 d. 
1ge31 

Bezerrà Neto (23 de abrU 
- PTB. 

Afonso Celso - PTB. 
N_elra da aama _ l"l"s. i 

Sarros CllirValho _ PTB. 
AloysiO de Carvalho !Presldet!~::); 

- II'L. 
Clecl'etáJ1o: OfictaJ 
PL-6, J. B. Oastejon 

II,Uf CarDelrO - J?S1). 
LcgtsJatJvo. Rcunlóc.:1: 2'. O <l\'J r::=-"" {;:J 11 .r",jl....ôDIo Jue4 - P'l'a. . Mem de Stl - PL_ 

" ,1_ph~t _Marlnho - DI~. Branco., borec.. '-J Padre Cal-!za.nG _ UPU. 
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r~. Projeto de Emenda à Cons- L) Proie_to de Emenda à Cons- ~~~.lf~?";,":g~~~e =..,~ ~::u.f~l:a vl~Õs!óente _ 
f' tituição n q 7;61 tituiçao nq 9/61 dezembro de 1963. UI>N. 

OE SOBRE 'S MATt- IQUE MODIFlCA O REGIME DE c<>mpletada em 29 de outubro <It Menezee 'Pimentel _ pSD. 
lQUE DISP ~ D' ISco'~M AÇAO DAS RENDAS) 1962. 23 de abrU de 1963 e 22 ~ .. jU- EurlQO Rezende (23 de abl'l :!d. "l!1AS DA COMPETIi!NCJA PRIVA- .~. lho de 1963. ~ . 
.. TIV A DO SENADO. li"iCLUlNDO d b d '"81 1963) - Relator - u..,.N. .~ 

AS DE PROPOR A EXONERAÇAO Eleita 0lIl 20 e novem to e ~ • Membr"" _ PartidOs 8Ilveotre Penei.. 123 de abtU _ 
DOS CHEFES DE MlSSAO 01- Prorrogada: Jefferson de AgUiar PSD 1963) - Presldenta _ PTll. 
PLOMATI(1A PERMANENTE E - até 15 de dezemlJro de 1961, pelO I WllBon Gonçalves (23- de aÚrfl de ~~:-'ha~ajf,'o"'~ p.ga. 
APROVAR O Es...~E!,ECIMENA- Requenmeuto 605-61 aprovada em lf 1963) _ pSD Aloysio de Carvalho _ PL. 
TO O ROMPlME".v ~ O RE - de dezembro de 1961; . 
TAllmNTO DE RELAÇOES DI- _ ate 15 de dezembro de 1963. pelo Ruy Carneiro PSD. • L1no de Mata0 _ PTN. 
PLOMATICAS COM P,uSES ES- Requerlmellto 782-62 aprovado"", 12 Lobão da SilveJ.ra _ PSD. João AgrljJlno (23 de abril de 1(63) 
TRANGEIROS). de dezembro de 1962: O.wdo Mond.i.n (29 de .Jutu!)rQ de - UDN. ( 
Eleita em 4 de outUbr Ode 1961. 
Prorrogada: 

- ate 15 de ctezemDro de 1964, pelo 19641) _ PISD. Daniel Krleger -. UDN. 
Requenmento 1.141 .. 63 ,aprovado em Milton campos - ODN. 

- até 15 de dezemllrQ de 1962 pelo 
Requerimento 30'l-61, 8.pr. em 14 de 
Ilezembro de 1961; . 

- até 15 de dezembro de 1963' pelO 
~. 1.139-63, apr. em 'o. de dezem. 
ijr" de 1963. 

10 de dezembro de 1963. HerlboJdo Vjelra _ UDN. 
-~'d Lopes da Costa - 'JDN, 

Membros U6> - pQo,l, \OI. 08 João agripinO 123 de abril de 1963) 
Jeflerson de Agu.UIl' f23 de 'abril _ uDN 

de 1963, - PSD. Eurlco Rezende (23 de atrll de 
Menezes Pimentel - PSD. 1263) _ ODN. 

Q) Projeto de Emenéa à Cons. 
tituição nq 3/62 

completada em ·29 de outubro Cle 
:w62 • 24 de ab:U de 1962. 

FillDto Muller _ PSD. 
Gwdo MondiJl 129 de outubro de Silvestre Per1cle.s '23 de abril ele 

1963) - P'I'B. 

tAUTORIZA O TRIBUNAL SUl'E
RIOR ELEJ'CORAL A FIXAR DA
TA PARA A REALIZAÇAO no 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDENOA CONSTI'I'lJCIONAL N' 
4- _ ATO ADICIONAL!. 

19621 - PSD. Nogueira da Gama _ P'J'B. 

Eleita em 10 de Julho de 1982. ~~:~~~~ ~llt:ru de -::~;:::::r '~:e::~~ _ deo:: I ~i; &!~~'~~p!~~~' 
U63J - Presidente - PSP. Eu1'1co Rezende (23 de aorl1·de Cattete Plnhe1ro 12~ de all(ll 

, Lobão da Silveira - PSD. 19631 - UDN. 1963) _ PTN. 
Ce E'rorogaçáo: 

! - até lb de dezembro Ae 1983 pl!lo 
Requerunento 11:17·~ aprovadc t".ro .I.~ 
de dezembro Oe lmi2 

':;, RUY Carneiro (23 de abr1.l de 1903J MilWn campos _ UDN. 
~ l'~D. ru-nba.ldo VieJ.ta _ OUS .• 

__ o 

~ GuiOo -Mondin ( .• -de autuoro de RUI Paweul:\ -UDN, 
U!l!) _ PSD. Amaury SUva - ;!3 de abril d. 

O) Projeto de Emenda à 
titu'ição n9 1/62 

Cons- _ ate ló de aeZembfl) de ,964 ooJo 
'EU.r1co ~ezende 123 de abrll d.e 19.631 .- f'TB. 

lQ63J - '{)DN. Sarros Ca..-.&iho - PTB. 
D rue! ~-- "UN. A:,gem:ro de t<'lgueuetlo - PTB. 

I' a. D..IoI.t:ger - v d U d "63 
:,. .lroton 'CampOs IVlce-.rt'e.stcteute) Bezerra Neto '23 e aor e 1-. 
... UI>N. - pTB, 

(OBltIGA"J'OlUlillll,Ot UE CON(;{;R' 
SO PARA .1;\j\" .. ~nlJ'-"KA ~M 
CARU-O lN:lt;lAl ·uh (J.-\lttU.lt{A 
E PROIB1(..·AO Ut NOiUl.AÇOES 
L'lTERINASI. ~ Eerlbaldo Vi6lra _ ODN.. AJOy6lo .de Carvalho - PI.. 

~ Lopes da QoE.ta - UUN. Linó. de- Matos - PN, ,I Elerta em 10 de :naUl de 19f1l. 
~ ,Silvestre Perlclea ., ...... ) P'l~ \ Prorrogáda: 
~ 'Vlv9JdO LIma - PTB. , AmauraSUva (24 de aoril de !903) IM) Projeto de Emenda à Cons-
- PTB. n - "10'61 vaga do SenadOr PlDW Pe:·re'U·t1 I Ulçao n· I 

f23 de abril de 19"1331 - Hela~I 7' IAPLlLAf,.·AO VAS Cu'IAS DE (M. 
f'l'B. .PO~I'uS 1J'3l::'1nNADAS AOS MV. 

AloySiO de CarvaLho - I?L. NIClPIOtSl, 
' LiDO de MP.tos - PTN, 

EleIta em 28 de dezemoro de 1902. 

- até lb de dezemb'o ::te lÍ:l'ü2 &elCl 
Req lBb~ti~ apruv:tCla ~nl ..... Clt --'l:. 
:z,em'oro de l»ti:o\ 

- .aLe .!ti Oe c1!:lZé:llOrC Cle I!tt.i;, :)e .. \. 
Req I 144·6.; apfv"l:lO~ e:l'J lu alo -!.e. 
zembro de 1963, 

Completada em 2.3 de '!ibr~ lI; .i:t~ 
)() Projeto de Emenda_à 

" tituiçãonÇ 8;61 

.Prurogaaa: '. . Cons- .- I Mem'pru~ - t"ti--rt.u:wl:> 
- ate 15 ae dezembrc de 1~S3 pEle 

R.eq 183'6~ I1pruva.dv em l:t Oe or- 1 Je1tersoD de .!'!.;;UlaI ._ pSD 
(SllBRE I1:XONl'.:IL-\(. AO POR :f'tto~ 'zernoro Cle 19ti~ \\'lu;on ";-"ll,-'aH'~,<:, ~~ tle ~rll df 
' . .rOSTA _DO SI!:NAOO ~l!;. <.!tlEl< I!,'J - at.é lf1 ce dezembro de 19-&4 p-fllo 190::51 - 1:'0:>1; 

DE MlSSAU OlPI.Ul'LAfU":A UI!. K.eq. 1.14:l-63 aprovadt; em 10 :le ou .. J .l{uy V'a..rne.!·o _ l.lS 
CARA TER f'ER1\-lANI!:Nl'EJ. 'Cubro de 196:i. Menez~ t-'.IlltlnLel _ PSD. 

- - ' CumpU;~UlQa em 30 de março de &U1Luo. tJamput> - UUN, 
E.leHa em ~ ae outubro de 1961. 1962. 29 de ()utubrv de '1962 e ::I de I HenOaJ-ao V;e.ra _ U UN. ' 
Prorrogada. a.bril de 1963 Eu R ct 'l" '~IJ d - até 15 de dezembro de 1962 0<elC' .. riCO e.4en e !__ ae ao, E; 

Requerimento 608-61, aprovfJ.da em 1~ Mernl>:"O,S (16) - paltldOa 19
J
!5;:1,. -A~~p~n "3 a ,," 11 a 1"6" 

dI janeiro de 19tH; ()~ gr, o I", ~ -..r e" <-

- até .l.b de Janell'O de 19.63. De..:, - V,ce--PI&,Oente ._ :JUN. 
Requerimento '181·62 aprovJl<lt. em 11 Jefferson ce AgUiar - PSD. J?awel K,r,eget _ ~J)N 
de :cte'zembro de 1962; W,J.$()n ~nva..ves t23 de aoril dE ~lJvestre ,t'.enc.es ,n Ce atlrU df 

- até 15 de dezembrc de 1964 .. oeJo 1963, - f'SD. 1963' - P'l jj , 
Rac1uertmento 1.140-63 aprovac1o em Ruy l.rarneLrQ:-. - PSD. Noguelrü as Gama _ .P'l B. 
10 de dezembro de 1963. LooaL. Oa Sllve1rB - PSD. Barros CarvCldl(,o _ P'l J:s 

COmpletada em 30' de marco (te Gmdo MondiD ·29 de outUbro de AJOVSIC" de Car"'a.ho _ tiL. 
1962 29 de outubro de 19~ 23 âe 196'l! - PSU Aurélio Vl!::IllOa :&:i de tt.brll de 
abrÚ de 196'3. • MIlton Campos - UDN. 1963) - aeJator - PSH-. 

Berioalde VlelTB _ .0000N. 
Memt}f(): rIS) _ Partidos 

Menezes PunenteJ - PoSO 
Lopeh da Costa - UDN. 
Jofw Agnpmo 123 de abril de 1963) 

.Ruy ea,rU6lIO ,.2;j de ao:-1J ;te 19:i3) 
\ - Preslàente _ PSlJ. 

- UVN . 
H.'urICo aezende r23 de abrll -Cf 

19631 - UVN, 

P) Projeto de Emenda 
tltUlção n" 2.·62 

il Cons 

~, Lobão da Stlvelra - PSD. 
I' Jefferson de AgUiru- (2~ de ~rtl 

1963) - PSD. 
Guido MondIn .29 de oLltU'J:-C. 

1962) - PSD. . 
Dame.:. Kr1eger _ OUN. 
Eurico Rezende 12',;S de a.bril 

1963\ - UDN. 

Óf Silvestre t-'f'ncles (23 de abrtl 
19631 _ P' J'B. 

de o.N~uel!"a 0. .. Gama - PTB. 
Barros Carvarro - PTB. 
Josf)p.hat Mannho f2~ de 1l7r11 

de !9fi:h _. S teg 
Alo-vS1C à? Carvll.lho _ I?L. 
u;no Oe Maros _ PTN 

d' II.:\lS'J'ITl'l J\"UVA lH:-.('ttlt1l-11so\(';\O 
'/ UF; UENUlls t:M tAH.JH UO:-. 

l\1t:1\H'lPl0!'!1. 

Elelta em .23 ae m.a.it <te HHj2 . 
Cp 

Pru 'rv2lj~'no: 

Req:..Lenmento 1 . .14ti lLpruvadc am lU 
de 1ezemOrt .. de Hlo~ 

Cornpletada em ::3 de ab-:-U at 
1963. 

Membro." - partlcto.s 

JeU~D de Agu'aJ - PS. 
WlJ,Son "unça,... ,~3 a. .,rQ de 

19631 - PSiJ 
.R.uy Carneiro - ,PUD 
,I..Obao da Silveira - PSD. 
Meneze~ Plolnenlel - Ptil) 
L.elte Neto '23 de a,orU ae 1963) 

P.SU . 
M..l!ton Ca.rrltso,S - UUN. 
-Berlo.udo V,elra - UI.)N, 
João Agnplnv ,23 de abnl de 96~) 

_ UUN. 

Elulco aezen(le 123 de aor:J à( 
H16:i1 - uIJ~ 

Daniel Kr1ege:! - \J i.>N 
Silvestre Pertcte:s '2\:1 de ClorO dt 

19631 - P'rE 
Noguelra da U<l'rfia - PT-8. 

Barros Car'lall}Y - ~l'B. 
Mem de $ã - 'Pl 

'Aarà<l Stelntlruch ~. MTR, 

R) Projeto de Emenda 
títUlção n" 5 ·ti2 

à Cons-

'DI8POI<, :~HlHR«: A l.';YI"REf;-\ AO~ 
J.\IUNJUPfo.!' IJI~ ;iWl, (),\ "':Hl!.'. 
t:AUAt,:AO I)O~ E!'!ll >\JJO!\ (-11 "','\l, 
VO l!:Xf:t:UEI{ AS KI~.",(J,\~ i\lU. 
NICIPAI~I. 

EleIta em 13 de -;nembr(. ie .~ê:'.. 

PrOl'rog'daa: 

- atei:' dE dezemb1"c de .9j;5 Jfj(, 
RequerÚl1t!nr .... ,o'" • J4, 1).) Jo.i ,,, 'l,(J 

em 12 áe de-zernofl á~ Wfi41 
- atel:. á~ ae~l:'nlOrL (]r Hh~ :,e,c 

ttequenmenw.~· .41 t- }8prU\'!hh 1'0 
..1,) UE' dezemnrt de .911~ . 

COmpletas em <l;;S at abri ar ,~fj;' 

Memor()f - Part.(k~ 

Jefrersu!' aI? A;!'.Ja: - t-'6V 
t-tt.}' vê1rnen;. -' P-SU 
Woa~ Qa ::ljVer~ - t':ilJ 

Milton 09.mPOS - UPN. 
, Hetibaldo Vieira I VICe- Pres!tlen"e> 

- at.p- lp dE' de7.emoro Of' 19.ô3 oelo 
!iequ:erHnfnr..c.. f8b ti;;: dp"O\t:I!lu t.'rD !, 
de deZemOl'l de 19fi:l; 

Wll,suO G-ur.!.;<t.~~ :t;l ae -lbrl: d~ 
196:l, - p,slJ 

~ _ UDN. . . 

" ~es ela COsta - UDN. N) Projotn de Emelida 
! Vç-a do Senad01 Pinto F'e'"1"elra \ títuição n9 11/61 
, (23 de abrn de 1962 - i\ ela r.ol _ . 

'l?TB, Il'RIA~A() DH NOVOS 

~ Cons 

M\'~S'\ l\'~\)S~ • Bezerra Neto 123 t'l'e abMl de :9-R';~, 
(_ PTB. Elelt·a em Z8 de mar\"O de J:J1J2, 

- a[,f> ,ti Ot> Of'?C->:I,tJr(" df' 1964 ,"Ir 
RcquenmNJt.c t 1"-" fi:' ".;JrQ"f!r'c .eu 
lU .. f" t)f'7pmtJrc rjF' .!If':.l 

Oo:-rrplf'lfI.(;a e:u J;i CE' -l.-.J;,U Uf 
ISS";} 

.JeHe-rv,rJ tle AJ"'Jldl t-'.:;:ol.J 

I Amaury S1lVB 123 je atJTl] de 1~1i;:J; 
1 .... ~1'B. , 

Vlvaldo LIma _ P'I'B. . 

v.·ll.Wn (.vI:~ !iIV!:,::, 2~ tle :i.:J<·l) at 

Prorrt"lg::lVllo: i9~3~v ~t::r~~lrQ _ p:;jLJ 
- ate 15 àe dezembro de 1963 tn!lo Looà.f' ~B Silveira _ r''SD. :4Jll'J'SIo de 0arn>l1l0. - PIo. 

/'Uno de Ma"'" - PTN. 
Req, '794·6:1. ~provado em 12 ~e ;tt"l 'Lelte Neto '23 de aoro de 19:3) 

zembro de 11?'62. _ PSD .• 

Lseae NetL :'.3 4 63, - p~J...-
Menezt',:. t>:mer;t-e, _ P~·e.·.hl-~I.!e. 
,\l~;ton ua:np~ - uu~ 
Henba.,co v,t>.ra - uLJ~ 
JlI"aphtlI ~la""lI:r" .!.J ~ H3) 

"';t:I"-l-'~e..<;;{1f'n't' - uv;-. 
_Dan;e Kr't'lle! ._ UuN 

'J:::I.';8 OI, -5f'OhoJ! P:r:'. t'errf';j8 
!'!""lnl't, H'.('-l',enr1i> !2J i} ó:~, - LlU.". 

:to '4' 6:11 _ PTH 
'NogueIra d.."l Gama _ PTU. 

Barros (..wõ'a,;no _ ?TJ:f, 
Mem de Sã _ f L 

MIguel Couto 123.4 63>, _ ?SP. 
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G:) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/62 

.I1!UM>:N'lA PARA QVA'rRO O NI!
iL\lI.:HO DE REPRESENTANTES 
:DOS IiSTAIlOS E 00 DISTRITO 
nJ)~RAL NO SENADO'. 

21e! a em 13 9 63 

~rorrog9.da: 

!- aLe 15 12 63 Dela Requerimento 
'WP-ti:'.. aprovado em 12 12 62-

I- a"e 15 12 64 pelo R,equerlDlento 
:: 148-63. aprovado em 16 12 63. 

Çomp!etada em 23 4 63. 

MernorolS - partlóos 

./Jefferson ae AguIar - PSD 
R~.Y CarneUa - PSD 
J....obâo da Si!velra - Re.ator 

!".~ 
l\v .. .50n Gonçalves (23 4 63) 

!,~l) 
~\1eneze.s P:menteJ _ PSD 
}.Uton Campos -UDN 
lHerlOaldu viel':-6 - UDN 
;J')saphat ~lannho - (23 4 63) 

UU~ 
[Df'lnlel Kneger _ UDN 

·lEunco Rezende - .23 li 63) - Vi
c.::r- Pre.<;lriente - VI>N 
• vago do Senador ?11lto F'erre1ra 
(23 4 63) - Presidente - P'l'B 

:Nogueira d::t Gama - P'fB 
!Barror< Carv8 .. ho _ PT~ 

!Mem de Sá - Pl 
Julio welte 123 4 63) - PR 

f) Projeto de Emenda à Cons
tituição ,,9 7/62 

(Jt.E\ OUI\ A E:\-JE~lJ .. \ CONSTITV~ 
CIU;\'AL N" 4, qUI<. 11'l~TI'I'UIIJ U 
SlSl'El\l.-\ P.\RLA.\IENTl\R lHo 
GQVUf-NO E o AR'l 6) U.'\ l'ONS· 
T1TUlÇAO FEVER.-\L. DE 18 Dl 

: SETlLVlBRO DE 19461. 

E:el~.a em 6 12 62. 

Prorn..lgada; 
- a:e lá 12 63 pelo ttequerimentf 

'i~l·ü:.! 9;:Jfovado em I::! 12 62: 
- a'e 15 !:l 6" Oelo Req'urtmenu 

1: 149-6J lip:,ova.d.a em :Q 12- 03. 
Cump.e~;aàa em ,:3 i 63. 

Memoros - ?ar':.l<ÍOS 
'J;-fteõ'::,vn de AJ'Ua! - tlSlJ 

R .ll' Carneiro - t'SD 
P,;drc lsurlovlco _ p.;5V 
W:~son Gonçalves \23 4. 63) 

"5D 

B·~"cdito V.l.!adares - PSO 
l\JdH)2c~ P;m~nt.el _ PSU 
lwL,'Vfl,c:a'UpUi) - uu~ 

He,.':la,ot. V.eIra - Ul.JN 
Eu:-:..::\,.. ?t:l.enCle '~J 4 fj31 - UDl'l! 
.u(l~,)P I{r e..!!'l _ UDN' 
Je>â.., A.~r1p:no 2:1 <\ 6:3) UU!'I 
A!ll..! IP, ':i::va ,2::1.; 63l - t:'ll::i 
NO~'jeH\l da Gama _ P'fl;3: 
Blr~m- Carva,ho _ P'TH
M"m <ie Sa - PL 
Ra'l. G.ubert.1 - PSP 

U)· Proieto de Emenda à Cons· 
tltuição nf? 1.63 

(T:rl\IL\UJU OF: !\lUt.UERt<:S ao: !\U. 
NlHlES e rR.-\B'./lI.UO EM ll'f 
n;,'~-I RIAS IXSAI.('KRlo:SI, 

[)e.~:.l:1a.da em 23 4 63 

Prurrugada ate 15 12 64 pelo Re. 
q'lenme-oto 1 1~!j·63 aprovadQ em 10 
de dezembro de 1963 

Membros - PartIdos 

Jeffr;~on de Ai'llar - PSO 
Ruv CarnelTC - PSD 
Looac dI\- Sl/veua PSD 
Wl;!'.on Gonçalves - Rela 'ar 

PSO 
Meneze.s PlmeDt.et - PSD 
LeJie Neto - PSD 
Ama,llrv Silva _. PTB 
a,,"zerr~ Neto - Vlce-Pr.sstdente 

PTB 
V8.f!ll. do SenbdoI Pinto Ferrem 

_ PTB 
&.1.l1'e.$-wa ~ _ c::r=n 
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Argemlro de Figueiredo - E'l'B Y) Projeto de Emenda à Cons. 
EurIco Rezende (23 4 63) - UON t't . - o 5 '63' I Milton campos _ UDN , ulçao n· 1 

Dan1el K.rieger - UDN _Dl~POI!: SO!t.RE (~l~lPOSTO IH: 
Josap,hat Marinho - Sem Legenda VESD.1.S E CO:'lolS'tL'lAl.-'Of::S 
AloysIO de Carvalho - PL. I 

_ Df.:i:Jnaaa em 3I 5 ô3 
• t"ru-rr,lg_1uà dLe lã 11. 64 Delo Re-

V) PrOjeto de Emenda à Cons :",.,,,",n'o numero 1 154·63, apro, 
tituição nl? 2/63 'l3dO em 10 12 63 

!DIREITO UE PlIOPItlEO.~UE' 

Deslgnado.s em 23 -t 63 
prorrogaaa: 
- ale lb 12 64 pelo aequenmenu· 

1. 151-63, aprovado em lp 12 63, 

MemOro.s - PartJ-do.s 

Je11ersOD de Agular - P::)D 
Ruy CarDeno _ PresIdente 
Lobão da Sllveua - PSO 
Wilson Gonçalves \ - PSD 
Menez~ Pimentel - PSD 
Herlb8Jdo VIeira - V~ce- t»res:den, 

te - PSD 
AInaur}l Silva 
Bezerra z,Jeto 

Vb.g:1 àc 
reira _ PTB 

- P'l'B 
- PTB 
Sena-dor 

Slive-stre Pencles _ P'TB 
AnUI Vu'gwo - PTN 
EiUr'lCO Rezende l23 4 63) - UDN 
Milton Campos - Reiat-Or _ UDN 
João AgripIno - ODN 
Josaphat :\1annho - Sem Legenda 
A..OYSlO de Carvalho - PL 

W) Projeto de Emenda 
. tituição "q 3(63 

DISPõE SóSltE A AD~IISlSTRA
ÇAO 00 OISl'RI'l"O FEUEKAL " 
IUA'J'EIUA DA COl\-'IPI!:'l'.tNt;lA 
PRIVATIVA DO SE~ADOI. lt 

De.s:gnaaa em 2:; 63 
Prurrogada al.e l{) 12 64 pelo Re~ 

.),uerlmento 1 152-6:1 aprovadlJ em 10 
Je dezf'rnoro de 196:1 

Membros - pa.rUaos 
Jetter50n de' AguIaI - PSD 
Ruy Carnelro - PSO 
woao da .$Ilvetra - PSD 
Wl~UD Gonc.aJv~ - ""PSD 
Meneze~ Pimentel - P!:tO 
Leit;.e Neto - PSD 
A:naurv Sllva - PTB 
Bezerra Ne~ - PTB 

" Vaga do senador Pmto Ferreira 
- PTB 

va~a 00 Senador 
·a.:ão Vlce-PreslCtente) 

Vaga do Senador 
;maJ _ PTB 

Edua.rdo 
- I;YrB 
Eduardo As· 

I!:'SlCO R!:'zende _ PrO' i l~e 

Mtlf.I,iD Ca.mpos - UDN 
DanIel Kr!eg-er - UDN 
.o\,O\,SlC1 de Carvalho - PL 
Josapha' Marinho - Re.ator 

''''m LegeoaQ 

)() Projeto de Emenda 
tituição nt? 4/63 

à Cons-

ICU~<':f~UE II\-1U",'IOADE& AOS 
VERE.I\DORESI 

Des!.gnada em 20 5 63 
Pl'orrogaaa até ló 12 64 oela Re

-=I'Je-nmenoo numero 1 153-6:i. ap'ro"a~ 
do em 10 12 63. 

Membros - Partidos 
Jeffe!'son de Ag'llar _ PSD 
Ruy CarneIro - P:3D 

, 

Membra,s- _ PartJdo.s 

jetf~ISun ce AgUIar - PSD 
H'!}o Ca;nelro - PSD 
Lvoao da :;::il; veu-a - PSO 
W: • ."Jlm GVl"lca.vf!-' _ PSD 
~Ieneze.b e;ment.el - PSD 
Leite Ne c - PSD 
Amnurv tillvl:j _ PTB 
Hezt'rra Ne!'4) - PTa 

, , Vage do Senadur Humberk 
~ e-der - P-rB 

Ar ..;t!mlru ae FtgUtJlfed.o 
l!;ur:("u R.ezende - UllN 
:\Hlt-on Campos _ UDN 
Dan.€". Kr:e~er _ UDN 

P'I'B 

A.O,'s.Q de Carva.,fbo - Pl
JJS3poat Marinho - Se mUgenda 

Z) ·Prójoto de Emenda à Cons. 
titUlção n9 6/63 

tl.NELEOIBlLlOADE) 

Des;gnada em :l 10.63 

Prurrugaoo até 15 12 64 oelo Re· 
.:t~enmen:(., numero 1 166-63, aprova
do em 10 12 6::i 

Membros _ Partidos 

Jefferson Ge Agu1ar _ PSD 
Ruy CarnClrO - PSD 
WIlson GoccaJve.s _ PSD 
Jose FellcLBDo - PSD 
WaUredo Gurgel - PSD 
Argem1rc de P'lguelredo - PTB 
Bezerra Neto - PTB 
SHvestre pencJes - PTB 
Edmundo Levl - PTH 
Eurico Rezende - UDN 
M.Ilton Campos _ UDN 
A;.oySio de Carvalho.- UDN 
#!onso ArinOS - UDN 
Josaphat Marinho _ Sem Legenda 
Rau! Glub~rti - PSP 
José Leite - PR 

Z-1 Projeto de 
Constituição 

Emenda 
n9 7(63 

à 

ITRA!\:!SFEIU:NCIA PARA A RE-
SERVA 00 l\lILl'lAlt DA Al'IVA 
QUl.: SI!. CANDIDATAR A l;ARUO 
ELETIVOI, 

Deslgnad.a em 2 10 63 
prurrogaaa a Lê lã 12 64 oelo Re

q'lerImenUl numero t 156-63, aProva
lQ em 10 12 63 

Membros _ PP-rtlda,s 

Jefferson de AgUiar - PSD 
R uy Carneiro - PSO 
WUsun Gonçalves - PSD 
Jose FeJlCl&no _ PSD 
Wal.fredo Gurgel - PSD 
Argemlro de Flgtlelredo - PTB 
Bezerra Ne'o - PTB 
SlJvestre Pérlcles - P'fB 
Edmundo L..eV1 - PTB 
Eurlco Rezende - UON 
M1lto" Oam\)OS - ODN 
A10rs1o de CS:"Ia.lho - PL 
Afonso Arinos - UUN 
Josapha f Marinho - sem LereDd~ 
Jo.ao Leite '- PR . 

._-"--~ 

Jo.,P Fel:Clano _. PSD 
Wll.$un Gum;alVC: - PSO 
Hrzerra Net.., - .P fB 
Ec.m mdL Le\' - PTti 
A:'~~rnlrCl F,;!"'h'l.-e-au - P:-'B 
Me!t ~~a;;~ - P'I'l:3 
E'lr:ct. Rp/l-n,:le n 4 63 1 _ 00)1 
A,UY~lO dt Carva.ho - ODN 
I\tunso A~lnu.~ - UON 
.),),:;..aphll' Marinho - Relator 

:5c::m Le.{t'nlja 
A. HeJ!o V'('f'ua - PT!3 
J'll:o l,R:'e - PR 

Co:\llSSõES 
P,UU.\:l1 !<:NTA RES 

, I~(WÉRITO 
DE: 

CRIADAS Ui': AI'ORUO COM O 
AHl 53 nA (,,'()~:;;TrT(JICAO' E 
o 1\1{ I 1-1!J AI.INEA A. 00 UE
(.iIJIES'l'O 1:\'1'EI~NO 

1 a) Pa;a apurar a aqUislçao, 
pelo Governo Federal, dos 
acêrvos de concessionârias 
de s€'rviços públicos e a 
importação de chapas .da 
aço para a Cia Siderúr, 
glca Nacional. 

Criada Oe-,a p.,esolução Dúnfero 11. 
de 19õ:1 a~,n.a,1a peto 6enhol: NeiSOD 
Ma.c'J.!an e maiS 2B Senhores Sena
dores 'apre·,;en~tl.Qa em 30 de mal<.. de 
19631 , 

DeSignada em 31 de maio de 1963 
- Prazo - 120 dias, ate 28 do c,e
temoro de 1963. 

Prorrogada: 
- Pm ma~ 12() dias. em vtrtudo 

da aproYBcão do Requertmento ou
mero 656-63 do Senhor Senador JoãO 
A~nplno, nt1 sessáo de 18 de se~em
oro de 1963 '21 hQra,sl, 

- DOI mtlis um a.no _em Virtude da 
.lprovacão do Requerimento ntzmero 
1 t 73 ·63 do SenhOr Benador Leite 
Ner,o, na sf's.<-âo de 12 de dezembJ'o. 
1e 1963 

J\-1em bras - ?arUõOs 
Jefferson de Aguiar - E'SD 
Le~te Neto ,preSIdente) - PSD 
NelSOn Maculan - PTB 
João A>!!"lpmo Relator) - UllN 
Jo.saphat Mannho - Sem Legenda 

2") Para apurar fatos apoi\~a· 
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados Com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen ... 
to de Correios e Telégrafos 

CrIada oe,a ReSOlução numero 82 
de 1963. a.s.<;rnad p . ,pelo Senhor Jef
ferson de AgUIar e. maiS 33 Senhore:3 
Senadore~ apresentada na sessão do 
30 de outubro de 1963J. 

Prazo _ até Cf fim da sessão leu1&
lativa de 1963 

Prorrogação por 90 dla.s (até lD do 
março de 19641 em vlrtude do RC
querimentC' numera 1 163-63 do Se
nhor Senador Wilson GonçalVes 
aprova<lo na sessão de 10 de dezem
IJro dI:' 11lf:3 ,21 30), 

D'>.5;~r;!lç'5.o em 6 de dezem.bro tio 
1963 

Mem~ros (1lJ - partIdO!: 
Jetrerson de AguIar _. PSD 
Lelte Neto _ ?SD 
A t:i1tt. f'On tana - PSt:' 

Lobão da Silveir" - PSD 
W:!son Goncalves - PSD 
Mfeneze~ P:mente1 - PSD 
l,elte Neto _ PSD 2-2 Projeto de Emenda 

Constituição n9 8/63 

Wilson Gonç-a1Yes - Pres1d~to 
~i PSD 

AmAurv Sllva - ?TB 
l:!f'1erra Neto - PTB 

.. Vaga do Senador Plnto Fcrretra tAUTONOMlA DOS MUNICtPIOS, 
- 1"l'B 

Silvestre Péncles - PTB 
Adalberto Sena _ P'rB 
Eunoo Rezende (23 4 63, 
Mtlt.oD Campo! - UDN 
JoAo AgripIno - ODN 
Aloysto de Carvalho - PL 
.)osapha.t M&rlnbo - Sem 

eslgnada em 22 10 63 
Pl'orrog84a ate U 12 64 nela (te. 

ClDN queritnentQ ollmer<! 1 15"1·6~, a.prova· 
do em 1~ 12 63. 

Membroa - Pa.rUde» 
JeUer60n de A(IU1Cl - POD 

LoaG.nd.Q RU, oa.meLra - D8D 

Artur 'VtrgUlo - PTB 
Bezerra Neto 8 11,63 - VlcO-~ 

.. !dente _ PTB 
MelJo Braga _ PTB 
.)oão Agripino - UDN 
Dantel Rrteger - UDN 
Eur1co Rezende 123 4 63) _ tiI))J 
Aurélio Vianna - PSU 
SecretárIO; A Ilxil!ar Leg!sla~, 

Pt..-9, J. Ney Pa.5$O$ Dantae. 
Lobl\() da SU.elra - "'"'" 
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Comissão d~ Prômocôes I A'L\ DAS Co:.USSôES "Senro.dorlt.. e Pensões dos Marit mos. 
po.rtuários (IAPMP). 

A Comissflo àe PiC.:no~âcs, em re',l- A Comissão ap-roy&. o parecer, tendo 
nião l'Ea!izaaa em l,} Cl~ j-.:ntlO dJ v.cc.lra a reun:.í.o a fim d~ t.~r apre- r De~xa de comparece"!', por motivo 
<,o:':t,ente ::>..l.10 ~\1)Ó3 tem,,: c::mhecl-' ;::~a(\a a M.=!Il..>J.::;eu1 nUlIlêw lu\.! de justificado, o senhor Sen>.ldor Irineu 
m,elHo áa ex~"ténc:a de \3g.as na 119~t. cC! S~nLlOl' ~~· ... :!'Ci5m(! da _ RqHl- Bo:-nhausell. 

o Sr, Edmundo Levy assin~do coIll 
restrições. 

carreira de POrtana decorreste- da bhca, submeLenc.o a apfQ\.:1çao do Dos pl"oje~05 constantes da 'Pauta 
aDD~entaG.ona Cte Ju,':llw~üC Atcn.·Q ,senadQ Feti.etaJ. a intiicaçào 0;0 l:ome são reLatados os seguntes: 
d.l SilvEira, Po~ t,e:t::o. PL-:J, COn.fOI- do General Go:"veIY do Couto e SJ.. Pelo Senador AttUio Fontana: 
me Re~ol.Uçtio númEro 8, de i90~, P~!- \'a para. eXerCEr a fUl1-:áo. d,e Cl}.sfe 
bl1~ada no Diar;o do L'}1Igres3u Na- jo Sf .. "~~SO Na::Jn51 de lntonu\l-::oes, Pela rejeição do Projeto de Lei do 
c'~(}naf ue 21 de :mJ.io d.e 19B!, o_'ga- A rEunIUO .tJ~.s.s~ a .';€.f &z;::L'~ta.' Senado n!} 24-64 - Cria () reg~stro 
n.zQu a.5 H;;uíni.e:; l~ta.s, oXú!':..:tndo T.otnada pubh-ca a reun .. ao f!' nada para tõdas as transações de ccmpla e 
ao dl..spcsto no ur.:ho se, ria H:.::olu- maIS havendo a tIat.a,r, en~erra-.se a venda sôbre automóveis. 
çào 6-fiO' ~ reunião, lavrana.o eu, Mal'hl Helena Põsto o parecer em discussão e vo-

" Bu<:uo Brandão, SecreLiria, ~pIes.~n- tação, sem restrições é aprovada. 
I - De AJuã~nte d-e portetro" te a·~a. q";e. dropo;.s d:! l~àa e vp,O'>'2.da, Por ttlotivo l j\lSti-ifcado o Senhor 
PL-7 ~ " . " . !~:?;'á ~.;in~da ~lo Sc:úor P:'~3id:-n- Ser..O:ldor Atil!o Fontana ausenta~.:e ela 

A i?'Jr~ei.r'o, P ... -$ - C2~t .. -;W - Al1- I te. 
t~jU:dade - J .. ao A!J:,-.~ ... LQ F.:ho, Ireun1ão. 

11 - Dç .-!.Uxll.Q,· au portar:·:;, Pelo SenadOr Ado2pho Franco: 
:PL-8 Comissão ue Fil1an~as ' 

A Ajud.ante de pj':~c.:r(l, pL-7 _ ! Pela ap1'ovação do Projeto de De-
Ana.çu.daue _ C:i ... nLo (,.: í.::t!'J.2U...,Z, lP RT!.1J~:AO. R..2ALIZA.c_.\. E~I'! 12 ereto LegiSlativo n 9 22-64 - Retifica 

in _ De Au.u.' . .<T (~.:: /"o); t':lI",a. DE JU .. '\:HO DE 1964.. o texto do Protocolo ele Prorrogação 
PL-9 '. _ As 18 hcre.s ar> dia 12 de junho '.\e dJ Acôrdo Internacional do A~úcar. 

A Au;nlá1l' úe ~l ~a:~~, . PF .. }8 . -1 196 :1.. na Sala das Com.ssõ~~, !:O.J :a de 1958, a.s.sinadC na Conferência 1as 
~-\nc.:gu.da.de ~ P ... U.D (;,] A~·f.~l,1" ~:l- p:e..sldênc:a do Sen.11cT Arf!e;nirr de NR-;Ões Unidas s6bre O' Açúcar, em 

, '"' julho de 1963, va.' ~ .. / _ 'r' .t"lgueire<lo. pre,,;.entcs os f:::.enhoi;:s 
IV" - De AUx ... or de p')l~ ... r,a, Daniel Krj,~~lr, Jc.:e El'ffiir;.o, Vlcto- Pôsto o parecer em dL'lcussão e \'0-
'PL-10.,. '.,. ,,;d~l" p, !';,no Freire. Lc!te N{'to, lrin ... u Bo1'- tação. sem restrições é apl'Qvad-o. 

A Auxl".Sr Q" p",. ~"",~'.'.:.1, _ L-9 -;- nlUl.usen, E-cL'llUndo Levy. MelleZ2S Nada mais havendo a tratar. en-
Merec_lllen,u - Jt.:::.~. cUa:'ôC3 ,C"YJ.,- Pim~nt€l e Melo Era.'a reune~::e a Cl2.'."ta-Ee· a reunião, lavrando eu, Ma-
Clm~e.- Vd1:l,Q. de.l!.S-~'{ r..nt:;·~c,::. ccm.~sâ.iJ de llu:a.nça.s:' , rIa. Helena Bueno Branàão, Sec.retâ-

SiJv.o Jo.~ c.J. ;:;l1\·a., Deí.xal'l.'J. Oê comparecer, c.Om causa ria, a presente nt<l que depois de lIda 
W,i.l~on PEr~j!'a -< da La! 'l;:Lho. T jtwtificada, cs senhorE';, LObto da e ~pJ'{)\'ada será a.ssinada Ilelo SenM!' 
S<tcret~rla ao .,'_n.1~L) l-eacl.l.~, Em S:lveira, Sl:;t.1[redo P.lI:::h:co, Wü-"on Presiflente. 

16 de Jun.ho de 19tJ-L - El.:'.1.n~r!J Gonçalves. Bezerra Neto. pas.s-Oa de 2t' REUNIAO, ORDINARIA, :FI:EALI-
J!1~/Jqes VLa~m.;;, ... p~r.(.,..c.~n\.e t!u- Co- Quei1'oz, AnliOlli.o Jucá, Eur~co RÇ- ZADj\ NO DIA 18 DE JUNHO DE 
ml~ao de Plomo,;>uw.:i. ' zenda, Mem de Sã, Lino de !>.Iat:<C8 1964. 

C01nSSAO DE P:r!O~ICÇó:2:S e Aurjlio Jianna~ As 16,3G horas do dIa 18 de junho 
A . Coaü&,s:"o d~ F • .:.:n::Çu.;.:;, em f: ~isperuado a 12.:.turJ às. ata da. de 1964, na Sn1a. das Comlssões, sob 

reunião rea~lLlda Uh 1':' d.e jU1JljO ao rCuma.o antericl'. e. (;nl .s.::-gu:da, a presidência do Senhol' SenadOr Jo .. 
corrente ano, a~o.s u:.mar coüneu .. ap.::oyada •. .sera d-~s:na::a pe!o senh.or sé Fel1CÍano. presente-s Os senhores 
m.~nto da eX"h~J.1C.a Qe vaga l:a ~J.!' .. Pl'e~ident-e. Senadores Adolpho Franco. Irineu 
l'{:o~ra de Aux .. li~,r d~ Portaria, a. ser 1410 REUr,iAO, RE.ALIZADA E~l Bornhausen. ·Nelson Maculan e Aarã') 
prO .... ~da por untigu.dàde, decJ!'l"';o,e 18 DE. J-m«fO DE lSM St.tlnbrucn, re\lnc~se Q Comissão de 
da nOll1ea.çao de D2C \} oe Carvulho, Indústrin. e Comércio. 
Auxiliar àe póX'L3rla. PL-9, paTa cu.. As 17 horas, na. Sala. da.s Comis- Deixam de comparecer, por motivo 
tro cargo iR,e.:oluç'<:'c 33-6;i) l11di<.:a sõe.3, sob a presidência do S~nhor jústWcado. os Senhores Senado'r'es 
para. o preenchL'1lClH<) dessa vaga Argemtro de f'igueliredo, presentes os Banos de Carvalho e AWio ponta .. 
Jos-~ Miguel da Sih'J. AJXÜ~3r de Senhores Lino de Mattos. IriIj,eu 
pO.nnria, l'....-lD. Q m3.is al:t:;o da BO~'nllatt.3en, Mem de Sá, Eurr:co j;(e .. 
clasel::, zende. Daniel Krieg.er, JC.se Ermirio. 

Se~retaria u:> s.er~act,J Federa1. em JuliQ Leite e E"lgêlllO Banes, reun~-
28 de abril de 1M-.i., _ .iunvdro jl1en~ .:,e a. CcmL'>-"'ã-o de Finanç:u. 
des 'Vianna, p, cS:J.~C.2 da C.;~n • .3.6ã(} Deixam de comparece.r. ooin causa 
d Pl'bmoçõe, just:'ficada,' os Ser...hores Victorino 

Freire, Lobão da S_lveira. sigefre\.r" 
CO:vnS,sAO DE PR~~,ICÇÕ2S pacheco, Wl:wn Gonç'nlves, Eezerra 

A ComJ.s,ãu de Prcn::;:;LJ:,s, em l'êU- Net.o, pe&.:oa de Quürcz Antn:o Jucá 
n~ão real.zê,::.ia Em 24 ae abnl ao ~ Aurélio Vianna, 
c.orrem.te a:w. ap<:.", d .• mar c{)n:,t:c_~ f: dispeMana d. leU,ma da t.ta da 
mento da ex;1;l!e~:c.ol uz \-'..:..;a lla c..:r .. reunião anterior. e, em seguida, apl"()
reira de M.otori.s.a <l ser Pi·cvia.a. por vudu. 
antigUidade, deco.cr"n.e <ia nomeaçãO 
d.e Manoel de Au~uar.e 101O'.1ra, .D.10l8-
rista, PL-9, para ct:.tro ca~g(} indIca 
pal'a .o pru;Dchünen;o des:'iJl vaga 
D.oniosio Motta' da CosL" Motol'isLa 
Att.xiliar. PL-~ú, o .:na.i.5 antigo Q:l 
c~a~sa, 

Sec~'etaria do Senado FE<i2ral, em 
27 de abril de 19$4. _ Evandro l1ten
des Vianna, Pr'2.:idente t:a Ccmlssâo 
de P!'omc~ões. 

o Senhor Pre.úi:nte dá a pahvra 
.:iO Senhor lrimu Bom.hausen que 
emite parecer faV'Grável ao Projeto 
de_ 1",>,::(. "·t.o Legt.SkaÜ"vo 'númerO 22. 
de 1964, que ratifica o. texto d() Pro .. 
wco10 de pronoJação do Acôrdo In
ternacional do Açúcar de 1958. aS5i
nado na Conferência das Nações 
Unidas sôbre o Açúcar, em julllo de 
19\33. 

na, 
};: dLspeneada a Jeitnra da ata de. 

reun:ào :lnter}()r e, em seguida, apro ... 
vada, 

Dos prO'jetos constantes da pauta 
são relat{\.dOS OS seguintes: 

PeZo Senador Adolpno Franco~ 

Pela aprovação do Projeto de 1?e
creto Lecrisl.utlvo n" 22-64 - Ratiflcll 
o texto '"'dO PrO'tocolo de Prorognção 
e o Acôrdo Internacional do .Acú:-ar, 
de 1953 flsslnado na oonferê';cia das 
N'acões 'Unidas sóbre ó Açú~a:r, em 
jUÜIO de 1963. 

PêStQ o par{>cer tml dism"são e vo
tacão, sem restrlcões é aprovado, 

Nada mn;s h:'lvendo fi tl'ahr, en .. 
cerra-se a reunião, lavrando etl, Ma .. 
ria. Helena Bueno Bt'andão, spf'retã.
ria. a prE'~~nte at.t\ t'1U~ depo's Óf' lid.a 
e anrov9dn será assinada pelO Senhor 
Pre.sldente, 

Comissão de LeQíslacão Social 

PeIo Sr. Auré2io Vianna: 

Favorável aO' Projeto de Lei da CO; .. 
mara n9 114, de 1963, que institui Q 

';Dia. Nacional dos Bancários". 
Fayorá.vel, apresent9.ndo subst'ftu

tivo ao Projeto de Lei da Câmara 
n.9 ~ .. de 1~3, que Cria o. Instituto de 
Aposentadoria e ;Peru:ões dos Agrárida 
(lAPA) e contrárlo ao Projet.o de L~f 
do Senado n9 4.3. de 1963, que disr611 
sõbre a.s normas de previdência So
cial para os trabalhadores rurals. cria 
o Inst~~uto de Pre.vidência e A...'l<::ls. 
tência dos Agrãrios. e dá outras pro
vidêsc:o.s (cuja tr.amitação é feita em 
conjunto de acôrdo com o requeri
mento n~ 102, de 1964. 

Submetidos os pareceres à di~cus~ácJ 
e votação, são, sem restrições, nprOol 
vados. 

Nada maIs/ havendo a tratar, en, 
cerra~se fi, reunião, lavt'ando eu, Hug4 
Rodr!gues :r!gueiredo, Seentário da 
Comissão, a presente ata que, um!\ 
vez aprovada, sera, aEsine.da pelo Se
nhcr Presidente. 

Comissão de Relações 
Exteriores 

ATA 'DA 7> REUNIAO, EXTRAOR
OINARIA, DA COMISSAO DE! RE!
UÇõES EXTERIORES, REALI
ZADA NO DIA 17 DE JUNHO DJ!: 
1964, AS 14,30 HORAS. 
Sob a Presidência do SenhOr sena

dor Benedicto Valadares, pre.::entes os 
Senhores Senadores José Cândido. 
Ferraz. Rui Palmeira, Antônio c arl?3_ 
Argemll'o de Fi.gueiredo, José OU',o
m(lrd OSCar PassOS e Menezes Pi_ 
mentel, reune-se a Comissão de Rela-' 
Çóes EXteriores. 

O 5r. Senador Menezes Pimentel 
apresenta. parecer favorável sôb. e o 
projeto de Decreto Legislativo nó •. 
mero 18, de 1964, que aprova o texto 
dOS Atos firmadoJ no XIV Congresso 
da União postal Universal, realizado 
-em otawa., ee.nadá, a. 3 de outubro 
de 1957. O Parecer é aprovado. 

Ainda. o Sr. Senador Menezes Pi
mentel rel-ata favorà"\'elment-e ao Pro. 
jeto de Decreto Legislativo n9 22, de 
1964,' que ratifico. o texto do proto_ 
colo de Prorrogação do Acôrdo Inter. 
nacional do Açúoo.r de 1958, !:lS's:nàdo 
na. Conferêncía das Nações uni.das 
sObre o Açúcar, em julho de 1963 . 

Nada. mais havendo a tratar, en
ceITa .. se a reunião lavrando eu, J. B.· 
CastajO'fl Branco. Secretário, a pre .. 
sente Ata. que, umo. vez aprovada. 
será a...~1nada pe-lo Senhor Presi
dente. 

Comissão de Redação 
Comissão de Consliluiçãô 

e Justica 

Sem res~ri~ões, é o pa,recer apro
vado pela Ccm1sGão. 

9' REUNIÃO. REALIZADA EM 16 
... N:ada mais ha.vendo a traba.l', o DE JUl'-I"'HO DE 1964. 

ATA DA 14> REUNIAO REALIZADA 
AS 16,00 HORAS DO DIA !7 DO 
MSS DE JUNHO DE 1964. Senhor President.e encerra a reu ... 

1B~ REU)i"L.i\.O. E:"'{'1'RAORDINARIA. nião. lavrando eu, Hugo Rodrigues ÀS 17,30 horas, no Salão Nobre do (EX'IRAORDINhRIA) 
RE4LIZADA !';O DIA 17 DE JU- Figueiredo, secretário da Comissão, Sep.ndo Federet sob a p1'e~1dência do 
NHO DE 1954,' a. present.e ata que, 'lma vez apro.. Sl', Vivaldo Lima.. presentes 0<:: S-e- As dezesseis horas do di.a deze,set$ 

d ' ':do "'"',O"'€S Wa1fredo Gur~el. .Al1tõn;o do mês de junllO do ano de mil nove. 
As 15 horas do dia 17 de j"J.nhO v~ a sera assma a pelü Senhol' Pr-e- Carlos, Ruy carneiro, Aurélio Vianna centoo e seS3enta e quatro, reune-SI) 

de 1964, na Sala das comissões:, de js.dent.e. (' Edmundo Levv, reune· se a Comis.. extraordinàriamente, a ComJs..<:ão de 
cOl1fo~midade cc~n o § 39 do artigo --- são de Leg;sla~ã.o Soc1.G.l. Redação. sob a PresidêncIa do Senhor 
81 ~o R~gimento Inte-rno, assume a Comissão de Indústria e Deixnm de comparecer, com causa Senado"!.' Dix-Huit Rooado. preser,t"S 
presIdênCia o Senhor Senador Ruy , ~ iustlfkadil Os 81',0;" Antôn10 Jucá. Eu- os senhores Senadores Antônio rnr-
Carneiro, pre.sentes os Senhores Se-' ComercIO rico Re7endE', EugênIO Barros e. AtI- los. Walfl'edo GUl'gel'. Edmundo LevY. 
nadore.s Jo.::afhat Marinho, EdmundO 21} REUNIãO. EX.-rRAORDrNARIA, 11" Pl"'l1te.na." J~aphat Marinho. SebasVão Al'cher 
Levi, Daniel KriE-g,er. Menezes, Pi... REALIZAD.o\. NO DIA 17 DE JU- E' lida e aprovada ata da reun:ão e Júlio Leite, 
menteJ, Ew';co Rezende I) Argemiro . NHO D_ E 1964, n'1}erior A CClmissão aprovn o p:\r~:,er nn. 
de Figueire-do, nN= pl'01€'tO'<: const>:mt.f>," na pauta, que o senhor Senador Antônio IJa:r ... 

De'xolm de cemparecer. p.or motivo As 15 horas do dia 17 de jtmhD de ~ã" relat.{Jrjos os seguintes: lo..~ ap"'esenta da se~uintf> rernç?lo: 
justificado.' os' SMores Senadores 1964, na Sala das Comissões, sd:> 11 1~ Redação. para discus.,.ã ..... "l1p~r-
AfonSO Arinos, Wilscn Gonçalves, presidência do Senhor Senador Jcsé Pelo Sr. Antônio CarlOs: mnüar dO' substltutl\'O, aprova~n e'fI 
Jefferson de Aguiar, Bezerra Neto, Felicie.no, pr~ntes OS Senhores Se~' Favor<ivel com emenda, no P.ojeoo se3.':ãr: E'xtaordinãria d!' ll'P~ f'n' ,,\I ..... 

Aloy.sió de CarvalhC', Antôn.:o Bulbi- nadores Atfho Fontana. Nelscn I cl~ Lei dJ. Câmara nQ 12, de 1964, que ~o, no P"oirtfl dI' Lej, d~1 rft"1""'" "''-'''' 
no e Arthur Virgílio. Maculan. Adolpho Frnnco e Bgrros r11'rr8 fi denolfllllf"fío do Inst'tl'tn ('1.,. nH'l'() 5!).· (le ~9€4 I'ue ~1i\1"\~;'l~ a 
Dan~Q inicio QOs trabalhos, O Se- I Carvalho, reune·sc a. Conüf.são de AnosE'ntadoria e Pen.sões dOs Marft'- "'~n1'·~i'j.(. c"" ol:r'r>n~f~" ri" 'T'f"~l1'() 

nhor Presidente COOlun:1clio que COll- Indústde. e COmérciO. l mos (IAPMJ para tnstituto de Apo-, }1~(;lona.l alw"a 6 lcg!slaçl1o dt. im-, 
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I;4sto sôbre a renda. e dá eutras pro
'fi~ ê n ~,; 60S. 

,A seguir O Senhor Senador Dix
BI.üt RD5ado, deixa. a Presidência, que 
ó ,ocupada peIo Senhor Senador An
Utr110 Carlos. 

,A. Comk.::ão aprova o parecer em 
~I'ue o 81.', Senador Sebastião Archer 
Bç:-f.;Centa na .!\eg"uinte re~ação: 

:2(1 Frda('á{ enal d.o ProJeto de .Re-
3Qlut.'ão n" "2 ele 1964. que m0dl!1ca 
o, R~,r ':"\"l--::ntr: Tn~,p.rno do senado. 

iA. 'f'?u!r são ap1'ov.ad~ os parpce
T1s em Que () eenhor- Sena.do"!' W-J.I
ftjedo Gurzel sPl'esP '1te. das sEguintes 
r,da('ÕE',c:: 

3'>' R.?::laf"oo .flnal da emenda do SE .. 
1';<10 no Projet< de Lei, da Câmara 
n'f 67, d~ '1'64. Que cria. o cargo de 
!\1fní.sfto ExtravniiI1ário e dá outras 
.Pll)~dn~i3.s. 

4ct Re-(k~d~:i final do Projeto de De
<:l1f>to Le~í..sbtivo nQ 48, de 1963 (nú .. 
D'lFr:) ~I)-A -dI? 19f:3, na Casa de Ori ... 
:Zlm~ aue O!I'Ji017~ o Tratada de' Fx· 
t,1~a1i~ão entre o Brasil e O~ Estados 
tJ1r.:'dos dA <\mprlca e o respectivo 
p~'cjt;'f',,1(l Ad:tinnsl. . 

,5n R€~ü":§c final do projeto de Re .. 
sç'u('§o n(l 8, de 1964, que suspende a 
E:~tucãc do art. 91. n 29 39 e 4Q da
Ccn<t'tnir'fto do' Estado de Minas Ge
T-ttis, com a rennf'ã.O- da lei constitu .. 
closal n" ~, ci.e 30 de janeiro de 1951, 
f111~"-'d{)" hJ'C-on"iit<1cjon.a:s pelQ Su .. 

p,1t '"'mo Tribllna-l Fedf)-ral. 
!; 6(1 Redação :fnal do ProJeto tiQ no... 

DIARIO DO COWORESOO NAOIOWA!; 
=. 

('.reto Legislativo n Q 13, de 1964 (nú .. pais e.strangelr-os naturalizados bra .. 
mel-O 170-B de Hitl'S, na.. Casa de Clri- sile1ros e aqui domiciliadOs. 
~em) gue aprova o Convênio de In.. 8\' Redação final do Projeto de Lei 
&ef?amlO Cultu~oJ entre _ os Es.tadOs da. Câmara nQ l, de- 1984 (n92.804-B, 
U~do,s do Brasll. ~ o Japao, assmB;do de j961, na Casa de rigem) qUe dà 
ne RlO OP. Jan-euo a 23 de janerro nOVEl red;lção final ao art, 25, da LeJ 
de 1961.. _ I n' "807 de 26 de agõ.stó de lllOO 
~ .segUir. oSao aprovados OS pare,c~· lLe,<lOrgânica da Previdência Social) 

re-s em que o Senhor Senador JUl10 .. 
L,eitE' 8presenta das seguintes rede.-I Nada. mais havend{) que tratar, 
('ôes: clâ-.se- por encerada a reunião, ~a .. 

7° RedaC"âo final do Projeto de Lei vrando ou. NeU2a JoaJWa Orlando 
da Senado nO 18. de 1961, que dispõe Ver1Ssimo. Sreretá'ria Substituts, a 
ôbrf' :7 na.-:'iorutl1dade de menor es.j pre:ente at~. que, uma vez aproVtida, 

tra!.lgeiro, residf'nt·e nc pa1.s, fi.:.ho i"l.e .será aEsinada pelo Senhor Presid~nt-a. 

Submetidos os parecer .. à <llo<:u...;'? 
e votação sem reatríç6es sifo .~ 
va.do. ! 

Em seguida, de ·conformidade coro 
o § 3, do art. 81 do Regimento IrJ-
terno. o Sr # senador Joã.o Agripino 
convida. O Sr. Senador Banas cat .. 
valho para. assumir a Presidência (! 
emlte parecer pela aprovação de 
Projeto de Lei da Câmara nQ 67, de 
964, que orla o cargo de Ministro ~~ 
tTaorclinário, e dá outras :t;n'OVidén~ 
cias. 

Submetidc o parecer à disc1l.SSão C 
votação, sem restrições é aprcvado. 

7!":'. . Reassumindo a presidoocia o sr. 
S~CRETARIA DO S!?NADO FEDERAL Senador João Agripino comunica ha-

Comissão de Projeto do 
Exect!tivo 

ver esgotada- a matéria. constante 

I E' nda. e se:? alter~ções aprovada I da pauta e encerra a. reunião da qtUil 
a a~,?, .da reUlllao antenar.. eu, José SOares de Oliveira Filho, Se .. 

ImcIaltnellte, o Sr. presIdente. con~ cretário ad hoc lavro a presente ais. 

I 
cede a p. alavra ao sr. Senador Wal~ que uma vez apróvada será assinada 

39- RE"U""NIAO, REALIZADA EM fred:: ~urgel. que lê parecer fa-vc .. pelo Sr. presidente, 
12. DE JUNHO DE 1964 vel eltlltldo pelo Sra. Senador Wilson 

Gonçalves, ao Projeto de Lei da Cá· At d O· t G I 
A.'l 16.00 horas. do dia 12 de junho mqra n' 57. de 964. que modifica o O O Ire or era 

de 1964, na Sala das Comissões soo arLlgo 49 da Lei n 9 3.737, de 28 de PORTAR.IA NQ 49 _ DE 17 DE 
a. presidêncla do Sr. Sena-clor Jcão ma.rço de 960 .. que tra~1'~iu pa:ra o JUNHO DE 1964 
Agripino· Presideote, presentes Os Se- Pod~r. Leg~latlVo e S~Jeltou à sua 
.Ilhcres Senadores Daniel K:rieger aàJ:nmlStraçao, os canaIS de ondas 
Mem' de Sá. Wa-lfredo GDrge~, Lelt~ c,!rtas e média~ da Hádto da Ed1l:ca
Neto e Barr(}S Carvalho reurie .. se a çao e Cultura, .com Os respectivos 
Com!s:ão de Pro:eto do' ExecutIvo. equipamentos e lnstalações. 

. Prosseguindo, o Sr. Senador Ba.r~ 

o Diretor Geral no uso de S1.U\8 
atribuições, resolve designar carme .. 
Uta de Sousa~ Oficial Legislati-vo, 
P~.6, para ter e1tercfcio na Diretori& 
das COmissões. ' 

secretaria do Senado Federal. em . Der:r-am de co.ttlparecer, com causa roc:: carvalho, relata, pela aprovação 
JUS~jflCa?a os Senhores senadores.o Projeto de Lei da Câmara nÇ> 62 
Jo.se GUlOmard. Bezerra. Neto e Lino de 19'64. que diSPõe sõbre a campa-' Eooooro Mendes Víanna

l 
Dite~ 

dA" Mattos, nJ:a Nac10nal da Merenda Escolar. Geral. 

17 de junho de 1964. 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

o Presic1ente do Senado Federal. nos têrmo.3 do art, 70, § 3.9, da Com
tltu:çao e do art, l.y. D.'J .IV, do Relimento Comum convoca a." duas Ca.s:lS 
C1.o '\.Amgr~ NacmOOl para, em sessao conjunta a l'ealizar-se no dia 2 de 
JUll)o 0.0 ano em curso, às 21 horas e 30 mmutos, no Plenário da Cã .. 
mara .lOS Deput:1-óos, conhecerem do veto presidencial aO PrOjeto de Lei' 
(n.9' 2.915-B de 1960. na Câmara e n.9 74, de 1963. no Sena.do) que inclui DO 
Pla.ilo RodoVitU'10 NaClOnlt.: a ligaç.ão entre RIo VerGe, no Estado de Goiás 
tBR-19), ao Campo Grande, no Estad.o de à1ato Grosso (BR-16). .' 

Faço l56.ber qUe o CODere...~\) Nac}onal aprovou, nos têl'mos do a~t. 6G~ 
item T, du Const:tuiçã<J l! ... ~-tjetal, e. eu Auro Moura Andrl\de. fr~ldentij> 
do Senado Federal pn'lr..ulgo Ú .segmnte 

DECREro LEGISLATIVO No 14, DE 1964 
RatijiclI o Prot(lcül, de Prorrogação do ACÔTdo I11.tcrnacional 

do Açticar de 1958 CtSstnadc n.a Con.ferencio. das NaçIJes Untãag 
sõbn~ o Açúcar. 

'o Pre-s!dente do Senano· Federal, nos têrmos do a.rt. 70, § 39, da. Cons· 
t1tulção e do art. 111, nY IV, do Regimento Comum, ccmvoca as dun...s. Casas 
do Congresso Nll{)ionar para, em sessão conjunta a realizar-se no dIa 2: de 
lulho to ano em curso às :n tlora.s e 30 m:nutos, no Plenário da Ca.mara d~ 
Lei (n9 76-B, de 1963, na CAmara. e n9 77, de 1963, no Senado) que lnc!U1 
no Plano Rodoviário NaClonal a ligação Rio Grande-Aceguá, sem prejulzo 
para a matéria já prOgramada para a mesma sf"~ão, 

Art. l? J1: l'at1f1ca.dc O Prot.ooolo de Prorrogação do Aoôrdo Inter-' 
ne.cional do AçÚCal'. d~ 1958, n3Ónado na Confe~ncia da" NaçOes UnidaS. 
sôbre o Açúcar realiza-da. tom Londres, em julho de 1968. 

Art. 2~ n:stl> oecrt'i:·o legl€lativo entrará. em Vli'Ol' na data de SUIlo' 
PUbEcação. revogadas as disposições em contrário. 

Senado F<deral, lQ d. JunhO de IS64. 
Senado !,'ederal, em Ui de Junho de 1964. 

AURa ~lOURA ANDRADE 
PresIdente 

COMISSÃO MISTA unino~i.U~!S, p:l:·U ~anto u~gl1ando la Campo Grande, no Estndo de Mato 
i Escrut~nuo.or o Sr. Depu1..ado Bcne. urosso (BR_16). 

lNC'S"MBillA DE lU~L=!.E<"::IAR O V~. 'dita Vazo > Iniciando os trabalhos. o Sr. l're ... 
TO rOTAL IX! SR • .PRESIDEN-I Conclulcla a. vot ~ç.'jo apur::t.-s~ ! 5,d~nt-e concede a palavra ao Sc. Se-
T~ DA REPU,SLlCA AO PRq- seguint.e resulcado' .l- "" o I dade de Relater, tece cons:.derações 
JE1fO DE LEi DA CA!-.lARA NU-I _' 'ladOr Daniel Krieger que. na quaJi-
MERO 74 DE 1963 (N9 ~;915-B, Para Presidente: .:onsu~tanciadas em Relatório ciro 
DE 1U60 - NA CASA_DE ORI.. ~v~ ........ cun.stauclando n origem e tramita. 
OE'M), QUE INCLUl NO PLANO I Sçnudor Argem1ro de Figuel- , .... "to dn matéria nas .1 l~S Casa'" do 
RODOVURIO NACIONAL A LI· redo ••.•................•••. I) 6ongr~o Nacional ne'i'n -cont~ as" ra .. 
OACAU E'NT,R!!. RIO VERDE;{ NO Depulado ~ry Alc~ntara 1 zõees nas qua.is se fundament-Ou O 
ESI'ADO DE G~~AS (BR:.lv), E Pal'a. Vlce·PreSldenf:e: tSr. PresIdente da República para, no 
CA..\fPQ GRAND!!., NO O::;JTADO Deputado EdiEon GarCIa ...... fi 'um de suas atribuiçQCS contituclo~ 
DEl MATO GROSSO (BR-16). Senador José Feliciano ...... 1 Jr.ai."1. au~r seu Veto to~·. ao proces 

lIJ Hcunluo de mstalação, reali,tada O Sr. Presidente, após agradecer I sado em tela. 
, em 17 de jU'Yiho de 1964. a seus pares a sua eleição, designa , ~_ 

o Sr. Senador Daniel Krieger. Re- Em dlcu.s.sao. nao havendo q l~m 
As .17,30 hOIa;i, do dia dezessete de la·tor da m:ltél'la p~'eclpua à comis. flmais deseJ.e fazer uso da p~lavra-, o 

jUDhQ ete mil novecentos e sessenta são A'll.Sta. Sr ... Presidente determina seja ~si· 
e qu<)..tro, na SJ.la d.lS ComiSEoÕ'es do Nada mais hav!;,lldo a tratar, 00- Inado () Rebtór:o. 
SenJ.!:'to f'eáer~,:l. p.,~sente.s o~ Srs. cerra-se a I'eunlão, lavrando eu José E nada mais havendo 8 tratarem 
SenaUore.s JOsé FellclJ.no, Argomiro Soa.res de Oliveira Filho, secretário, I encerra-..se a. Reunião lavrando eu. 
de Flgue-lredo e Dr..n1eJ Kneger, e os a presente Ata, Que uma vez apl'O- 'José Soares, de Oliveira Filho, a p:oe
Srs, Deputados Ary Alcântara, Be- vada. será aSSin3:da pelo Sr. Presi-: sente Ata. qUe urna vez IlprovJda. 
n~, '~ \.-z [' r-:'d ",O:1 U::rç ri .r:!uni' dente. .será atsÍLlada pelo Sr. presidente, 
se a· COmlssão MiSta, incumbld.a de. 
a.precJ.-al' u Veto, fatal do S~. Pre-' 2" R,:,:uYIT~·O R.F.'ALIZ;,A,D.~ EM 18. 
sldente tia. Hepubhc3 ao próJet-o de ' O ..... JUNHO DE 19,,1 
Lei c(a Camilra 09 74, de :a.G63. (nú- ÀS 17.20 horas. sob n pre!.il.ênda 
mero 1.915-B-60 na casa de .o:-.gem) do Sr. S·enador Al'gemiro de Figuei ... 
que Inclui 110 Piano Rodoviarlo Na-! "0;> ,). '<:::Pl1(f' n_l Ssla ti3.'- Com:s. 
cicnn.t :1 ligcç~? entre R.io Verde no sões do Senado Federal, pre.scotes os 
Estadp de G013S (SR·19), a campo ~:'"'1b"," ~""'''·:'···e'' J"'''~ t·o 'r nnl) E' 

GrzGde. no &t'",do ae Mato Grosso Daniel ltrle-;er. e ~ Senhores Depu. 
(BR·t6). 1rl(\~ z,~ I p1r-:'!n'ara, Benof.ito Vaz e 

RELATóRIO NQ 5, DE 1954 
Da C071Zlssão Mista incwnb'da 

de aprecim o Veto do Se: .hor 
. Presidente da RepubUca ao Pro
jeto de Lel da Câmara n9 1015-
B-60, (n9 74, de 1963 no Sena· 
do), que inclui no Plano Rodo7'iá
rio Nact011al a liQQcao· eTilre n'D 
Verde. 'no Estado dê Goiás CDR-
19), ri Campo Grande, no ELndo 
de Mato Gro,~so (BR-161 

Relator; Sr. DanIel Krleger. 

Em obediência !lo preceito Regi- Edison (11.rcis reunlu-se a Comis.sáo j 

ment~l assume a Pre?idênc1a ~ Se~ M!st~ ine ~mb'd8 de aprf'c'ar o Veto I 
ohor Senndor Argenufo de Flguel Total do Sr Presideote da Repúbll

tedo que dec~21\'nndo :nstalada a Co- -:a 91) Pr( t"~o -l" LeJ -la Câmara 09 '14, 
mis.~ão Mista. dete!'mma sej:t proce- 1e 19,j3 (nO) 1 81')~13 GO, na Casa de, 
(lld3 a elpicfio nnra P~esldente e ~i. ,-, ... jCfP"""\ fI'l'" ll1~1uj no P;rt!10 rodo· 
I"<>-p!,p.sinf'nte TA<:;pf'('hv:)mnt.e-. at,la. I .l>'i .. ·" "~"~(~'~"I " JI".·H·,'í .... f'n~ip. "Rio O Senhor Presidente (la República
y\, +'~",('.rulíl1io secreto. por ceduJ!':s .''"erd'' n->"l E;;tada d~ Goiás \BR-19). no UF:() das atrH:ml.t;õe<:: que lbe confe· 

Amo MOURA ANDRADB 

Presidente d-o Senado Federal 

rem os artigos 70, § 19 e 87 U, da 
COnstituição Federal, resolveu negar 
...,ção ao Projet<> "de Lei da Cã." 
.nara nO 1.915-60, (n? 74-63. no Sena .. 
do Federal), que inclui no Plano ao.' 
dovlárlo Nacional em ca-ráter de pri .. 
meira urgência. á ligação entre Rio 
Verde, no Estado de Goiás (BR-19), 
a. Campo Grande, no EstadQ de Mato 
Grosso (13,,-16). 

O Projeto (Origem e andamento) 

. O projeto vetado foI aprescntz.do, 
em 1960, na Câmara dos neputa(los, 
pelo nobre Deput.ado Corrêa da CoS ... 
ta. Teve s~u andame-nto norm<ll e, 
em 1960 e 1962, foram ~Eictadas in4 

formações ao DNE'R (Departamen
t.o Nacicoal de E5trnda-s de p...cdagem) 
sôbre a conçeniência de sua aprova .. 
ção. 

Em 6 de seteml.Jro de 1963, foI en .. 
viado !'to S:!nado que o aprovou. sem 
']\r:":';):'3, flp'·S "o~icit:::r, t'.tr,1,Y('· da 
n",.",'",,;:;., o'" Fln,~n('a.c._ .1~VOS f'"c1~..; 
rc"imentos técnicos ao referIdo DNER. O projeto foi enviado à s*.nção em 
13 de maio de 1954. 

o Leto t! suas raÇõ~es 

O Senhor presídente da Repllblica , 
pela ~i!en.sa!5em 09 85. de 11} de lunho 
de 1964, cmunica ao qongre.:::so Na
cional que vetou O proJ!~to. 

FU1'j - .... -,.,'.n'1ÕO .... \ .... 1') F'-~1 py?crito 
da CCtlst-U!.ção e teudo em VlS.t" Q 

interêsse nacional. o Senhor Presi
dente da República decla~a ~ ClU~ a li .. 
g~cão de Que trat,a o pro)e~o ja es~â 
prevista. no noyo Plano RodOvláT!O 
Nacional,*'t:omo trecho lnte~rante da 



.~R-I0, que passa pela cida.de do 
~lat"'1. como ponto inteImediál'io, es-
1ar.0i). ~rn, G.wndido o seu objeti~ 
~ J. u <i;J.: o ü:el"êssa nadanal de.sa-
4" _' :: ~'l. por inopqrtuno em face 
tlJ'i d:f.culdades financeiras que o 
l'~'s atrr:.ves.sa, é a ·if:1clu.são da obra 
;10 !-'l.'no de prilllPll'8 urgência._ 

Conclusão 

L 'sir:r exp:1St3.'S as origens e na
D:L'b a do p"ojeto e as razões do Exe
Cu:i \10 e considerando que o pronun
o;;::.rr.:::11:o do P;rsiden"e da República 
V.::':iic:ll1.se à2nt:'o do decênio C-Gns~ 
tHuc anal, cremos estar O Congresso 
Nac:onal perfeitamente habilitado a 
~'preciar o veto de que cogita o pre
SEcte Relatório. 

Sala das SssÕes. em 18 de junho de 
lS64. - Argemiro de Figueiredo, Pre
lJidente. - Daniel Krleger. RelAtor. 
- José Feliciano - Ary Alcântara -
~dison Varela - Benedito vazo 

Cor;1ISSÃO MISTA 
iNCUMBIDA DE APThECMR O 
VETO TOTAL DO SR. PRESI
DENTE DA REPúBLICA AO PRO
JETO DE LEI DA CAMARA N' 77-63 
(N\l 67-B~63 NtA CASA DE ORIGEM), 
'QUE INCLUI NO PLANO RODO
~VIARIO NACIONAL A LIGAÇAO 
, mo GRANDE-ACEGUA 

;1:: Reun:âO, de instalação, realizada 
.. em 17 de junho de 1954 

I, As 1&,3!l horas, ao dia dezessete de 
junho de mil novecentos e ~essesta e 
quatro, na s?Ja das Comi~.sões do Se· 
tado F2deral, presentes os ·Srs. Se
~n.d',res Menezes Pimentel, Bezerra 
Ne~o e D:iniel K>rieger. e os Srs. 
Deputacôs Tar:so Dutra, Vasco FilhO, 
~ Peracchi Barccllcs, reúne-se a Co
$ies50 Mi~ta, incumbida de apreciar 
q Veto Tot,).l do 81'. Presidente da 
lt~públ'cã ao Projeto d"e Le~ doa Câ
lflnra n\l 77-.63 \ll? J7-B-63. na Casa 
de o:'i~'em). q'.le inclui no P;ano Ro· 
dov1úrio Nacional a. ligação· Rio 
Gl"ande-Aceguá. 
I Em obediência ao preceito Regi
mental, assume li Presidência o Sr. 

~ $ens.dor Menezes Pimnetel que, de-
clarando instalada a Comissão Mista, 
netermina seja procedida a. eleição 
para presidente e Vice-Presidente. 
tespectivamente, através esc1'utinio 
secreto, por c~dulas uninominaLs, 
para tanto designando 'Bscrutinador o 
Sr. Deputado Vasco Filho. 

Concluída a votação, apura-se o se· 
guinte resultadD: 

Para Presidente: 
Senador Menezes Pimentel 5 votos 
Deputado Tarso Dutra •. ',.. 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado peracchi Barcellos 5 votos 
S€nador Bezerra Neto .....• 1 voto 

O Sr. PreSidente, após agradecer a 
~uns pares a sua eleição, designa o 
sr, 8ma:ior Bezerra Neto Relator da 
lnatêr1a preCÍPUa à Ccm1sÕ!ão Mista, 

Nada mais havendo a h'atar, en
terra-se a Reunião, lavrando eu, José 
poares de Oliveira Filho, secretário, 
a presente Ata. que uma V!Z aprova
'~a, será assinada. pelo Sr. Presl· 
,dente. 

, 2' RElUmAO. REALIZADA EM 18 
DE JUNHO DE lS64 

As 18,3D horas, sob a presidêncla. do 
51'. Senador Menezes Pimente~. p're
sidente, 'na Sala das comissões do 
,Senado Federal, presentes os 8rs. Se
,nadares Bezerra Neto e Daniel Krie
ger e os 81'S. Deputados Tarso Dutra, 
Vasco Filho e Peracchi Barcellos, 
'r-eúne-se a ComiSião Mista, inCumbi· 
da de apreciar o Veto Total do Sr. 
Presidente da República. ao Projeto de 
Lei da, Câmara no? 77-63 (U9 67·B~63 
na Casa de origem), que inclui no 
!Plano Rodoviário Nacional a ligação 
.Rio 02 ande Aceguá, 

Iniciando os troba 'hos, o S1', Pre
llidente concede a palavra ao Sr. Se~ 
lladOll' Bezerra Neto que, na qualid'ldc 

v-c> 
'I 
u L~ 
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CI~'':TOR .C;;~AL 

AL['=.-:1TO DO; E~n-O P~R=!RA 

cI-CCP'O 00 O::-;::;VIÇO P:;' Pl.!CLICAç6aa CH[;';:Zr:. DA oaçAo DIl RCDAÇ:;'O 

MUR:LO F~"R;::I~A AL vcn FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CO"lGlR::::OSO NACIONAL. 
so:çÃO" 

ImprooOQ 000 ofloinoo do Dopartamonto de Imprens!l Na.oionol 

BRA SÍLl.t\ 

,~ -----------------------------------------------
ASSltlATURAS 

1\a}llh .. "oz.> j! PAI\TIO.uLAI\ES FUNCIONÁRIOS 

Gtlpit.al " Interior Capital e Interior 

Seluest.re • o ••••• _ ••• • • ecO 50,00 Semestre ••••••••••• Cr$ 39,00 

Ano 'f •••••••••••••• erS 96,00 Ana . . . . . . . . . ~ ..... . Cr$ 76,00 

ExterIor Exterior 

Ana ... .... . .. . . . . . . Cr$ \36,00 Ana ................ Cr$ 103,00 

- Excetuadas 8S para a exterior, que serão sempre anuais, as 
assinaturas podor..,so-ão· tomar, em qualquer época, por seis meses 
ou um ano. 

- A fim de possibilitar n remessa de valores acompanhados de 
esclarecimentos quanto 'à sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
à remessa por mei-o de cheque ou vale postal, 8mitidos a favor do 
T..:Isoureirõ do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais ~erão fornecidos 
a03 assinantes sômente mediante ~olicjtação. 

- O custo do número atra.l3ado será acrescido de Cr$ O,iO e. por 
exorcício decorrido, cobrar..se·ão mais Cr$ 0,50. 

de Relatol"f·· t~ce considerações con-I de ordem técnica, o aprovou com 
sú.bstanciadas em Relatório circuns-I um Substitutivo, de.terminando a in· 
tanciando a origem e tramitação da clusão no Plano ROdoviário Nacional 
matéria nas luas casas do ('~ngresso dp. ligação Rio Grande Aceguá com a 
Nacional, nem Como as razões nas segUinte d:scriminação: BR_107.Rio 
quais se fundamentou o Sr. pre.si~ 
dente da República para. no uso de 
suas atribuições Constitucionais, apôr 
seu Veto Total ao processo em tela. . SENADO 

JlInho de 196" 

C:rande-Santa Isabel do Sul-Alto:·,\ 
Oalvão.Erval.Aceguá. 

A redação dada pelo Substitut.\lr 
da, Oomissão de Transporte da Cir.
mara. que foi ainda aprovada ~~~.
COmissão de Finanças, veio a prr:v: .... 
I~er e mereceu a.prova~ão dQ plen~ 
no de. Câmara. 

O Projeto no Senado FedGral 

No Senado, _a proposição foi de:::pa
chada à.3 Comissões de Tran.spcirt~.:; 
Comunicações e Obras Públicas e dG 
Finanças que, apoiadas nos Iunda .. 
mentos do parecer da Comissão dr. 
Transportes - da Câmal'a dos Depu., 
tados, exarado pelo nobre Deputadcf 
Vasco li'ilho, opinaram favoràvelmrJt.. 
te à SUf!. aprovação, com voto venci ... 
do do ilustre Senador Mem de' Sé., 
dado na Comissão de Frnanças. 

O Veto 

Usando da atribuIção que lhe con.... 
ferem os arts. 70, § 19 e S'l II (1." 
Constituição Federal. o Senhor '~/e: 
sidell .. te da República resolveu nc~ar 
s~nç~o aO presente projeto. por con
SIdera-Ia contrárío aos interêsses na. ... 
cionais. tendo em vista que a inclu~ 
são da referida ligação no PRN não 
1;e justifica do ponto de vista técnico>_, 
de vez que já existem ligações ei:;\~a.
duais às roddvias mencionadas qU:l 
servem a regiâo e ainda porque p. ro. 
dovia projetada virá acarretar <Wspe. 
sas com a consiDção de uma nov.c. 
Obra de Arte sôbre o canal de São 
Gonç~.!o, o que está em desacô 'do 
com as d:retivas do güV'êrno . 

Conclusão 

O veto presidenci.il foi apôstQ em 
tempo útil, com fundamento em pre .. 
ceito constitucional, estando o Con.. 
g-resso Nacional. em face do pre,<;f'llte 
Relatório, ha,bilitado a sôbre êle se 
manifestar. 

Sala das Coruissões, em 18 de ju
nho de 1964, - Menezes Pim~l1tel# 
Presidente. - Bezerra Neto, Re~a·,.or. 

Daniel Krieger. - Tarso l).u fra. 
- Vasco Filho, - Perachi B{I'·.celo3~ 

IFEÓERAk E discussão. não havendo quem 
mais deseje fazer uso da palavra, o 
Sr. Pres!dente determina seja assina· 
do o Re~atório: 

E nada mais havendo a tratar. en
cerra·se a Reunião. lavrando eu, José 

2~ SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA, 
DA 5" LEGISLATURA 

.Jares de OIlveira Filho, secretário, 
a presente ata, gue. uma vez apro\'a
da, será assinada pelo Sr. Pre.si
dente. 

RELATóRIO N9 6; DE 1964 
Da Comissão Mista incumbida 

de apreciar o veto ao Projeto de 
Lei no? 77, de 1963 ·(nO 67·B.S3, 
na Câmara), que inclui no p!cmo 
Plano· Nacional a lig.aç40 Rio 
Grande.Aceguá. 

Relator: Sr. Bezerra Neto. 
O frojeto, sua origem e tramnifar.;ilo 

na Câmara 

O projeto de lei, ao qual o senhor 
Presidente da República após "eto 
total. é de autoria do ilusU·e Depu_ 
tado Mário Tamborindeguy e, em SUa 
redação ol'igimü, propunha a inclu
são. sob a. nomenclatura "diver~os -
BR-107" na relação descritiva do Pla
no Rodoviál'1O Nacional (leis 2,975 de 
1956 e 3,615.59), a ligação rodovIária 
Tábua (BR~81) Herval~Airosa_Galy5.o
Palma CBR-02~Santa Isabel_Sarandi 
(BR-92) . 

Aprovado quanto ao aspécto da 
constitucionalidade e legalidade pela 
Comissão de Constituição e Justiça, 
foi. em seguida, apreciado pela Co. 
missão de Transportes, Comunicaçõc3 
e Obras Públicas que, aduZindo razõf>'::' 

ATA DA 78' SESSÃO, EM 19 
DE JUNHO DE 1964 

PREsm~NCIA DOS SRS. MOURA 
A~DRADE, GILBERTO :I\fARINHO, 
CATTETE PINHEIRO E GUmO 

MONDIN I 
As 14 horas e 30 minutos 

acham-se presentes os Se;,hores 
Senadores; I 

Golwasser Santos 
Oscar Passos. 
Vivaldo Lima. 
Desiré Guarany. 
Zacharias de Assul11pção. 
Cattete Pinheiro. 
Menezes Pimentel. 
Dina'rt.e Mariz. 
WaIfredo Gurgel. 
Ruy Carneiro. ~ 
Argemiro (le Figuehedo: 
Emirio de Moraes. 
Leite Neto. 
Aloysio de carvalho. 
Eduardo Ca talão. 
Eurico Rezende. 
Raul Gluberti. 
Benedicto valladares. 
Nogueira da Gama. 
Padre Ca-lazaos . 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade, 
Jo.s~ Fe~iciano. 

Pedro Ludovico. 
Nel..."On Macu1-an • 
Adolpho Franco. 
Me}!o Braga. 
Antonio carlos. 
Guido Mondin. 
Daniel Kl'ieger. 
Mem de Soá. 

O SR. PRESIDENTE 

Moura Aodl'ade. 
Alista de presença acusa o COlllp!t

recimento de 30 8enhores Senadorea" 
Havendo número legal, declaro aber
ta a se.o;são, 

Vai ser ljda a ata. 
O 81'. 29 Secretario procede ~ 

leitura da ata da sessão anterior, 
que é aprovada. sem deõates. 

O Sr. 1(> secretário lê ó se. 
guinte: 

EXPEDIENTE 

Mensagem do 8r. Pres1sdente da 
República, de 16 do mês em cUrso: 

N9 106.64 (nQ de origem 167-64) _ 
de agradecimeto da comu<:J.icação re
(erente à aprovação da escolha. de 
Diplomata paulo Leão de Moura para 
a função de Embaixador Extraordi. 
nário e PlenIpotenciário do BraSil aI) 
Govêl"Il() de NOV'a Zelândia; 

NO 107-64 _ (nq 168-64) - de agra. 
decimento da aprovação da escolha. 
d'O Diplomata Arnaldo Boulitl'f'au 

, 
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Fr~do.-so para- a função de Embaixa ... 
dor Extraordltlário e Plenipotenciál'iG 
do ~rasn junto ao Govêrno de POr· 
tugal; 

~~':I :,D,g··64 _ (Número de origem 169, 
ae 1964) - de agradec!mento da re .. 
mes.sa· de um dos autógrafos do De· 
ereto Legislativ-:l nf,! 11, de 1964. 

M~l1sagem 119 109, de 1964 
(N' 181, NA ORlGEr.f) 

sen..lJ.orcs Membros da Senado' Fe~ 
dera]:, 

r::o ncúrdo >cOm o preceito constitu. 
e!o:'.l, tenho a. honra de subnuter à 
&?rovnçEo de Vo~sa.s Excelência a 
nonê(' ::lção que desejo fazer do Embni. 
x2.do":" Afrânio de Mello Fl.'a·nco F'l. 
lho para exercer, em caráter corou .. 
lath'o, com as funç6es de Embalxa. .. 
baixador Extraordinário e Plenipo .. 
tenciátio do BraslI junto a Suas AI";' 
tezas Reais o Grão Duque e a Grã
DlIqueza de Luxemburgo. 

Os méritc.s do Embaixador Afl'ân!o 
de . MellO Franco Filho que me in
duzlram a Esco1hê-Io para desempe __ 
nho dE\.<:sa. elevada fUO.1ção constam da 
anexa informação elo Ministério das 
Relaçõees Exteriorese. 

Rf'1.<:tlifl, rJn JB (~3 .Junho de 19:$4 
Humberto de' Alencar Castello Bran~ 
co, 

CURRICULUJ1.1 VITAE 

AF'RANIO DE MELLO FRANCO 
FILHO 

Na,ddo em Be_o Horizonte, em 28 
I.e junho de 19(11. Ba~harel em Ciên_ 
cias Juridicas e Sociais pela Facul ... 
dade df' Direito da Universidade do 
Rio de Jan-eiro (19-24). 

ln,',{re!sou na Carrei;ra Diplomática 
~m !fr2t çom'J Terceiro Oficial, Pro~ 
moVIdo a segundo ... Secretário em 
!S<26, a Pr1meiro·Secretárlo em 1938 
), l\Enislro de Segunda. Classe em. 
1:147, a Ministro de Primeira Classe 
~m 19-51. 

Como Secretário serviu nos segujn~ 
;es pJstcs: )"Iontevidéu (1926), Berna 
.19271, Londres (1928). Berna 
'.1928·1ff111), Paris (1935-19-39), 's'in: 
'ago (I(l39-1941>, Buenos Aires ... 
1943-Hi46> . . •• 

Min:stro conseiheir~ em Was~ 
ling-ton (1948~1952) onde foi vária.s 
'êze-!'i E'rtcarre~[tdo de Ne?:ócios, nota~ 
lamente de outubro de ISS! a.junho 
le 1952. Embaixad"'l' em costa Rica 
1['5:'-1955'. ottawa 0955-195B)' Ber
la CSS3 ... 19-63l e Bruxelas (933) até 
. P:'2' ..... nte d3.~a. 

7'J ,(. SeCl"etana de E:&tado exerceu fi 
:hel::t tIa Divisá::- de Passaportes 
19·n·lN;n e da Divisão de Atos ln
~rnacionais (J94·6-1948). Foi Mero ... 
ro da Seção de Segurança Nacional 
o Ministério das Relações EXteriores 
1943), Membro da Comissão desig .. 
ada pa.~a _ servil' junto. à Delegação 
J ComItsao de Emenrencia pr-ra Q. 

'efesa. P~'ít:ca do Continente <l943} , 
,epre.-en6.nlte do Ministério das Re .. 
~c"<; Exte!iores junto ~o Conse:ho 
e ImigrElç-.o e Colonização (1943). 
~('mb:'o da Comissão Nacional de 
~_"'cal'~aç'âo de Ent">rpecentes (911). 
F'ntl'e :ts Camissões que de~e.11p:'~ 
1~'1 no exterior d::,stncam-s.;!·· Seere
,r>o 119. P~l~g-açã:J do Brasil d SeU. 
a C~nfd;t'ncia InternacionaJ Am' 
cnna (l\.;!ontevid.~u, 1933). Dele~ado 
l"plf1Jt~ ~o BraSil à Segunda Sessão 
\ Ass('m~lékt Geral das Nações Unl~ 
lS el'l-va. York. 1947}, Delegado Su~ 
e~te do Bra."-il à conferência lJar3. 
::;}na'.:ura do Tratado de Paz com o 
tpã-o {Sâp Francisco, 1951). 
Do ,-;xame dos assentamentos indi4 
dua~s do Embaixador Afrãnio de 
e'lo Franc,) Filho verifica-se que: 
O Embafxad'>lo Afrânio de Mello 
'aoC{) Filho é casado com a Senho. 

Gemlmí Pereira de Mello Franco, 
~ nacionalidade bra.'5ueira. 

Sua EXcelêncIa é indIcado para Prol'eto de Decreto Legíslàtivo res de 16 anos, salvo quando em ter .. 
exercer. em ca.ráter cumulath'O com . 36 1964 la, de liIlha ou ca.u1ço. 
as funções de Embaixador Extraordi- N9, de 6, Se ~ oerro que se poderá sus-
nário e ?lenipotenciário do Brasil,na (N0 12.B~ DE 1963, NA ORIGEM) t-entar a tese de ser a. nossa. legisla~ 
Bélgica, as d-e Emba.ixador Extraordi... ção mais favorável que a convençã() 
ná.rio e p:enipoten-ciário do Brasil «Aprova a "Convenção f'elativa e por conseguinte face ao artigo 19', 
junto a Sua,> Alteza·s Reais o Grão ao exame médico dos pescadores" parágrafo 89, da Constituição da Or. 
Duque e· a Grl-D!1queza de Luxem- n/' 113) * conclufda. em 1959, em ganlzaça,o Internacional do TraooJ.bo, 
bUI'60• Genebra, durante a XLIII Sessão não ~eria a.fetada a nos~a legLslaçãa 

da Conjerl!ncia Ini~ernac:'onal do I ptla. ratificação Zd. Convenção núme .. 
Secretaria de Estado, em 9 de ju- TrabalhO." l'Q 112. 1,\ hipótese pod·eria enseja~ 

nho de 1964. Roberto Brtrthel- uma interpretação em contrário, con'"i 
Rosa, Chefe da Divisão do p~50a1. O Con~resso Nac!-onal oc-ç!'eta: siderando .. se que. ao invés de p:-o .. 

4 Comissã"J- de Rlea.çóes Ex- Art. 19 E' aprovada a Convenção teção, o .limite mais eleVado. ó.e d1" 
, tcriotes. nq 113, relativa "ao exame médica reito brasileiro importará numa res ... 

dos pe~~adores". conc)uida em 12~9, trição ao trabalho do menor na pes ... 
Ofícios: 1\'5. 1.223, 1.229, 1.22Q e enl Genebra, por ocasião da x:r..ID ca, 1mpp;::!i!ldo~o de obter colocaçáo 

1.231, de 18 dP mês em curso, do S1·. Sessão da COnferência Internacional remuneraÔa. 
Primei"ro S-ccl'etári-o da Câmara dOJ do Trabalho. 

7, Com relação à Conv~nção nú" 
mero 114. justificando s.eu pronuncia .. 
menta contrario à ratificação, .a CO· 
missão Permanente de Direjto SocIal 
salientou Que o contrato de trabalho 
de pescadores é um tipo d~ pacU1 
empregatício, a cuia respeito ale .. 
gislação dos diversos 1)aises mais tem 
variado. de acOrdo tJom a singulari'" 
dade dos USos e cotume da gente '::d 
mal' de cada nacionalidad€. 

Deputudo~. encaminhando à revisão 
d,o Senado, as segu~tes proposições: 

Projeto de Decreto Legislativo 
W 35, de 1964 

(N' l09-A, DE 1963, NA ORIGEM) 

Mantém deC'isão denega~ria. do 
Tribunal de Contas a contrato 
entre o Território Federal do Rio 
Branco e Dorval de Magalhães, 
para desempenho de funçtio de 
Agrônomo. 

Em 15.5.64 é lido e v,3,i a imprimir:
D,a.N, de 16,5.64, pâg, 3.139, I' co
luna. 

Em 4.6.64 O Sr. Pres:denb a.nun
cia a discussão única.. Não havendo 
oradores inscrit<>s é encelTadar a dis
cussão - Em votação o projeto _ 
Aprovado. - Vai à redação fin:l.l. 

D.a.N, de 5.6,64 - pág. 3.391, 
2t\ coluna. 

Em 12.6.64 é lida e vai ti. imprimir 
ao Retlação Final. U09-A-(3) _ 
D.C.N. de 13,6.64 - pág, 4.227, 3~ 
coJuna. 

Em 16.6.64 é aprovada, sem obser~ 
vações a R2dação Final. D.C,N. de 
17.6.64 - pág. 4.460, 3?- coluna. 

As OomisEões de COIl.<;tiLuição 
e Justiça e de Finanças. 

'Projeto de Lei da Câmara 
, N9 71, de 1964 

(N' 313-B, DI1 1963, NA. ORIGEM) 

"Dá nova redação à alínea c do 
artigo 15, da Lei n9 1.184, de 30 
de agôsfo de 1950, estabelecendo 
prazo trimestral para fixação dos 
preços de compra da borT'lcha'·. 

O Congrefso Naciq..'1.al decrete.: 
Art. 1? A alínea c do artigo 15, da 

Lei n~ 1._184, de 30 de agôsto de 19-50, 
que dlspoe sõbre o Banco de crédito 
da Borracha, passa a ter a se"'u.nte 
redação: o 

c) fixar, de três em t.rês meses, OS 
preç-cs de compra da borracha naC.o
naI, a serem pa.gos pelo Banca de 
Crédi.to da Amazônia'" A, ao ulti
mo venctedor e a serem cobrados p-a10 
rd~".do Banco às mclústrias m9úufa
tureira.s, quer nas tTcrdas tft;t!.~aàas 
em Belém, quer nas vendl~ r~\,;.~:J ..... -
das nos c2ntros industria s, assim 
cemo fixar as quotas e Os 1;lreçO-'õ dz 
venda de sucedân:os da borrachJ, 
ela'3tômeros ou pla.::tômf>ros trmo p:ás
tico~, adQUiridos f' vendidos pelo B.ln
Co à indústria. Na compra e velld'J 
da .borracha naturJll, ~ Comissão E."Xe
cut va de Defe.'ía ds Borracha d~ter
minará, trimestralmente, OS precos, 
mínimos Ou fixos, a 'Screm pagos aos 
produwre'3. pela.s borracras de produ 
çã-o nacional; . 

Art. 2<' Esta lei enh"ará .em vigor 
na data de sua p:.lbJiC-1çâo, rev(}<,':\.-das 
as dis9Qsições em contrár'o. .,:, 

As Com!,~sõe.s de E::O'lOmia de 
Indústria e Comércio e rle 1<'il~lln
ça-&, 

Art. 21} Slio rejeitadas ao:: Conven
-çóes sob n9S 113 e 114, cOLCluidas na 
mesma Conferência Internacional re
fer:da no artigo anterior e relatIvas, 
respectivamente, tlà idade mínima. dt! 
admiSsão {lO tra.balho de pescador" e 
"ao contrato de trabalho dos pesc:l" 
dores" . 

Art. 39 ~te Decreto Legislatí.vo en~ 
trará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as dl~po3ições em 
contrár.o. 

EXPOSrçAO DE MOTIVOS 

8, Já no tocan.te à Convenção nÚN 
mero 113, a Comissão Permanen,e dlt 
Direito Social é .favorável à sua ra .. 

Em 15 de abril de 1961 tiffcação. desde que .seja. posterior-
mente regulamentada por decreto. 

~A. Sua EXcelência ~ Senher Dout,?r Com êste procedimento s'eria solucio. 
Janto ,Quad.ros, presIdente da RepU-I nada a lig-eira discrepância e:~tl'( o 
bl1ca. sIstema brasileirO vigente e 8.! CUs" 

Senhor presidente, ;0~iÇÔ2S da Con'.-ençzo em ap:Êço. 
Como é do conhecimento de VOi-sa \ 9. Reza o' art;f)'n 2" da Con'lenâo 

Excelência, foram adotadas, em 1859,1 nl} 113 que nenhuma pessoa po ... 
na cidade de Genebra, por OCa.3iáa del'á ,empregar-se a borda de navios 
da X-LIII sessão de Conferência. In-) de pesca, sem es~al' munida de ates ... 
tern:wional do rrabalho, '·Convel1~. tado de aptidão fis!ca para Mo fun .. 

Cão relative. à idade mínima de ael· çõcs que \':1i exercer, expedido pela 
missão ao trabalho de pescador autoridade sanitária competente. Ora, 
(n9 112). a "Convenção relativa .lO a medida exposta é VIgorante no 
exame médico dos pescadores" ÜlU. Brasil, para tôdus as atividades. em 
mero 113). e a "Convençâ.Q relati\'20 virtude do !l.rtigo 189 da ~onsolidação 
ao contrato de trabal:lo dos pesca- da.s Leis do Trabalho, qUe toma 
dores" <n9 114). compulsórIo o exame médiCO por oca-

2. Quer por ocasião da XLII Scss:io sitio C'l admissão dos empreg-ados, 
da Conferêoncia Internacional jo al,:;m dê !":!tu renovação periódira. 
Trabalho (1958). quando o assunt) anualmente, quando se trata} de ser .. 
foi trotado em primeira discu.s!'.ào viços llkalubres ou pel'i'Wsos. A::ham
quer durante a XLlll Sessão (1959), se, ainda. 0,5 pescadores, l=~ exi;ên .. 
em que foram ~provadas as referidaB cia da Capitania dos portos, SUkj4 
Convenções, quer ainda em resposta tos DO exame prévio e periódico de 
às. co:tlSultas prévias que lhe foram saude, Também os prazos estab~le
felt.as, pronuncíou·se o Govêrno bra- cidos na Convenção n9 113, :)uanto 
sUeIro em faVOr de I'recomendação a valida-de dos atestados médiCOS 
e não de "convenção". quan-do a for- muito pouco dIferem da nossa legis~ 
ma. dos instrumentos internacionals lação interna. 
a serem adotados em relação a cada 
um dos assuntos mencionados. Justi.. 10. IgUalmente consultado. o Se
fica o .P<Jnto de vista do Govêl'no nhor Ministro de Estado da Agricul~ 
brasileir" o fato de a.presentarem os tura foi d-e parecer QUe t Conven
problemas de trabalho na pesca for~ ção nQ 112 não "tlcderia ser ratifíca
mas dist-rntas e peculiares a ca<i,J da peJo Go\rêrno bl'uslJeiro. O limi
país, com reflexos cousequentes espe~ te de 16 auOs para !i admissão ao 
cificos em cada legislação. crabal~o de p~sc:a. fixado pela Lei 

'3. Igualmente venCIdo, apesar de brasilelra, jfj. constitUi 1 'a conces
repetido dUrante os traoolhos .Ia são bastante favorável ao t;rabalho 
XLUI Sessão da 00nferência Inter. do meDor na pesca se levar':11J.: f'ro 
nacional do I'rabalho, em apoio a conta as ..!aracteri.sticas morfo·fisio
emenda apresentada pelo Represen. lóg-icas dos jovens pescadores. qua!'e 
tante governamental da Oníão dai: sempre inferiores aos índices biomé
Repúblic'3.s Socialistas Soviéticas. fOI tricos mínlmos. Além do mais,· as 
o voto do Brasil, favorável à fixação condições atuais dos trabalhos de 
da idade mínima de 16 anos para fi pesca no Brasil sâo árduos e exh:em 
admissão ao trabalha na pesra.. esfôI1;o demasiado pãia um jovem 

. de 15 anos 4. ConsUltado a .espelto o ent.to . 
Sr. Min1Stro do Trabalho Indústri~ 11 Com respeito às Convenções nú-
e Comércio, aprovando tl Parecer nú- ~ ~t:ro 113 e 114 ~dh'ergindo Sr. MJ
mero 81-59 da Oomissão Permanen. ,lUstro do Trabalho no que toca a 
de Direito Soei';:'!, manifestou-se con- esta última Convenção), nada encon
tr.ó.rio à r~tifí~_ .. ,:io das ConVE'nêões \ trou o Senhor Ministro da AlJ"ricul
n9 112 e 114, l favorável a r:-titlca./ ~·ura que pudeSse prejUdicaI os'" inte. 
ção da Convenç!,.o n9 113 _ não 000- .êi'ses naciona-is. 
tante a forma f-t. que se revesti\i o 12, Julgo, pois. Senhor presidente, 
referido lnstrumento internacional I que. t€ndo vista as razões e.cima ex-

6. Segundo HJuête Parecer é f:a- po.;;tas, deve a Govêrno brasileiro ra- .. 
grante a divergência entre o sistema tlfrcar a uOo·nvenção relativa ao exa ... 
brasileiro e o da Convenção nQ 112, tn~ .médico dos pescadores (n9 113) e 
no tocante a iaade mínima de ad~' reJeitar, a "Convenção ~ativa à ida~ . 
míssão ao trabalho na pes<;a. En- de lLinima de admissao ao trabalho 
quanto o artigo 29 da Convenção fi- de pescador (n9 112) e a "Connn
xa a idade mfnbna como sendo de 151 cão relativa ao contrato de trabalho 
anos, o artigo 69 do CódigO d'f Pe.":ca dos pescadores (nl> 114) . 
(DecretQ~Lei n9 ~94, de 19 de outubro 13. Considerando, entretanto, que, 
de 1933) Só permIte a pesca .lOS maio- por fõ!'ca do art. 19 n<' 5. da Coosu. 

\ 

'r 
. I 



J 

t"!B5 S~bado 20 

,;;:-;!.O C1. OrJ~~~:'~~!) rntemac!on~.ll tU!.~~. nc qualld,'lde de fogvjs4-..c.s CJ \~b::;.t~te o Arti:;-o 7! ccirI}!\., dendr.cia : ta c ld3.de do Interessado e a natUl't.,.,~ 
;,....., .L,~~'. ,~~o, S~ c~ ..... ~prcr:.1et:::m c,:, Es- p~lole.ros. ll1l:ãiat<l. dz. f.:;'r~C-..~~. co':':S:.e que c. do tr::bllho e. ser efetuado. 
~ ~.,;_ ~_ _.-J~·.CS a s"J.úz.etar as eoo- Art;·c;o .:. n.J'··,,2 C;:J; n;:':o !..f::1ll.:.. ~:n:.::::..o em Vi-, 3 ' , 
~.::. ... ~ ~ ~'."'U:.$ ts c'J~'j:1~ad~s •.. ~ , '" n :,::r. \ . O certIfIcado devere ate$~~',·, 
~~ ,y.. ~ .: ~ _. r::;-: lb-r..s d:.r ,-;otn':!. t.z' /03 {f;.,;?~.:nçoes dos bI.igos 2':' O :.' I . ... ~ ~. l i pnnclt:-:1.,lmente, que o portador lll' r' 

lei, 'ti :::..~ ..:r C":1~;:C;' C:::.:t.t. ... s tr:il:C;- ~ ~"Q ~'J ap~!~n: ao t,~abalho de Dl~nu- ' •.. ~2 ... ~. rt,:r .... ~t1 ~~'--?~!.~ ~.:).;U1.!l. :nl; f:~.re ,.C~_:-..,r.hUr:1.l.. da~n-;a Que pr: ~=. 
S.l t _~ '0. (,::,:·:'D·~":3 t:-::':':.:.m P.l-; ..... 3 ... :".1 r: ... ~lO..,-~:o.e. destj~ qu~ t:!ll' ':.r 1:'- n.l.: ~ ... _ ........ 1) r.ua 1 .zr, ':~t' f'~;_ ... t.~, I=2!0 t::V.IÇO nc Llat Ol~ 
~:. I.~ • • • .-:; •• .) ~. r~ ~:;:::::"'::'3 \, p:...uo tt.:~"l.!J~;. ':fI r ::-IO:-:C'O. e . S!1~r7UJo .. ,a ~ •.•.. ~ O. 1 f: ~,..s~~.t:: L:',,:' ~rá de es

l 
:::.:. \ o tc~;-,.: ll:~~.:Zí r-:rl ac:uae Bert ,1"0, 

,:; .. ..: ~ '. ::: ::'.:.. ::1 L~S 1::':', a3 e 1:'1:, ' 0..:::'0 ::~.a :l1to!':..d~dc puhlic-a.. nt"rta à, .!}.~ti.;1o ... r~:l0 ç .. ~~s J.l.f:mbl'~s. ou trr!:.:.t rl.:::os p:lro. a. saúde ci.e 0<1-
,; ... r·'·· -y) rn'--"'-":Jn.:l C'O I l th 5' 2. A PI : .. eni".i;:. ~OilV..!l1 .. ~O p ... ;r1ane>~' L'as p::stoas a bo"!'do. 
__ "-' ,-.a. •. _ ,_., ... ' .. f' "'0 cem t!Ll t"-J'" t"'::,"··j'" n.." ;;".r:. -ormal 
r ..... - :-~.-J t..:-.,-'. C::.z.:ie ,0.30 s~r sub. .•. ~.. '). ,~" ,.,~. :..,._ . ~. ~.' . ... :.U 1 • f..J: I,.,. 9 
:: ..... :~.c:.:, ~J C:rl.,-r2·~O ... 7.:.~:.:UJ.l, ~~!o A" !at~I:cv:'C~~s fonn2lS d~ presente .... :ç~ ·"~~i'~-':J.·os t:~~"',?5 ~u~ n t!",o4. 
r" .... rO.':J :c.. rn~cs \?c·s-. L:;-lcrm'.'~~J .... !"l U',~ ... o ':J:;}~n'cad=8 ao Dl- tt:C':'c.n r~".Lc:1c C C:':'" U_O .at.t1- 1. O cert:.f.1C3.dO ll'.édlco de pC':P'O:::J.·· 
., .... ' l·· -~ .... - ,. '.- l.. .... ,.... I à R ~. ~ T...... I qu"';:o a que f.z::!r a r-" "io 01 :(h:~.":'C:l, f,TI !:::~~ Có"")!t1s ~u:('nt:~- r •. ~::~_<:-·· ,a '!pa;-_~';":I~ _n" ... m:::c·o~ I" • .":~""" I com tlit;nos 0.3 vinte e ur.l anos p,r-

Irl:.s de n~a t:-.:..~:!"2o' Em J;GI'tU;LêS". ," d,) T:cJ31ho e 'Ç~ êle. rf~..stra-I Art'go 12 . . ;r.~n:cué. yã..l1da p~r UIi.l pzr1odo :.'1'; 
:P;~'!l o G,:;7:.::!O er.c.::.mi::;lu.mento. 'ncs ! ...I.:U;. P. -t~".,.o ~ 69 }.s v:rs5es frenc?s3. c ir.. ":';sa do l nao eXCCCia u~ .a!l0' a contar (j,,~ 
I~~~: cC nrt. 66.~inciso, I. da Con:;- i ~, -,> t~litO da pre.sz::Ite cor.:-tnç-:-q t.::.r:J.o \ d.ata de sua exp".dlçao. 
Itll1Lçf;.O Fcd.:'ral • .se com isso cone:;:r- '1 A pre,,:ed~ Ccm:enção apm,es Vjn· 17"Jo.:ment.e fé. 2. O certU,icado médjco de n~ .. 
Idar Vcssa Excelenc1a. :1Jlo.râ. -os Membrcs da 'organlztc;ào Iso;.s CJID Vinte e UllJ: 2.l1OS ou n':! . 
f Ayrov~!to a oportunidade p3rA re- f;~~~g~jO:fe. dOSlJJC~ .. ~t~~~~a p~~~ tê~t::xt~aqU~~~:~~~o é d~~~C~~ : p~rman~ccra vaJ.ldo por. um pcr~o~l~ 
I
',no.var a VC;:s3 Exce1ência, S~CT c' ~-ot'- GO"1 - .. ~ ! a.dotada. p"Ja Conferênc'a Geral ~a i a ser frxaQ.o pela auto-ndade CCCl;J....:-
P --Id t 'ost d ..... .. 0.1'- .. r". . ... ten+e , ;.:.;.; en e .~s Rro~ (}S Q .41eu melS 2. ESta Convene:o entrB.!"é em rl- Organjzacão Internacional do Tra'lJ:a .. i. ". 
,,,p,,ch,ndo re .. p ... to. e-ot' rl~ze me"ies a!)ÓS terem sido re- lho,.em sUa qu::.dras:esim,a - t. .. r':";ua I ~. Se o pariodo de validade de um 

t.1ss!.."1ado: Affonso Arinos de ~leI1o g!st:ac1as velo D1r.et-or-Ge-ral as rati.. Sessao, que se reUDlu em Genebra e' certlhcaG.o expirar durante uma \ la-
I Fr.luco. ftc2':'-3t"s de dois U:embros. qu;'! foi encerrada a 25 de Junho de gem. o c~rtlticado permanec2rá V~'1itio 

3. Em segu;dt. a COf'I.venção ..ent-!l~ 19;.9. n.té o término da. via~m. 

CONtlENÇAO 112 

: CONVENÇAO RElLATIV P. A IDADE 
, WNll.IA DE AD:>llSSAO AO TR.~

BALHO DE PESCADOR 
A ConferênCia Geral da Organiza

; ç,:::o Int.zmac O:lsl do I'rabalbo~ , 
I 

COilruenda em Ocnz'):::.a 'Peto Conse
lho d~ Adm.n's~rB"'.1o da R.cp..1rPc:!'Io 

, lntcl"narionnl do rreb~lho e re'ln'd.'l 
r.ossa c:dlde. a 3 de junho de lDj9. 

, em wa qUa1r2~[;s'ma - terceira Ses
: t:o; 
.'! Após ter dí'cidldo adotc.r divei';M 

:i;l: C-:;, . ..:l· C" ., r::la\:I1::l.S ~ u':::d:-- rJ,'1Ul.l 

de f'dm~ssLo no t;i;!b:llho de ~;" ~:-arlor. 
I q.l:st~O que ~ achE' campre'"nd (/3 C') 

ql11nto ponto da ordem ao dia d'l Scs~ 
I ~I'o' 

-Cons:derando que estas pro~.<;I.cIj~ 
de"':""cm t.omar a forma de um::\. Con
Vi!n~:ío Internaciona.l, 

Aüota, neste décimO - nono diB 
do mês de junho de m.il nov::,centos r 
c:nq,üenta e nove a seguinÍ{> oonven4 

, po. que será denominada Conve::-ç.lo 
'sôbre 8 Idade Mínima (p1:scadore.s). 
~9,9: 

rá em v:~or. para cada Membro~ dO:':6! i ElJl fé do que, assin:l.fam a 15 de o) 

me:/!.': após n data em que a SUa rC.~ 4ü1ho ~d:} lS59. '. Artigo 5· 
tU:c.1r:5..a tiver s:ÕO t.e-ristradn. O Ft('s:de-l1.te da Conferênc~a: Ertk I No caso d~ ser recusada, n 1:m:,. 

. D1etler. O OJl"E:[.or~G~r.a.l da R~partj- ~usoa 'á ex, rr.tnada: i.; 'n"'~~~ o . c 
Artigo 7° r~o rn: .. rnac~cn:.l do T:a,~;:,lho: DaVid .::!rtUlcã'do mechCo, iomar-s.;~~'" pr~-

1. Qualquer Membro, que houver A. Uorse. vAêncLaS no sen~ic,o óe Ule OO~l Jl,a-
ratlfi~'ad:J a 'pres~nt~ C<>n,:enção, po-l CONVENÇAO 113 . . l!ar um no.vo e;tame, por med!t:o c",.t 
derA d.:'ritDCls-hl ao ~.rD1lll0 de um I ~. 1,...,." f" v . iunta m~dlCa.. com tunc5.-0 d; :'!rb:·· 
pN!(,~l.'} .rle !lez a~cs aç:5"õ c. d~t~ d~ ICO;,l.!:"",~:QAO R ...... L.tl.T~A AO.E",,:A~I t~'os. s.:m Cl~pendência a qua;('l~r 
s~a v_lgcncla .1nlclal. med:.lii"".~ corou.. Me; , .. '"-'DICO DOS P.."SCADORES fl.nm:.ctor d~ b~rco de pesca ou a, llua:
t1:!C<1~~O ao D.lretor~Ge··a' da R'T',.:·t;- A Conierên::ia Geta! da Or~n:""1~ rQuer orgamz:v;e.o ct.~ pescadores ou li" 
e,'a.a Internac'onal do 1'r:'\':t~lho. e \lOf ç •. o l.11:::l'n:lclOnal do T,nb:-lh-o. armadores do barco de pesca. 
él.e. re'{j:.'"'"r.:-dtL A dpnúnf'ln. SU1"L~rjl Cc.!l· .. ,~caG.:1 ctn G.en:bra pZlo CQ:l~ 
~ .. :::'/O Sf,,,cnte um ano c:JÓs t~r Sld:l"IS~~O .de :~dmjnJ9t;e~o dcl. R.ep:rrti- f .. rtl'1o 6

3 

~g..:;tracla. . r-;7.'J Ir ~m=c~onal do ~.rr.ai;.alho e rtu- As ratifica:ções formais da pt"\'-':':t~J 
2 0.'·nlq'Jer Mernb":'o. ~u(\ hou':""Gr :n~~a· l1::::a c!d:de, ~ 3 (iJ junho de CClD"an~ão ser5..o c.omunicadas ao D:

ratif!c:odo a Prt~:nt-~ Co;:rtetv;âl"). e D11 H:-,.Q, em sua qU::Cira::t:rtm~ .. tercelra tetOl·Geral dn. Re;lartiç1o Ir::t ~!1l-
Pr~70 de um ~!:nO !l.11:h O tj:mino do i Ses:. ... :l; . C:lon~l do Trab-::.lho e por elC';. 3h.-

. \ tra(t,13. 
pe. :Orl'o .de d~~ anos menC i?nld0!10 1'.$6'5 ter dcudido adutar diversas Art!Jo 711 
pPTt,"!T2.0 pr~~ed~ntc não t~\'~r felt.0 j 1)!Lpoe,cõ.s rel:ltlvas f.o e:"nru tné· 
tt~'l da fuu1dule de dc:núnc:a, prc- I dico cios p""cadores qu"etão ~ue 
V-S;':" no n:~3E'nt(> Artl..,.o. est::!.Tá vi,.~ R'Chn comp;ccndida > no ~'itinto pcn~~ 
~UL.do pOr ~ ,n070 perforl(' de ~:z c.a omem do dia da se~.<!'_·,o; 
""nos ::, e]TI se ,u·da. Jl3rl~râ. den"I'I~., considerando que e.3tns proposiçÕ2S 
a. pre, .. oo e Conven,,(::!O no término ~e devem tomar a fOMa de uma Con~ 
~da n~,rl?-d0 de d~7. anos. nas cond,a venção Internaclo~ 
to~S prevlStas no p"l.ZS-"1lte Art'go, ' 

Artigo SÓ Adota, neste déciIno~nono dia 10 
hlês de junho de mil nov .. cC'ntos e 

, ~A p-.ese:.,'1l2 Ccnvenção r:;::u- ~ 
nl1culart. os Membros dn Or:;:",l~.í::)
çaa InttrnacJ(Jnàl do Trabalho. CUi[' 
ratifH:ação haja sino registrada P~lO 
O:retor·Geral. 

Artigo lv 1. O D1retor-Geral da Repart:çjG CinqÜenta e nove, a segUinte conven-
1. Para os fins tia presente eon. Internz.cionnl do Trabalho notificará ção que será denominada. convenção 

-Vençã,o. o têrmo "barco .de pesca" a. tooa.<; os Mpmbros d'\ Organizadia sóbre o Exame Médico d~s Pest:ad.-o

2. Esta Con\'enção entra.rá em n~ 
gor doze meses após terem sido fe
gistre-das pelo Diretor-Geral a~ r:: ti
Ucaçõe.s de dois Membros. 

compreende tôda espécie de barco rnternaelonal do Trabalho ..10 registr<l res, 1959. 
nano ou embarcação de propriedade de tôd"'''õ 9,-: ratificacõe~ e denúDtjM Artigo 19 

3'. Em seguida. a Convençao en
trara em vigor, para cada Menb:·o. 
d-oze meses após a d·ata em que n su:'. 
ra.tificação tiver sido registrada. 

pública ou privada, utilizada para pe~. que lhe forem oomunlea.das pelos 
Ca marítima em água salgada. Membros da Organização. 1. Para OS fins da. presente Con. Artigo 811 

2. A presente Convenção não ~e 2. Ao not~ficar os Membros da Ora vençllo. O têrmo "barco de pesca" 1. Qualquer Membro que hcuvel 
aphca à pesca em portos ou em es- ga:r.:zacão do reg:stro da segunda ra~ compreende tôda espécie de barco. ratificado a presente Convenção, po
tuáJo~os, nem às pessoas que se dedi. tiflcaçfo que lhe tiver sido comunic~- navio ou embarcação. de propriedade derá denunciá-la ao término de um 
um :l pesca por esporte ou diversão da. o Diretor-Geral chamará sua pública ou privada. utilizada para per1oClo de dez anos após a data d::.. 

a.í-ençáry Para a data em que a. 1)re- pesca' m9J'ítima em .água salgada, sua VigêncIa inicial, mediante' comu-
Artigo 20 . sentf.'! conven~ão e~tr~~â era vieor, 2. A autor1da.de competente pOde. nicação ao Di-retor-Geral da Repar-

1 Os menQ'!'es de quinze anos nl',o após consulta às organ1z:lçôes inte.,. tição Internacional do Trabll.lho, u 
po.j~E.o prestar serviços n Dardo de Artigo 911 r ... ssad.lS de p~c'!dores e de ann 1.- p!)r êle registrada. A denún~:l Sur-
ba,cc..~ de pe<:ca. O Du-etor-Geral da Reparl;~-Ção In- dorcs L~ b.::.rcos de p::!~a. se e.."l:isU ... tlré efeito sàmente um ano r..r.Js La 

2 03 re!0t:dos mC:1ores 'Dodcrão tern~c'omal do 'I':"aba!ho c.ornun1carr. rc;1.. l~,:,n~ar ta pp'ü::<:.Ç'"'í-D d:"s düp:J- Sido re:;istrada . 
.. , t . a . . "al' m te 'o S~~r"+'<;~\O G~-'''l do "." - U' s~ções. d-::t. p.·e:..:>n!,e Ccn~!enr.ão ~ na-

TtOi."'A.'C.O. 1=". ,U' 'c:p r, OC'flf}.... 00'1 ".~ ~."".' - ...:... .'-" 1, .. ,ÇOes n:- 2. ('.\.l:,lsnu::!r ~.:~n::bro o_ue J:':' .. i d('~ r~!"V~ ... ':"'tics a bo\'"Q.o de trarCIl$ ór (.:0-:. r ''1'''': e~:::":) rlo re'stro. """s ~rr- \":03, cue, n')rm~Lo:n~~< nto efetuam '">. 

f· 1 d ." " ln2· C rt· v!· "1~-'~S rr-ri ';""':1S ti:! Ô"::'1~":O Sl:Ip.:'- r.:.t:.dc· ao a pi-<:s.?n~e Conver· 
~:·~.~;-;~~;e~~·fv:ci;~;~t~~Dr:.rtS, C~· ~~~ ('[:n ~';~:a~/ (;~~~3 \.,.:~~i':,~?;""; l~(.r a tr~; Gl-s. ~~ ~~~~g.j~~I;:~:-~~n~~~ÔSm~,r ~ .. -~ 

r n~o f~::"l.1 tl'<U~~·c~~.i.s à "l','" .-:":é) r' ... t .. ~?" n r?~~fi,:::'õ"-"i f'> 3. A W,-:<"'"':1+2 f'o..;J -1"_C n:'o S2 
li ., (.U :-:J ,eJ d~-$:"J:;j)vrm-ntn no,·' ~rC.~ ,. c r ~'t' ... ("1'1(;' hO~""('r TE'"'" t:. ?1: ,~~ fi. _.~:: ... "t"'rl -;? l';" cu f"M ;:::~ ,r:.o- r.l"!~;_' ..... .:..fo ,·:~"'::::e:)t~. n;,' ,;, . I ~_.,~ ...... ;::::':':"do C:;J1 C"5 Art;.,.cs -p:-r.; l·I.' ..... )', n-"""J :~: .~;~ r'l~ te c"[ l.:.~t~ t'<:O d.:l 13.cu.~~i~ C)T e, 

I' .. -.., "·"~~·:-'lcr' "'"1:1 t:-s'c'lc1', c :'(rt~.:. l.W! ;: ... :,!!. J!:J', f'''":-::l:I~ C'2 (.'.':!.~'::': . ~'~~,':, Z:;"T~·::':..1~.::! ~A:. =":/1' 
d, • ~'O'''' • I' ·.,r~u 2 .. ,D .,.4 l<' ::1').0 f!. 

4 ~ • ~_ ;rl"f-
O 

\" •• - .. ',~ ..•. ~ ,~ ..... '-' ... ~~"l 
("c :"0 ;'-~''::':::l :".j._",. ... : C~7'1e ~l' ~40 •• :v ~ •.. .,- - , •. L.,~ ~" c C~ ~~ "],1..". i=;.' . 

.1- _ ,..' , i I·"·~·~,,~ '" •• " -.1' C"'''''''''''''''( 
(:I~':. f'''r~'''~:.' r;.·'e }"".;:"":' r. .. ~N'~5r~n o[ P·'~':3 n:';1..'.'1:1 r.~:;:J.. C~,l::-7':~r-~:. ~. - ,~ ...... l.'~' .~. -:: ... ,~" .... 

.., ~ 1~,.,.:<",,,,,,;:; .... n"cl') .... ~1 rn ''''-1. ~,> .... ..,.-:~., ' . ., r'~ p à4f·~'···~ -."'r. ti"! n-"').., ... .. t ... 'o C ~ I ~~ ... o C., r· O' ~ P'u· ij"_' ~ I'~· I!::l (~ t~r .. 9: ~:."1:-: o c: C'~ 
~c;:r"~ :~'~;:i! ,,'o d:> c:r.: f:C:::fJ, q::", ~.(i'"? . ':1' ~~ l;"~l,,:1~"i """(? ".1.."'; t::Th~·~ ~~~;411 ;'':=~' ~r~':;c" ~; n~' fl~'~'::" _lt: i . ,~; I n~;,..r::r~lc....:Ç':e.<;" pr2.~le~s no t. 
pz-•.• "'l ~;,m o e"ll,:-~'-;o 15 ... rr--rreE {j~\.c~.n,.".2 f c:~n:"'~'_':1:::L:: {1'::"~1 um re~ l::Llr .. C~':O (U..: ;:1".::- ~e S:':J c::t::'~~.:>:c.~ f_ •• •. 0. "':) . 
t'm .... r~i:m··a.z.1},e -f"'\C,lar, O') (".l~~ a'l' '·.f~j./·:O ·-i'J:"e> a r'~l'~"'~:'o d3 pr~e..""':'E ;1s!::.""\ pra'o t,:,1:allio a t.3.r rea'l- L.._;;:ro 9 
ql.!~tcrze eDOS. 011 men('~: t]::,,·'d~ (!H'> Ct::m~:-t1:,~I)~ (> €':::t":n~e:-t n ca:lien:tn4 !r"':co no mar, c:;iWlc::do ê,~~ esdn~do 1. O D~r;:1.:r-C2rul da REF.~'" i J 

tor:['?d~ epr0'P;rla1e <"-,"'~r.;:,.~ !y'lp c 3.. {.p .m:."re'rer n!'! _ord<::'m cf.., d:l c.!a !10r rn%lco et1tor;:mé'.o"t=~~":" a:ltQrld:je Int~ ... na.ci(,~l c.to :Crabnlho .cl .. ' :::-,.:-
l~"" ,~12(,"O na(':anal~ trnh?- ":;-r1f1C"!''l:-- ~nfcr('nfJll 2. ~'1e.st:::O de sUa r{V~E,JO t;om~::mte. a, todos 01> i;';'e:~brcs da Orgt..í~" .. · '1 
que tal empr~o e do mter::.<::-'> !k ,,0\03.1 ou p:uc.al. Ar~i~o 3° Interne.ciona! do Tubalho no' r";: L J 

~é-nor. após ter levado d~'1idf'II1e!lte Art'.,.o 11 I ... ·"" de tóc:.a:s a.s ratificações e dr::rinri ~s 
em conta sUa saMe e e5."-do tf,,·C'o ... ~ .' A üuto.ldade comp .... teate d~ter- que lhe forem cornunicz.das D:!lt ..... 
bem como as vantagens fllttlrOS fi 1 Caso a Confere-'1cla odo!e uma n;mará, após consulta às orp;an\za- tv1embros da Organização. • 
lme5Jatas que lhe p~ trazer· o em· nOVa Convenção que im"1orle na le- çoes interessadas de pescp.dores e ':ie 
pre~o em ca1JSB. I vLsão total ou parcial dã plesente, e B;rmadores de barco de p:scQ, se ex1s- 2, .AO _ notificar .os Membros 6.~ 

• A .. ti 30 a. menos que a nova Convenção c:.::. tlrem. a natureza do exame médico a Orgamzaçao do regIstro da sE:;und.: 
I .n.L go ponha de outra forma: ser efetuado e as indicações que de- ratificação que lhe tiver sidf, comu-
r Os menores de 18 anos não poderão Q> a ratificação, por um membro, vem constar do certificado. nicadb. o Diretor~Geral chamo a .... á SU<l. 
empregar-se nem prestar serviÇOS !l da nova Convenção qUe f1zer a re- 2. Para. a Cleterminação da natu- atenção para a data em qué o p:r;-
bordo de barcos de Peses movidos t\ visão, acarretarâ., de pleno dl1'~to, não ma. do exame, serão levadas em con- sente Conven!:ão entrará. em ,v1g<r. ....... 
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Artigo 1{)~ \ d::..de pública ou ';)rivada. utliizadá f Artigo 69 b) mo .. LC do pescador; 
. . ~ ... ! p<u"a,pe.'ica ma.f1':.pna :,m á:Iun ::.alga!u 1. O contraw de traoolho poderá c) perda ou abSoluta. 1.navegab1l1dal 

~ Oltetor-Geral da Repartlçao. I •• ~! 2 A. autorIdade ~omper.ente !)Odere ser concll.Údo. ou "pOl' tó;!mpo jete.rml- de do narco de pesca; 
tc-:Tlaç~onal . do Trabalho C~:DlCata; ls<!ntar aa apncaçãO ja presen~e C'on· nado, ou por viagem ou. se a legis- d) qualquer outra causa e.atipulad4? 
a-4 SecretárIo Geral das Naço .... s U~lI-: venç'áo certos ta.rcos 1e pe,S('Ai cuJo ti- Jb.ção nacional o permitir, po!' tempo pela. legiSlação nacional. 
das. para eleIto de reglst.ro, nos t_f- PC} e t''''.;e,agem i,en~'ld.1U <,;:uo llX'r1u,; \ dt:!terrninal"ió ' 
rr.O$ dJ Artigo 102, da Carta das Na~ .... pos cJI1.::.ulta as Ol'!!amZUj;ÕfS lnte-/· .. . _, Artigo tO 
çü~s .anidas. os an.dOs ('-:rnç,~'~c::, q' ~'e~::.das c.e pe~l;i..dc':"es '2. .ie 3.rm<:i..üu- 2. O cunt-ra-to de 1,rU_:.J;:"_~lC b.C::':..-:1; _ 1.. t 
respeJ.to de Lô~as as r~_llll''!l~es e re.s de ba:-cos de pe::.ca se !xkit-irem. f claramente OS re..;pectlVos direItos ei A legLslaçao JlaC.OD!ll~n .. o.s ~~:fã 
e.tos de denÚnCl5. que h,J:H'~r , glS- / 3 Se a au~oridad" oompe'ente con. obrIgações de cada uma das partes, coletivo.s o.? os CODtra~ 9A~ i u 
trado de acórdo com os Artlgos pre- . . ".... ~. determinarao as ciI'cunslo(W.lC as e: 
cedentes slderar que as mat.enas t,r,lta<1as n9 3. O contrato deve conter as s~un1- aue o patrão pode despedir lD1edia 
'. i presente convenção são reguJada~ Õf te.! sspecificações. salVO quando uma mente o pescador,· 

ArtIgo 11 ~ medo satisfatório Dor contratos co)e~ ou algumas delas forem .núte1s por 
Sempre que julgar nece~.sário. O! tjvo.s ent.re as orgamzações de arma~ ja estar a questão regulada de outra, Artigo 11 

conse..lhO de MminlStração aa Repar-! dores de oareos de oesea ou os arma- maneira peja legislação nacional: A Jeg1.Slação naciOllllJ, OI coni 
tição internacional do rrabalho a,pre- dores ae barcos 1e oesca e as or~a~ coletivos ou 0$ "'ontratos incUvid. 
SEntara $ Conferência Geral um re- \ lllZ.e.ÇÕeS de pescadores essa autori· a) O nome e sobrenome J.o pe.sc;~~ d in ão- 1 '" a.lm te con 
latório sóbre a aplicação da pre~en~e dade poderá isentar da apLIcação da dor, a date. de seu nascimento ou a eterm ar , gu se:: '~ .' 
Convenção e exam:nara a convenI- presente Convenção relativa aos ::,,1)" sua idade. bem como o lugar de seu ções em que o peb ~ • 
ênClR de Inscrever na ordem do dia tratos individuais .'te trabal.ho os ar. nascImento; , seu imediato desem a,rq ~. 
da Conferência a questão de sua re- I madore.s e pescadores a que se apli# bl o lugar e a data de JOnclu.são do Artigo 11 
TlSã_ . total ou parciaL : quem tat.s contratos coletivos_ contrato; I 

ArUgo 12 'I Artigo 29 C) a designaçã.o do bQ.rco ou do.s 
barcos de pesca a oordo lo qual ou 

1. Caso a ~onferê~cia adote uma Pa.rs. Os fins da presente cxmvençª~o dos quais o pescador vai servir; 

A "plle~ão da. presente oonnng~ 
será .... gurada. Qela teglalaçllo nllOf .-. 
nal OU pelos contra.tos coletivos. IOQ 
resena da4 d1sposiçoe. ac1ma. nova Convençao que lmporte na re- o têrn10 "pescador" compreende toda d) a viagem OU ~ viagens a serem 

VImO total ou parcial da pres~ente e, pessoa empregada ou enga.Jada em fe"itas, se puderem ser determinadas. Artigo 13 
a. menos que a nova ~(mvençao dis- qualquer serviço a bordo de barco de no _momento do contrato; I .AJJ ratific.:IJ"-ões formAis da. presen~ 
ponha de outra forma - pesca e relacionada ao rê&pectivo rel -y 

a) a ratIfIcação, por um Membro, de equipagem. Excet1lam-se os p~o- e) o trabalho que o pescadOl' de- \ con"Vençãol.da.er~~co~~~ ~i 
da nova Convenção que tizer a revi .. tos. os alunos de navios-escola aoS verá. efetuar; retor-Gere. Wõ'pa ça,v a.c 

. fl i el 1 d t I nal do Trabalho e por ôle reglstradaB 
obstante o ArtIgo 8° aCIma, dmunma especial de aprendIzagem, ou' trIpU- que o pescador deverá apresentar-sr- ArtigO 1-1 f • 
são, acarretará! de plen.o direito,. n~o \ aprendizes não Iiga~os pOr contr~to - se poss v , o ugar e a a a em 

imediata da presente desde q,ue a lantes de navios de guerra e as de- a bordo para O serviço; 
nova Convenção tenha entrado em mais pessoas a servIço pe.rman':!nte dr. 
Vigor. ) &stado. g) os aumentos a serem torr.ecidCk> 

ao pescador, salvo se a legislação na-

1. A presente Convenç-ão a.pet'~ 
vincularã os Membros da. Organiza. 
ção Internacional do Trabltlho euj 
ratificação haja. sido registrada pelO 
Direto.r'-Geral. . 

b) a partir da data da ent.ral.la I Artigo 39 cionaI prevê sistema diferente; 
em Vigor da nova Convenção que fizer' \ 
ti. revi/:iáo, a presente deixará· de estar 1, O contrato de trabalho é assina- 17,) o montante do ~a..ário ao pesca· 
aberta à ratifícação pelos Membros, do pelO armador de barco de ;Je.:-;ca dor ou, se fôr remunerado em função 2. Esta. COnvenção entrará em tI"', 

gor doze meses a.pós terem sido re-' 1 
gistra~ pelo Diretor-Geral as ratt. 
ficações de dois Membros, 

2 'A presente Convenção perm!:).- ou seu representan~e autorizado € do rendimento do trabalho. a per..:en~ 
necerá em vigor. todavia na sua forma pelo pescador, Facílltar-se-á ao ;las- tagem de sua pa·rticipação e o meiJodc 
e conteúdo, para .1 Membros que a cador e. eventualmente, ao seu con."e- adotado para o seu l.!-SJlculo; ou ~nd9. 
tiverem ratificado e que não ratifj- lheiro. o exame do ,:'·f}ntrato de traba~ se o sistema fôr misto, o montante 
quem a que fizer a reVIsão. lho antes do momento da assinatura do salário, a percentagem de sUa paro. 

ticípação e o método adotado para t 
Artigo 13 I 2 As c..-ndlçôe.s em que o Çl~dor seu cálculo bem como O salário-mi-

• • A a&>lllaf o contrato serão estabeleCI.t1~-, "'''b 1 'd' 

3, Em seguida, a Convenção entrartt _ . 
em vIgor. para cada. Membro, dOZ~; 
meses 8IpÓS a data em que a sua ro,..,J 
tificação tiver sido registradp 

As versoes trancesa e ln~leS,a ~o, pela. legislação ~\aci.()n.'õ.!, e.~ mQd;:; ? rumo es~ e eCI o. 
~xto da presente Convençao farao 1 aase<:rurar o contrôle da autoridade' Í) o têrmo do contl'ato. observa.d~ Artigo 15 
19ualmente te. '~'br t t \ i t ' O ttxto que prtcede e o texto au- pu lcfl compe en e. IOd segu n es Cssos, 1, Qualquer Membro que hOUV3I'1 I 

ratlflca<iO a presente Oonvenção pc-, 
derà denunciá-la ao término de um. 
períoao de dez anos após a data da., 
sua vigência inicial mediante comll-': 

tentlCQ da Convenção devldamen~e I 3 AS disposições 'Icima.·, relativa_os à i).se o contrato tlV"·:r sido concluído 
&dotada p~la Conferê~Cia Geral da as.smatwa do contrato. considerar- por tempo determinado, a data fixada 
Orga~lzaçao rnternaClOn~l do fia- se-ão observadas '* a autoridade para sua expiração; 
balho. em sua quadragésIma-tercelra competente assegurar que tiS cláum
SessãO, que se reUnIU em G,enebra e las do contrato lhe t-enham sioo apJe
que fÓi encerrada a -25 de Junho de s~ntl.\das por escrito e tenham sldc 
1959, confirtlladas pela. a.rIDddor oU seu re· 

Em te do q,ue, assinaram a 15 de presentanre autorizado e pelo pe~-
junho de 1959, cador, 

O Presidente da conferência: Er1k 
D"eyer-, O Diretor-Geral de. Reparti
~ão Internacional do Trabalho: Da
vid AI Morse, 
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CONVEC'IÇAO R.~ATIVA AO 
CONTRATO DE tRABALHO 

DOS PESC~DORES 

4. A legislaç.io nacl~na.l tO'ilw.rá !lro p 

vidências para que o pescador com· 
preenda tÔdas a.s cláusula.s do oon
trato. 

5. O contrato não deve con:,er 
nenhuma disposição contráritl à legis
lação nacional. 

6 A legislação !laCionaJ deverá j,1re-
A Oonferência !}e.ral da Jrganiza- ver tôdas as demais formalidades e 

~ão lnternaCIOnal do Trabalho, garantias relativas à conchtsão do 
, .. contrato, consideradas ne.!es.<;âraLs à 
_ Con"tocadu. e~ Gent'ora Py1a Repar- proteção dos tnterê.3-<';~ do armador e 
ilÇão InternaCIOnal dO rrabalho e ~ 
re-.m.ida nessa cldade a '3 de junho de do pescador. 

it)' .se o contrato Ch'er sido CC1nclu1do mcação ao Diretor-Geral da Repa:!'t-i .. ~ 
por viagem, o põrto '::Ie destmo aju8- ção Internacional do Crabalho e por,\ 
tado para o fim do contrato e a in- éle registrada, A denúncia su.r~mi 
dicação do prazo em que o pesc.3.dor efeito .somente um ano após ter sido' 
será liberado ap6s a chegada. àquele' registrada. 
pôrto-

• 2 _ Qualquer Memoro que houver, 
tii) se o contrato tiver sido concluldo ratificado a presente convenç'âo e na I; 

pOr tempo indetennmado as condi- prazo de um ano após o término do 
ções em que cada pal't.e poderá. denun· período de dez anos menc.i.onad.o no 
ciá-lo, bem como o prazo de ante=e- parágrafo precedente não tiver felto 
dência em que deverá ser feita a rje- uso da faculdade de denúncia, pre .. 
núncia. prazo êste que não pOde ser vista no presente Artigo, est.1.:'á. 
menOr pe1'a O armador que para c vinculado por um nôvo período de âea 
pescadorj anos e, em seguida, poderá denun.:_at, 

i) tôdas as dem-tis especificações a presente convenção no té1min<. c;a 
que. a "legislação naCIonal exigir. cada período de dez anos, nas condi. .. 

ções prevlsUts nO pres('nte ArtIgO 
Artigo 7' 

Qua.ndo n legiSla.;âo naclonal abri- Artigo 16 

195'9 em sua quaclragésirne.-tercelfa, Artigo 4:9 'gar a manutenção de um r-ol de equ!- 1. O Diretor-Geral da Ei.t?pal tiçãO 

se.ss8.°1 I pagem a bordo. o eonttato de traM- :tntr..;·nacional do Trabalho no~_t.~ a, á. 
1. 1'omar-~~:1O rui medidas neccs" ,lho será transcrito l10 rol de equipa~ a. todos os Membros da org-~:1.17 .~ __ O 

l' .. pó~ teI decidido ltdotar dlxers?..: sArias, d.e aCOrdo com a le;JisJLção ne-\ gem ou a êle anex<'.do. Internacional do n'aoalho do cE"';!..:.·,O 
;>r0po.s1ç6-e& l'elativflS aO .x>ntrato de cional para g-acent.r que O I..ontistc. Artl... a\l de tódas as raCific.l;,-õe." e dcn J _,o ,1,3 

;rabal1).o dos pescadores. questão qUt de treba:ho n':"o ~Ont€nha .. cnhlmal .. o~ Q.ue Lhu forem ~GI.nJn,l',-t1:,.s o' -':J., 
le a·~hn c..,rnrrce<1,úd.l 00 c"ulnJ;.o pon- C:á,tu.·l;a que p:::m.ta às p~l:tel, enten- A 11m de que O ')~,L'.1~:1Jr )('s'!l -":r- A-I-mbrcs da Or;p.nll:.a\'ão 
~o da Ordem ao jJJ. ja Se~"ão.; c!..men:~,(1S prJv1o" ,;: 'm objt':'''p\,'> d, t,1ficar~se da naturezt! e e::.tensao Coe I _ 

CCl1..J:ú.erand.o ..Jue .'SDs p~op~i,-0:; dc,-.c,:.;1:-- a.:: rê~~2s n~,lmn....; L.i.: c.úm- seu..; C::i:eitos e obr,,,""ó,-:s '1 1.ut~;l' 1 2 Ao. :1o:~tlcar 0<; '_~:,n ._." J:-' 
ie~'fr:-l t.on::u a fo:ma de run~ ;.:C\u- te J ,- a c:'s oi '_~_ '-ê..' óe.:. . ,dil.Oé- cr:'r.t :~-ent.e lB'· ·l"""T~;n.:. f;i r oS 11~'1 g,: ,1!;::;- ~ do ~c;;: ~!!'a ~~.; . ", 
renc- .. V ~r.t-e:r..civn .. J. ~ ._ _ lui ...... ~_Ici.id::.J ~ Hr€'n. r(\!.!l~{'j:"3 j~;'~ qu, t r·l·c'":Ç"_!) c.JC .. h~ rg-21 

;'lG::,'t':t ne~te Qcc .. n ... -rono j . .1 'JC! ~ • .t:..w , .. rtl~c I:?.Q ~x(. o ........ -l1->~:pe.2.;~N,~ POssa Ulfo,rnar'~ J bo.-:.IJI C,l' o rJ:;: ... ·=:··'.;. {;- r· 
ne.::,':':':.1 ,:..:n.no::ia '-"<lU ~J'~e(Cn~o." e .:':n~,;! a .. L~trr.,'·7., 'dc mo(o Crtc!:'l.o ,.;bl'€ J.:, 0:.Ql(.;P s'·.-n:,'-o pJl'a !;\. ..... ·a !~l C" 
lüe::!~:;, P IJJ":t', D. ~e;a.;-,tt' c:mYcn~âo, I ::.r1;~o jQ !de ::.t'..l c:n?:-t.?o. ~(.n·e Cc.r."::n-;10 ::n: ..... ,·'t ,o, _O);. 

lue ~a.la denOmln;l.J.l Conve-o':'ã" 'J- ,.' ~ 
)re o Contrato de rrJ.balho dos fles- C'm .'e .. o.Itó:-lO :tes -rabf ~o~ de cwt.lcl

l 
\rt1:ro {;9 A":-:l!JO J7 

• d "' 1959 pseca.ctvr deverá :.er Qlantid~ pela 1'1.11- .. , d 
:e. o.e~. +oric.ad~ competente -lU -Jegundo mo- O contrato c..e :.ratJalho conclL<l c O !)lretor-Oen.l 'ia ;to rt:r:Jo In .. 

, Mtlso lq / dalIdfl.des por ela preecritas, No fim por VHtgem l te;nPro je~terIll1,nJ.do otJ ternac.on.cl.l do- í'r.l.lnlno .;O:);) 'oi :~ 
_ .. i . r p tem~o 1ndeLerm~nll0 :;erá ... erml~l1do; ao Secretár1o·0erru -:laS '3"Õ~. ll' 

~ P~Ia OS fms da IJresente conven-\oe ~dadVlagetmbOUlheK~~e~~~<.:I:n d~-1 de pleno direIta por 'UIla das !:i egUl21te,.! das, para efeIto de ff:'"' s'ro '1"'", "r~ 
:ão o têrmo "barco de pesca" ~Om~ latórlo os ra a os ""... \causa,s. , ""r' ~ 

, 'ôd éc- de barco navio rante essa viagem ou expedilJão será . I mos do ArtIgO 102 113. - ,v .1 ic" 
JT,*n~ t ~ã -esp ~'1 lad ~ mu~ pôsto à disposição de cada pesca-dor a) consentimento Dl Ú t uo ~.a.sl ções Unidas os dalllls ~ljtr'.~,{ to- t, 
i:d~m(i:r~~Pé~ ~a DO~O, â: p~opI'le- ou anotado em seu lIvro de trabalho partes; resl"'lt,o de tôdas as rat\flc.l Ol'S - ll/lS 
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,a~ delluncia que hO'H'er d~gistrado dei 
i~::Ôf'::.'Ú com oos Artigos precedent~. 

o SR. PRESIDENTE 

(JJoura Andrade) Está finda !l let ... 
tura do E.xpediente. 

ArUgo 18 o Sr. 19 SecretáriQ vai pro-:::eder à 
leitura. de requerimento de inform~-
Cães, . 

E' lido o segu:nte 

$e:r.pre que Julgar necessáriO, (~ 
CO!li;)e.ho rie A«mmLS~nlção da Rep!U'~ 
~iç'lio lnternaClOnal jo trabalho apre~ 
~etl.t_afá à Conferencia Geral um rela.
tMo sobre a aplicação da presente ReqHerimento n9 175, de 1964 
copvwç.ão e examimtrá a convenlf:n
~i:l; de inscrever na ordem do dia da Senhor Presidente 
COl1fer~ncia a questão de sua revisá.<J Conforme o Regiment.o Interno da 
tot(l.l ou !,!ircial Senado Federal requeiro a Vo-"\Sa Ex .. 

Artigo 19 celência sejam solicitadas do senhor 
• presidente do Instituto do Açúcar e 11 Caso a Conferéncla adote u..na do Alcool as seguintes informações: 

no a Convenç.1o qi.le unpurte na re- l Q) Se erute algum estudo ou pro
viS o total ou parcial cta presente e jeto para instalação de usina de açú .. 
3 (nenos que 9. nova. Conven~ão c1ts- car no Município de Colatina, no Es-
po4ha de outra ~or:l!ll: tado do Espirito Sfu1tO. 

a(). a ra~iticação. por lUa Membro. 
ja inova Convenção qlJe fizer a revibão, 
acanetará. de pleno direito nã.c 
ob$ante o Artigo 15 acima. denúncia 
imediata. da. presente, desde que a 
nO",a Convenção tenha entrado em 
vigi>r; 

b) a partir da data da entrada em 
vIgor da nova Convenção que fiz~r .& 
rev.lsão, a presente deixará de esta.r 
ailetta à ratificação pelos Membros. 

29) Havendo tal €sutdo ou projeto. 
quaiS as condições mínimas neces
sárie.s e indispensáveis para. a 
execução da referid\,'obl'a? 

Sala das Sessões, 19 de junho de 
19M. - RauL Giuberti. 

O SR. PRESIDENTE 

(G:lberto Ma,;1/.ho) O requerimen .. 
to lido será publicado e, em seguida, 
despachado pela Presidêneia. 

A representação do Partido TIa ... 
a., A presente Conven.;ão permane- -oo'lhista Brasileiro, nesta casa, indi .. 

cerâ em v10'or, todavia na sua {arma cou à Mesa, através de sua liderança, 
c donteúdo para os Membros -tuc a o nome do Senador Oscar Passos pna. 
tiv~rem ratificado ·e que não retU'!- participar da Reunião Interparla .. 
quem a que fizer a l·evisão. mentar a. realizar-se em Genebra.· 

, Há oradores inscritos. 
f ArtIgo 20 Tem a palavra o nobre Senado!' 

& versões francesas e inglêsn do Cattete Pinheiro. 
texto da presente Convenção fc.rãr. O SR. CATTETE PL.'iIlEIRO: 
19u~lmente fé, 

Q texto que precede é o texto a.u- (Lc o seguinte discurso).,. - 81'. 
têntico da Convenção devidamente Presidente, nos últimos tempg.s muito 
adC\\ado pela Conferência Geral da se tem f·alado, em considerações as 
Organização Internacional do Traba- m.ais ~e&"ativa,s, .sôbre a ,vida pOlítica 
lho em sua quadragésima-terceira e edmml~tJ'.a.tlV.a. do Para. 
::'e5.'Ião, q"Cu: se reuniu em Genebra e I Aco~tec:mentos ou fatos ~o ~ampo 
qU~ foi encerrada a 25 de junho ce do ~n!lle cp::J.tra a moral publlca. ou 
195 1 admmlstratIva, narrados em perll'..a .. 

, ') .1te publicidade, acabaram crialldo, 
lilm fé do que assinaram a 15 dro oi; 111 todo o P a 1 s, o. impressão mais 

julho de 1959. . "Irtristemente negativa do.s homens e 

d ' It~usas do meu Estado. tste o motlvo 
'h PresIdente da ~nferéncia -Ipe!o qual sinto-me no dever de diri .. 

En~ Drebt!r, - O DIretor-Geral da tgir-me desta tribtUla à Nação '01'0-
,Repartiç~o IntemaClonal do Trn..cn· clamal~do que o opo~ paraense; i·eu .. 
lho" Davzd A. Morse. cenda tôdas as vic:s.situdes, em melo 

Projeto de Decreto Legislativo 
N? 37, de 1964 

(~, 55-B, Df: 19G3, NA ORIGE:Vl) 

"R:aty;ca, nos têrmos do artigo 
t36, me,so I, da Constituicão Fe

deraL, a "Convenção rela'tiva j,s 
condições de emprêgo dos traba~ 
~hado"es te jazenda5 ", concluída 
em Genebra, em 1958, por ocasião 
da XLII Se:,são da Conjerêvci' 
do Trabalho, ressalvados os arti
gos 15 6 .20, itens 2 e 3 cuja ratl
·Iicação e denegada com funda
'mento rur autorização da própria 
Convl!nção". 

(j Congl'es~o Nacional decreta: 

Axt. 19 E' ratíficada, nos têl'mos do· 
lrt 66, inciso I, da Constit.uicão Fe
~.lerM, a '-Convencão relativa às COh
diçê}es de empl'êgo dos trabalhadores 
le ~'3.zendas". concluidft em Genebra, 

,m :1958, por oca:.ião da :XLII S~.são 
ia Çonferência do Trabalho, l'e.o:saj·'8 
dos os al'tigos 15 e 20, itens 2 e :1, 
~uja ratificacão ê denegad.a com fun
jamel1!o r..:1 autori2'J.ção da própl'i!'\ 
Convenção, 

Art, ::;0 '2'~te D2crelo Legislativo e"o 
~ra::á em vigor n3 data de sua publi· 
:a~ao, revogadas as d:~p:)sir:Qes en 
,:ontrt~';o, 

-às maiores esperanças, vê iniciar-se 
um novo ciclo de SWl v i d a, com a 
eleiçãD, pela A.s.sembléia Legi.slativa, 
Tenente-Coronel J a r b a s Gonçab'es 
Passarinho pala Governador do Es
ta.do, pelo concenso da.<; fôrças poli .. 
ticas, sob o mais consagrador apla~
so popular, 

A ele1ção do nôv& GD,.'crns.ctol', nas 
circlL."'1.Stâncias em que .sé proce&ou, 
foi a re~po~.a do povo paraense >3 
propósitos aflImados pela. Revolução 
de 31 de Março, de assegurar uma 
nOYfiI era n 1 histó: ia bl'asileira, de 
austeridades e real dedicação ao bem 
C'1mum 

Para os paraenses. o Tenente-C<lrO' 
nel Jurbas Gonçalves assM'inho não 
fncarna tso .somente o gm'êLlo da 
Revoh:ção que se propõe banir à de. 
r..J.agog:a c fi. corrupção. E', acim~ ue 
tudo, o brasileiro dQ Pará., que vaI 
demonstrar ti, totlo t} Br.a!;i1 que a 
digllitiade mo: :;;.·1 e cívi.::a ·ali não ha" 
via mo.:ido; reprcsesta a alma e o 
nel'VO de pêJ'm::mente açso ·desellVt'l
vida. por t.dos aq~êles que :nanttve~ 
ram r. sua fé in9.bal'~vel nu Demo· 
enlc.a 

Fn:o' $CG nl"U); p,ttríc:oS" de tod2,~ ";5 

, E I ::;". pe~~~ suas re:r ~.:,enti'l.Ç"Õl;5 

I 

T'.~..:;ta C~F:, }lHa a!Í!"ma:· que o pGVO, 
~:3.1:a,ets(' °e levantou para vencp"r c!e~ 
f!Ult,yp.!Y!:nte, ·cem o Gov~rnac!o:

I Jarb::?') PH~z':'inh('), a batalha (la de
i teTm:uar{":o d J 3 set...s verd'ldei;'c~ de
I si-;;n!o~ n'1 v:('la poW'.:a c administta_ 

A~ ComiSiõ28 êe Cons~:lu: f<::J e t~ .... a lo F.,;~~co, 
Ju:o :ça, de TIelaçõõ!S E:;;:'e:·c!'cS lo J P' o r,ne 2"'lT" c'::"'1'·c'êncis: ofirm" 
de L;;g~slação Secial, n'1s Pr!nos '9:;nhr,r Pre,,;~?nto. p. em te.st2mnnho 
CO G::~, :HO-.\. cu Re;;(r.1~:-:'D, I do ql.!~ \'cu enc:;!l1ilül.3.r à Mesa rcql1C'~ 

'lrimenbo de Inserção nos Anais da 
Casa do cli!curso ce p~se do Gover
nador Jarbas Gonçalves pa,t;sf.'!'inho, 
perolnte a Assen1bléia Legislat·iva ia 
E~t.ado do uará. l1:s~e dl.Scur~o é bem 
31 C2.rta de L1!'incípio que os paraen
ses adotaram neste momento c:'uc:al, 
com Os Glhos voltados p, "a o futliJ'O 
da. ll-3.oicnalida.de e .1a mais fil'me 
ponvicção de que o Governador JLr
bas . Gonçalves Passarinh:J não falha· 
rá nos "CUS elev-ados prop:):;Ho3 ..ie 
servir à sua terra, ao seu pOYC{ LeI 
à Democracia e ao Bra~il. 

Era o que eu tinr.a a d·z,.r, Sr. pre_ 
sidente, (JI1,lUo bem! lHu!lo bnn) , 

O SR. ;>RESIDEXTI; 

Tem a palavra o Sr, Senr..do .. : J.)
rophat MarlOho, (pausa), 

S, ExQ. nf..o está pre.c:ente. 

Tem -a pal-Jvra. o h( b. e 
Vivaldo Limt.. 

O SR. VIVALDO LBIA: 

s:nal':'r 

(Lê o seguinte dl~CursO) - Sr. 
Presidente. Ao l'''ver, na. noite de ()"1-
tem, os jornr..is da semana €ln cur.::o, 
encont.rei, n.l edição de "O G!ob~" 
de 15, a p,alestra do -,m 'e!1tt: Cal'''' 
deal Dom Jaime G.e Ba!ros Câm3.'l"s 
em ,. A Voz do pa:-tol"', uansrr..i.tIda, 
na sexta-feil"a última, [)21a "Rád. 10 
Vera. Cruz", a qual o vlgoro::o v:s· 
pertino carioca< int:tulou: No c3.m'nho 
da. Justiç·a, .a ReYolu~fto deve puni!' 
c-om rigor. 

Eis como, Sr. 
v1do o acatado 
cebispo do Rio 

PresiDente, se fez QU
e e.u~tf'ro Ca~edal,Ar
de Janeir<l: 

"Creio ser bastdnte im·us
peito para a'Oordar o a'-santo da. 
palEstra de ho-je. Julgo ach.a:·
me em ~ondições de Uatá'lo 
COm objetividade, v:st.CJ haver, 
com fI eqüêncià e c!-.:t reza, mlili
fcstado rr~inha opJ.U'áo ~óbrt. a 
nece~s:-dade de mOl'aliz:tr a ad
ministração pública do Brasil. 
Por iS20 mesmo, t::' ·.:m a de 
.punir os l'e<:.ponsávei- pela 03Ó' 

tlca e de.saforadol'a situação em 
que nos encontrávamo::., A nin
guém me ref.l·o individualmen_ 
t.e. Apenas a fato~ sOb~jamente 
cDnh~cldos, Entretanto, cOmo se 
trJt.l de questão de ju,;tir>1l 
t;:-3.ndfS <'ão as dif'cuIdade pa'r& 
!l.:::erta.r, Vale, t3.mbém, para ..... 5 
l11veshgn.çõ"s no fetor da justi· 
Çl! o que a Sebedoriz., D:vina 
afll'lll',], üo liv~·o do E:::les:'a~t2s 
J1.I;)): "Deus deiXOU aos filhos 
~s homen<;, esta peno;a o~uua

ç:l0": "Hane pfs'irr~'un occupa
t;OllC!l1", 

C'.Re~lmcnte, missão dificf!;ma. 
... Qmente neEte sentido é que se 
pode chamar "péssima". Em si, 
é ml:ter nobre, porque cCl~sti~ill 
~,exercício de uma. virtude in. 
(:u~pensãve1. f:antc .. sociedade 
cama aos individuas er:l narti ... 
cuIar. '. 

l'\,a npl~cação da justiça le:side· 

cada, pr:vUi.3 d.:s cCll.eqUJ.n
ela:>. do ::,eu V~l"edlctL. E, a.C ... UI. 
nlo e..tOLl alu~indo, apE.n~s, &.'~ 
juíz:;s tOZ·3.d.:L, aos que ehiA.:..:...· 
1\:;.m o ;Ji.'eito, 0.05 peritts I' j 

c:::nh::c m:;:r:to tias 1>, rr.::L a b~ 
dcs qu::!:to" t2!lh~m dto p:es,::l' 

s:.·\ C:J~lC'.l:-.. O llJ. p,'I), ç .. ) de !lI'· , 
~2nt2nça, n~ ar.dl m :-:lo e c::1-
clu~ão de um p,o:::..; .. ::::, 

<;U2m pcd:-ri n~;;J.~', }:~1' EX.' '.1· 
plo, a r:s;;on 'Jb l:d?d~ QUe t. -
H1n13 <:uem p .. ·{)fer~ um dE~:
m::n~o cu oá um te t ~munho? :. 
ap:-es2ntação .:!.e unu jerúnl!·2. 
t::tlvez lev:ana, lrru::1nr.da ou ti::· 
t:.-.rpac.J. em c:u::-·~QU, 1 ci"'cun<;t51~_ 
~.;l ou.:! d:,1 C ' .["~- efritcs n' ,} 
pcd:o:á nC3l'rL 'r! E· p'J:,~ivel çrn~ 
c:r;n<; jm"Dr~r·~õ::,· r.:> f3. 1al ~ • 
Tecam m, ,?n rC2ln'r~, rr,a" qu .... ""} 

'p1ctelá. im':-·1in-J.r·;hE"~ fi'> cem;:- .. 
qüênc'-:?s? D~i 9. ~:SVf. a1v3rt.'·:""!M 
c!a que hoje, lhe f;t~rmc". c~rJ 
ouvir.te: em vil'tu:le dl'!s fun::õ~5 
en:,.c:):,,,j<; t:e ~u: D::'..lS ne,> r ... • 
c~,·~,,,· cu. f"l b"~,,,-:''''jJ ('I"" rlm '. 

:i'~~') p!'e:2-:1t'e:llC" f!l
r 

r'l.'.1e~~t' 
:;,uS'(lI'rr (1- ~ r,;"'fi-~ 0"- r-; 
tom76:',> fI!:'~· :u'm.:>nte, e, Que 
lh2: ~ão b3","'"ntf' (.::nhe:l(~""!. 
Mu:to uel0 cr!ltl'ário entene:--
m05 e::lar as~im. p:e"f.::n:io F"!" 
gum s::'viço à cCl1lT"id3.::le brn.~ 
Fileirr.. e ao prõr:'io reg1me tn1 
qU9 vivemcs, pela l'·~ca de Do!"1..," 

" O ac~zto com C!'..te a R3V~11l
cão d:.stingu:r dcs v;:>t'da(le.\ra~ 
ment2 culpaéies o'> quP. o fo~em fÓ 
!11 anal'ência dar·,It>·? maf(t~ 
fõJ'f':! 'e Ql'02rlOr lXutorid ,de, ,." 
dife"enôJç§o ent:-f' crinü.1'osOf; e 
inocentes produzirá ma,s con
fiane). no Govê"no. As conclu
S.Õe.5' e S€llt.encu" a. que ch"'" , 
rem C"" jul,?:sdorec:, at ..tV2" de 
inquérito<: bem fundammttl. 
se bem que do"lmo'"ar pura
at:n~id2s. não pCderão enche;: d~ 
."'O'o:·f2~'3.ltO", os cOrarõe~ que não 
<:entem cuipJ., ~lem. v;rão "08rtur" 
bllr a paz nos lare'" bra"ileioo!'1, 
P,?Jo contl'á~·io, .fts~:n'\ C!l~" CS 

pnniC'õe:; ,ia.::tas fl.,.'1"~ f''''~'11 a r"l
to!"id:ldf' f' fcrtalcf'em rl h '-' 
i'tualm::nte (I .imtiçl mll ;)~Td· 
ni~t'·ada prejl ... ·"c~ o b"::n ~ú"bl:~ 
co e o de"equilibra. 

Dê-.<:e r,Jto conceHo de- jus~ica. 
ll-J.'ce o brado não em f~Yo,' d'l. 
trar<;Q"ênria e f"r'J11f'7.3 mrg da') 
obiet~v:dp.des noo; ;'110"""11""tO~. !h 
re~peito ao.<: legítimo_,,- r1'l'eito.<:. 
A":;im, a di<-tribuic5.o da veT(!a
àoira. illstka drix1. ~er ser aouf'T;~ 
"pé_<"":nn {)~uparr;:;)" :3 que alude 
o t:-xto '<:8'2:l'ado. para forn:;r·!"e 
missão tanto m:d ... -, nob:'c, quan
to mf"'" ~(' 8s:;emrlha à posiQ'ãc 
~u~ D~u'" tom ao iul~ar os b-o· 
meD", t'Jl1~:U<; Juõ~·'. 

A p31e.stra de :-ua Eminência ( 
Cardeal Dom Jaime de BarrDS Câ 
mara, foi p~'oferida, na verdade, en 
mOlnento cp:Jrtuno. Alcancava os seu 
ricrradeiros inscantes um 'p:'eceito rl 
Igreja Católica do Brasil, não to 
para. sob:renodar. eU'meramente, JlJI 
consciências dos brasileiros, 

o que foi jHo com objrtividnde I 
sabedoria, pelo grande Pastor dj 
Ig!·ej3J Católica do Bl'asil, náo foi pa. 
ra sobremodar, êferamenre nas cons. 
ciências dos bro.~!.le:ros, ' 

a p.iZ ~ocrar. Mas sua execU':ã" 
(lcha.-~e eriça.da àe empecilhOS. 
A D~us, em Eua Oni~-cênc·a e pc)' 

deI·, não é difícil realizar o que 
mandou o profeta Esequ:el di
ZEn:: "Em qualquer óa.. em que o 
j~l:<.tO pecar, a sua justiça não o 
ln'lura.;. e, em qua·lquer diJ. .:.m 
ql?-e o lmp!o se converter a im
pledade não lhe fará' mal" 
(~F, 33, 12), Mas, para· nós, po: 
b.es mortaiS, quant-o ·é árdll" " 
tart:. d f I .... 

"Yot ~ ü.. ~ Ormar no~.sO.3 juízos! 
L!.J, ~l"mc:pnlmente, quando tan-

tos Sao O!'1 elementcs que entram 

Ao revés, encera cOll~eitos e reço
mendações ,.;Ôbre os quaIs '"leVEm me .. 
~itar aquêles que dispõem -de qUl1~ 
quer, autoTidqde n2stp Na~ão, porque 
P9rtldos de quem tem tão alta proje· 
çuo, ~obretudo e.spirifU-:;l.l, no :ieio do 
n-o,sso povo. 

em jôgO". • 

",?umutatiYat Dl' distl'ibuLiva, a 
jushçJ. requer e supõe, em todo 
~. qlm!que~ m~mbro do judiciá ~ 
lI?" a m~l.lol' Isenção de ânimo, 

e':'Plnto de~apaixonado. coerên
cia e leald'3.dê. c()T.!,sciênciR. deli-

Calaram, Sr, Pn~.s:dente, profunda_ 
mente, em 2U!n,1, em tOdos Os cantos 
do. norsa Pátria" e com a maior com
preensão, é cla:-o, nest.a f-3.$E', Em que 
.,e procure., através da fôrca e das 
armas. sepa·r2..T o iô.:o do trigo da ue· 
wrie~tad\"\ geração contemporânea., 
t.odaVlf:t. ocOl'i'l'-ndo ao esnÍrit.n de mui .. 
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tos, CQPlo já o havia peIl&J.do um ti"'l uma conclusão por parte das duas te~o, cUidaram de pro?!emas espe- Realmente, o P:'of~c~', no m::.U ,i -a" 
aósofo descrente, que já os secUlos de- Mesa.s. tanto da Câmara. dos Senho. ciflCOS do programa idealIZa. pelo Pl'e· 'có enta.1der, aquI fOC3Lz[l. o pr<2iJ e" 
tinham 61 justiça., miul., mel·ancô!ic-a- res Deputados como do Senado da slctente Kennedy. em execução em :ô Ima cr.ucial da que.sl:.Q ,1\ calí . :1~1' 
mente, indagam qual dêles fará SlLS_ República, da a América do Sul. :05 palse3 subde.s~!lvo:v.{;:~., c~t::)"·.~m 
,ir OS justiceiros? I Verifica~se, a. respeito, que .só um Hoje, Sr. pr~sidente, desejo darlma~~. eru.regra, Caem cs preço.,; d3.S 

De fato com Amyot qmmdo impe· projeto de resolução poderia. decidir conhecimento à Casa da carta qU:':l mateflas-pran~s qU2 cl.::3 (>'x;>Jl'~a·.·. 
"ar em súa plenitude' e '3plendor a a. questão. No momento, porém. te- recebi do PrDfessor de Economia da) Com isso, ~iminui o poder .C:e CJm .. 
'lustiça então, -as armas se torns.'!'ão mos que ob.servar o que di.spõem a quela grande Universidade norte_ame pra dos palS,e,s su')de~~nvolvl~o3" tom 
inúteh', Constituição e o Regimento rnternu rlcana, A.lbert Gailord H;art, sôbr~ os 1:€.l.aÇãO '3..o~ produtos ::1jn~'. \a~s." q;~e . 

El'a o que tinha a dizer. (Mufto da Casa. _ comentános que formuleI, na oportu· eles adqUlr_rem nOs pm"es mdu.) .. ~,a_ ... 
lJem! Muito bem.) Somos 66 representantes. Nao se nidade do Seminário. zados. 

o SR.' PRESIDENTE prevê, no nosso Estatuto, Como res~l- Desejo incluir esta carta no R~la. Continua o Prcfes..."Or H:ll't: 
ver 05 casos de vacãncia para efeltu fórl0 f('Je' apresentamos e, por ~s,o 
de quorum. Neste momento, portan. quero que ela conste dt'J4ji Ana.is do ~~ Guido Jl!ondinQ - Tem· a palavra o 

llobre senador Antônio C~.::ln.<; (Pau· 
O'll. 

Não está presente, 
o SR. EURICO REZENDE: 

to, as nossas soluções terão que ob- nado. 
servar a Constituição ou Regimento 
Interno da Casd. Diz o prOfessor Albert Hal't: 

Com 9. metade mais um dos mema ('510 ayerweather Hall 
bros desta Casa- ou seja mais díi Colulllbia University 
metade _ qUe é 33 - temos qUe o New YOXk 10027, NY 
quorUm ê de 34 Senadores. Esta A 14 Dezembro, 1003 

DISPENSAR:-

Do ponto de vi.sla latino amo:''' 
rlcanO, constltui uma dEtgraça ... 
desenrOlVimel1to rápido de "eto .. 
res, na Afdc:!, que pi'oduzem v~ 
l"nesmQs produtos em que a .. '\me ... 
rica Latina se e"pecializou tra, ... 

C11cionalmen;.e. ..t;,,' u:np~~S_\i2r, 
Sr. Presidente, peço a pala,yra, 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE 

solução dada, elo menos no momento, Ao .senhor 
à questão de ordem levantada por Antonio carlos KQnder Reis 1110ralmente e pl"àt.:NmenLe, l'~ .. 
V. Ex!!.: Senado ederal primh' o desenvolvlmento (lfri .. · 

Tem a palavra o nobre senaOor I -Entretnato, • Me •• coll1O • ques.. Br6.Silia, D,F., Brasil. cano, Mas a.- conseqüênc~a ~.1e ... 
Eurico Rezende. - Estimado Senador: ,'ltável e uma partici;Jação {'.e. 

I 
tão para voltal' ao seu exame, deSde crescente dos países latmonme_ 

.0 SR. EURICO REZENDE: que. estamos dIante de um fato. Na Devo escU5ar-m~. inicialment.e, ~ 
nh 1 I~ oclcanos no mercado inadequa<io 

(Pa"a U,"" questa-o de orde,". Sem realIdade. somos n.o momento apenas por escrever num espa o ao . Al·" " '''''' ,. 65 representantes pobre e inexato. Entretanto, de ma.~éria.s pnmas. em U!.$.!:o, 
reVMão do oradOr) - Sr. Presidente. . ter uma tradução ou correção se_ t.sse des&lvolvim~nto afncano 
.o Reg'imento Interno da Casa dispoe Outros casos existem como aquêle ria aceitar "uma demora. cons!t1e.. torna-se um motivo a maIs para. 
in verbis, art. 176: de Senadores. sem suplente. Quando rável. Tenho o sentido de uma não se enVf?rednl· por politícas de 

As deliberações do Senado .se- se licenciam criam a mesma situação. certa. urgência de prepal:ar êste tend.ência monopnití.ca, tendo 

~ãO tomad~S porI maioria de svo- ~~~j~i~~O·l;~:~~~~g. ;ue~ ;ro~~~~ De~~ev~~;:~~a~~u~e:d~~~{:~ ~~iO viJ!A1 r:l:;::o o~a P~~~~~çE~~' i 
os, pl'esen €S, pe o menos, 34 e .... 80 exame da ma tena dIante dês.ses carta é datada de 14 de dezembro A perigosa. tendência da. Europa. 

nadores, salv() nos casos em que fatos concretos de dar preferênt:ia à Africa se 
(l éonstituição Ou êste Regimento . de 1963, mas oS9 me chegou às mãos 
exi!:rcm quorum especial e nos AnTto~mnI'o aC.Pr"IOl.,V. ra o nobre senador, há três dias. intensificara. de mUito se os oai-

~ p. ees da América Latina. e da As:a,. 
de ,matéria compreendida n05 nú- O SR. A~l.'ONIO C.>\RLOS: I No scmit.1ál'ío do profeS5or Tan- tenderem. a reprimir n expansão 
meros I e II dos Arts. 211 e 212" nenbaum, quinta-feira última., da produ~ão de maneira mono-

. . I l·t (Sem revisão ao orador) - Senhor obII·V., de sua expnoI'ça'o, .,-. I·m. li I' pa obl u ar Ve-se, pela SllUp es el ura, que a - v» .... ,IU 'po s leR. ra er ma p • 
regra geral estabelece como condi. presidente'd srs,' sendadores, qjIJando pres...<ão insta'ntânea, mas muito ticipação alricana. em qualq!.ler 

- I'd d I'b - . em nome os o serva ores par amel1_ fort-, de um fenômeno mUl' to • d .' f' d reço" ,. < ÇO€5 vÉL 1 as e de 1 eraçao a. eXls- tares que t:Jm'P'3set~!am. à lBi} Assem- "" d pacro e oe Sa e p , f tio 

tência de 34 51'S. Senadores no pIe. blêia da organização das Nações Uni- raro: a e um homem político neces.sãrio p~1.mitir uma partici-
nârio e que as deliberações serãO' to- das, de setembro a dezembro do ano capaz de integoo,r uma clara paçãQ creSl"-t"ntc. dos africanos nq, 
madas 'por .maioria de votos. d t" compreensão técnica de assuat06 quant.ldade produzida. Em ne ... 

N t f · I t' t b I passa o, lVe oportumdade de ~razer ,conômI'cos com a politI'C' práti. -hum caSo será possível eVita. 6. 
'a par e ma, o ar 19O es a e ece ~o conhecimento da Casa o Rela,tó~ ea. c' pouco comum 001. com. .. 

exceçõ~.s, uma das quais é o quorum . .. d ~ ...., '" pres.são competitiva da Afric::t 
qualiHcrtdo para os ca;;os qUe enu- rIo fde no.ssfs atlvlda es, referi-me a binaçáo; mais rara ainda a c-paa nesses mercados. 
Jl1 '>'I tare as ou ras que cumprimos em cidade de fazer uma expo,'.,;ão de el '-. NOva Iorque, como membros do Se_ - :;.- As possibilidades que se ofe;e .. 

Ao radigir o Rrg:m€'nto, o legisla- nado da Repubtica, cinco minutos capaz de esclare- ,~.: ef'.Jll nesta situaçáo foram cUida_ 
GQr teYe em vista a composição do Entre essas tarefas destaquei o com- cer um ouvinte de lingua inglesa dooamente examinadas n.l~ll"'.t, 
E,enado da República fixada em 66 parecimento dos Srs. Senadores C!.U~ por cima das fronteÍras lingü!s'" .reuniãQ de tfcnC08 realizada ~ 
Senadores .. Daí porque exige a. pre- ohServavam os trabalhos da ONU ao ticas, ' ... :Be.l~glo (I.ago di Como, Itália). 
~em"a ~ini.ma de 13

t
4 senadores, isto Seminário realizado no InstittuQ de Neste partiCUlar, me permito pedir ..... '. em setembru. Esta reuniãe, con .. 

~, a malOl'la, abso u a. ""studos L.tino_ 'merl'can"O da UnI· _ t ~ d S nh S d vocada por um centro inglês de A metade e mais um L"segur~ a ,C.> !".V'V a a ençao os e ores ena O.l'es . 
maiorI', abSOluta, l,uorum eficaz para versidade de Colúmbia, dirigido pelo da. RepÚblica e dos órgãos re.sponsá~ estudos' internaCIonais, teve co .. 

• PI'of~'o T ~b .' ã '0 '0 . d G o b li' a ·'M.O t-eula centrel a necessidase a. deII·I..!'raço-es da Casa, "'.,., r anne .. aum .:Iemm n =- veLS o Qverno ras elrt) para. ~. 
u_ I 'd'd I b S d .,. f' • t' P f H t de fo~mular um documento de Acontece, Sr. presldente. que o se~ e presl 1 o pe O no re ena or \ 1 a lrmaç'ao que ez o rO essor ar, á 

aId t te a 'I' ·to d tes t- d f orIenT"'" o da ONU que SI;! reallza_ Jlado -atualmente tem a sua t:ompoSi- v o, e que eve como m a.'"lo JaOa a. respcl a e que en ao e en- """':f 
a P p " b' a di S" . d como pl epuração técnico da Con .. "ão (k"~alcada. ç ara o rügr.....,so, seus pro .. em s, amo_" no em 1 n a r 1 o e que era 

> ' e'" 11 d t d ,- -; . I b le' nto d um terênr.ia da Ot:rU que se rea-hza .. Um ilu~tre c1dadã.o teve seu man- !". .. ,s resu 'a os e aspec os a exc: Iça0 nece.sSaflQ o e.s a e Clme e 
de's, a . I ~n e' m·t· o d lo ra. em Oe...lle't\la, em março pró-A.,., eo.~sado e no seus direitos po-. e pl'ogl' ma. 515 e~ ... <l. qu nao per 1 lSSe.y esva - f 

'" '-" lO> "'" • - t· d te '. ximo. Inci"'ue .. à Chatam H .. m-
lltiCJ~ ""~pen.sos, na'o deixandO, ou C b j - I nzaçao con mua as m3 na.s~prlmas ... 

~ 'I"" ou e_m€', naqt'{' a oCJ$iao, fa.an~ t dI' bd I se, de Lonc!les, a urgência de 
2nelhc,,", deixando o suplente. J!:ste, dO sÕbre a Aliança para o Progresso_ eXef°r a as pe os palSes su es&1.Vo· mandar a. V. Ex~ o Informe oêS-
poré'll fJendo em vista a circunstân- dizer do seu interêsse para o BTJsil vi os. te grupo de técnicos, divulgado 
tla dp QUe se elegeu senador, para ~ também l'essaltt1r a importância qn~ atou totalmente de n:côrdo com llrecj:::arnente eJ>ta semana. 
outra clldeira, encaminhou à Mesa tem para o nosso Pais _ exportadO) o seu pOnto fundamente.l, da. m-

. . I I"· Em resumo, o ponto funda .. 
SUB: rcnttncla aque:l sup enCU1. de matérias-primas - uma nova. or1 suficiência winevitável de qualquer mental d.o n~!erido informe e a 

Tem o Senado, em conseqüêncIa, no entação no que toca à exportação-'lê;,. programa de ajuda financeira COa ur~tr" 1. c.~ a.umentar-se a pad;;i_ 
moment-q, apenas 65 E,l'S. Senadol'es. :<:es produtos, poiS, racionava e'J pe. mo CCU1Nl1.SS.ção contra a deterlo_ ripação dc,z países sul:ldesenvo! .. 
ComD aQ redigir O dispositiVO regl~ rante aquêle SemInário, os euxílio,1 ração dos mercados de r.~ ttérias w vidas na mel'OOdo mundial de 
inental O legislador teve em mIra a financeiros, por maiores que sejam, prirr..'lts. Dediquei várias semanas matérias {mmas dlminttinrlu .<;e 
maioria absoluta sõbre 66 repl'esen- pOderão ser necessarios, nunca, pa.. de :ttoho e agôsto dêste ano ao a proteção que Os paises in'üs .. 
tant~.::. etltabeIeceu o quOrum de 34. rém, suficientes para atendeI às ne· estudo estatistko da. demanda trializados dí~pensam aO seu se-

Se!.1do, po:ém, a presente compo- cessidades da economia dos J3ise~ dos Estadas Unidos em matérias- tor dom&.t!co de matérias prl .. 
~çâo de 65 representantes, a mbiona subdesenvolvidos. Estes necessitam pr1mas importadas. A conclusão mas. NãQ é facH esta transiçã/'. 
absol.ta será de 33 Srs. Senadores. sim, para o seU fortalecimento. de é uma oonfir!Uação de impressão (Nos EE. DU .. por exemplo, lun 

StLScito a questão para que V. Ext' um nôvo critério 1J.Q que toca às co. :p:roblema so,,:a! da major imo.)r~ 
dê o necessário desate e esclareça se wções no mercado internacional, das gerá] de meus amigos latino- tância é o desernpl'ê"To r:1ú Utin'l.~' 

d d d 1'1" d '0 f americanos, de que um. tendén- "> será a matél'la eci i\ia e plano pe- ma e ·laS_prImas e que sa os pa· de car'vão; em conseqüênc.a há 
I "d d dI' bd n 01 'do "nd p'o ela para cima nas referidas iro .. a Mesa Pu se ha neceSSl a e e a .. se su' ese v Vl s os ~ra es . ~ mUitas justificativss p,1' a refi_ 
teraç:lo tegimental. Neste caso pa- dutores e exportadores. porta.ções com acré~cimo dE 3% tringir a imIlul'tação de pet:6Jeo 
réce-me, serIa de natureza transitO- O Senador Viv9-ldo Lima falou, en aQ ano implica- num a tendêu- ~·enez1tdano). Mas, em geral. é 
U!., isto fê, enquant.o a Justiça Elel~ tíio, sôbre o papel que estávamos de- cia para. baixo nos preços das mas fácil absorver os pl coutOrteS 
toral não proceder à eleição para a sempenhando, como observadores, e menCionados matérias~pr!mas em üe matérias primas de c.!.(nttu de 
vaga a.betta em virtude da proscrIção se deteve, muito particulal'mente na relaçãO aos preços. das mercado- um país indn:tr:alizado -Ir quo 
!IOfrida ppr aquêle ilustre cidadão. natureza especIalíssima da. nossa mis, rias manufaturas, Então, o po- encontrar OCliNÇã() altel'Ua. ... '" <\ 

11:' o questão de ordem, Sr, Pl'eSl- .são, e deu, àqueles estudiosos da rea. der de imporla-ção de prOdutos capaz de alnDrVP! 0,<; o~·oõu!,o.e~ 
dente, que entrego à robedoria nun- \idade do nosso COntInente, que 3e industriais que o mundO subde.. que vivem fD)"? dêle. 
~a desmentida e sempre aplaudida de reuniam na Universidade de Colúm senvolvido adquire- ao vender 
V. Exa. (Muito bem!) bia-, um panoram9. do :J.ue é o Brasil, me.térias~pl'ima.<;" ao setor indus_ 

110 que tange à sua população, à sua triaIizado do mundo tende a r:res-
economia, à SUa sociects.de. enfím, cer quase no mesmo ritmo que a 

(Guldo M Ondi1t) - Respondendo li Os outros par1t\menarres que COnl população do mundo subdesen-
Questão d'e" ordem do nobre Senador pareceram ao Seminário, quase t'Odo~ volvido. Uma aceleração da proa 
Eurico Réze:nde, lembro que o 8.6- revreesntantes do Nordeste, onde a du,?ão de ma.térias-primas tende 
tunto lev$ntado por S. Exa.. já. 101 Aliança para o Progresso está real a diminUir êste poder de compra. . 
óbJet<> de, estudO, sem .se chegar !t mente realizando trabalho mais in. de nr.octutos indu.striais. 

o SR. PRESIDE~TE 

F.5sa. pTo~~çào 'o: o,T!"l1.-1a ~"l 
setor das opera\'õeo; P ·itrár:as de 
concentração, 1"€fino, e~s. de' 
matérias Pl'im:1S (POr PX ,11 )l"'~ 
OS Estado,; Unido6 ImJ,:óe 7. , ... :i·· 
fas aduaneiras mais 'I;,V'f"h 1 "r; 
produtos de Ui dI) OU" ft :'i o lia 

ta.). Na verdade, há ca~o' (>'11 

que ê&ses processos exigem !.I!Ill 

" , 
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Mui:O atenc:o~am:nte, Alb_rtJ· Era, Sr. Pres'G.~nl~, e~·h·J. a com..!- =,,::_..)~ p:cximada~e:-.t~ em C_P'!-:hl' 
GailOrd lIART~ Profe.':sor úe r.icaçuo que desejavd !...:-t:er ao ~elW.C.o 11.;2. 
Economia". .. I F2d~r L. 12~~ :,,{.) ()er.L i":[' c_cs:l,3 

h t ·S· P-e-i·'e'" Pa~nw.sJ g-- .'- ~ AC::!11P.l::l a a car a, 1., _~ ~'- ~~- 1 ' -"~, • 
te, C0plJ. dO espedJent.e que e,:,.se p.o..:. O SIt. P:'-..E.::':;:::::";':.'1.': n tl:l. P .• :~ES!Dt:";'I'E 
fe~sor mandou ti, um grupo de es"u
dim:os inglêsE:3, para -me fazer re .. 
me.ssa do trabalho que elabcro.l 1:J. 
reunião de Bellaglo e o seu projeto, 
<lprcsen.-uào lLt \..-o.:1!erência ua ...... !~
tfln House, ju-stamente sõbre o pN. 
blema da flutuação dQ", reças das tnu.·· 
térias-pl'imas que c~nstituem " t-"<;e 
da economia-:?de expO!'tação dos Paí
ses subCle.senvolvidos. 

<Gu'cJ.'l lI-lon'1:1') _ O Sr 1) i::"\. 
cretár:o vaI prccrCer à lei< u:.l (ê' 
P .. -C'j' .. J dd n. J.~: . .J ( .. ~.: l.T,.d.:J ...... â 
Mesa, 

E' ECa o s~;a:l1lt!. 

~.S~re a m~.::,a r.:qu~:,:m2tJ C"Jj \ 
te~LU~a vai S-2r f::lta p2:~ S;'. t' ~..!w 
cre,ú' :l. 

C' b:!o o se:'l:li:1te: 

flequar,Jiiento r.~ 176, 
r..equeiro, lU LJ.nll re6immt ::, a 

m_". J L> ",!1";',- de.u lJ3..-":i, .la 
Ne/!l:!:a pa"'L n C .. ig~J de Ta. discu~'.::o p:'cnunc.ado pe1.) ·ren~n~z· 

Quígrajos _ neJ;isores can:l~ê~':Js Coronel Ja:'oas CC1 çalvees P.a"'~J.rl
habilitados em concurso. i nho, perante a A.s.semb'!éia Legi'3t.1ti

r,-o;elo de Reso!uç:lJ 
fJ9 25, de 196/f 

O Senado Federal res:Jlve: 
I V1. d:l DtJc!o do P.1-rá, ao ser emr;'c3-

Ea':o no C3.rgo de Governador. 
A!tif!O único _ São nomc,:,C05. de E,a!.:i das Ses."'ões, em 19 de junh'J 

acôrdo com o a:rt, 85 letra ·'C·, item de 1934 - Senado!" cattete PI1)he:ro. 
2, do Reg:mento Inte;-nJ, para. os Clf-' O SR, rlmS::>EXTE 
gos isolados, de -p_;ovimcnt'J efetiv'J- i 
de Taquiurafo-Rev .. eor PL-2 dJ Qua-, Sendo e\'i'::ente qu~ o d",::.mll:~n:o. 
dro da S~cl'etaria do SO;l~d~ F(!deral. cuja tra~c:'içã:> s::' ped~, r..ao U.tS.l· 
\tauríc:Q Pc:c:.: ~ \.' _'~'J~J e Ad:>lph, ;·J.SB o limite ~s~ai)elEc:dJ_ no. J;>,e;:~-
Perez ... meDtD. o- IelJU~r:ment1 s~r.:t SU:X ... 1~tl-

'Ju.:;titic':!ç{,O : do à d::::l:b:::ra:;50 co P:~nári') n 1 0;
c.em d:> Dia d!J. próxirra H.'5~li.""\. 

Tend::l &ido h:-molc;IJ.:::O o c.:;nc':r_:::t 
realizado de acô:-eo com o que d'". 
põem as Rc:::::>}uções n?'" 31, de 19G2 e 
28, de 19G3 n Comissão D:reton suh- I 

met~ à aprovação do Senad'J o lJ!·e
sente projeto, n~me..::nC::o os co:s prt .. 
"nt!'r",<; c .. l~C'1-1<'" p'J f:-P:,,:...:I (' '1'''1"'''' 

SalfldR'i P':;"'õ~s, em 11)· ('I') $"'. ho 
de 1964. - 1'.!oura An:"lrf}de - NO-! 

J;;~~;t~·'''r.;(1';i;;O -_ "~o'l<;;~~tn-·;-;·:e;; __ 
te GlérJo i'.1I'Jrdin. 

CO::-,i.f',11!ECZ!\' ;,:.lj.:~ C~ 
"5:;X~{O:::'ES SX;~ADO;:~";='IJ 

?,:::::lU: a Pali ...... 
Scb.lsti[o Archer 
Jcc.qu.m p.a:. enta. 
í:Lx Hu.it R::Jsac:.o 
Jc.:o Agripino 
P.:;.:.3oJ. de Qu~~roz 
.To~2ph:,.t l1arinh:l 
J~r.Lu·::Jn d,! A?,uL:..r 
Anão Steinbnlch 
V Jsc'Jf:c211c5 T0r.cs 
Ci",J,:tto ~!Jf:;}h.) 
r .. ~:n:)- ~.lU1:er 

:: .... :_J :::~,2;l,'::: ':':.1 C":''>.l.11 
'" ~~:n ,d ... ~·c.:: .!::.l, p'1rt::m:-o, 
t::.ra a, d~IrJ2l\::'5~s. 

r;"h'J
r: ,., -; 

p," _.::-,~ à 

D._::'..'.,.':'~, em ti!fn:J h;:j'.._'. L<) 

[l. ,,~':J [..: JJ .::,reto LC9;··/'-,. 
'! (;! :':'.: ) 1~J-A-fJ ;', 
i .'J.'.z. r .. ,; n~ .. ·_·.'~ -.;:\} ~:!,; , 
C'I CJ ',: '~ ~ ) ['n':- ... 1 I) C'; ',r-

Õ(": .. L··~I) LJ " j;r1J I"'! L -r,"'_ 
{~ f~'''::J, C! l~H r ; ,'~ 
C,,:]_', ,:,;CJ._ r ~; ;,'r"X1 r: ·,1,' 

s-~·),..: n ..1-,,'_:'. {li', i_,1Ita r 
1' •• c!'-.:lJ ,":X Ort.'';lu de ;; 
r:"r.'";:.jJ [,1 • .' .. ::;::,' :l de :1 
C'~~l, c::.nc .. .1.da 1'.2 se ;â'J' 

,c r , r' rz',"a: n ',lio ri" ,'1 

J 

; •• :" J1' nlJ~:2! F:d-,Cf, t;-:.':'tl "',' "
C,I,'J l.:r:.r('r.,::') (,~h ~~~, ::;j', ''J - I. 

-Se l:-.;.) à'l; C<)J,1:sSÕ~_{ ("& ~ 

r:ó:s E.:r:~::.r;.:;re3; dB !ndul' 'c. 
C':;,,!.jrc:io; ,le Fi1:anc'H. 

RaHfica 9 texto do Prot~c::lo ci.G 
Prorrogação do Acôrdo Il1dlJ1'!a
donaI do Açúcar de 1958, a~'s:n:!
do na Conf€riJ1UJia das ,:"I~ÕP;; 
unf.das sôbre o Açúcar, em julhO 
de 1003. 

o Congresso Naciona! decreta: 
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Art. 29 1!:ste Decrew Legislatrvo 
mtrar~ em vigor na data de sua. pu
l1icação, revog-ada.s aoS dispOsições em 
:Ontrári. () 

Discussão» em primeiro turno 
d{) Projeto de Lei ão Senado n9 
93, [de 1963, de autoria do Sr. Se· 
nador Aarão_ Steinbruch, que prol .. 
Õ8 ,a reconduçáo dos vogai~ na 
Justiça do Trabalho, tendo" Pa
receres (no. 283 e 284, de 19~) 
daS" Comissões: de Constituicff.o c 
Ju-stiça,. pela c01l-s~ituciDnaããade; 
de .,Legtslação SOClal, pela rejei
çãO'. 

O S1I. PRESIDENTE 
Sõbre êste projeto foi encaminhado 
Mes~. pelo seU. autor, requerimen-

o que 'Voi ser lido pelo senhor 19 S-e. 
retâriQ. • ". 

E' líÇlo O .seguinte 

~equerimento n9 177, de 1964 
Nos têrmos do artigo 253. letra a 
o Reg}mento Interno, requeiro it re~ 
lrada., ,em caráter definitivo, do Pro .. 
~o de Lei do senado nO 931 de 1963 
e . minlm autoria. ' 
sela das Sessões 19 de junho de 
~. ~ Aarão Steinbruch. 
(Guido Mondin) - Em votação o 
~ueri!;nento. , 

Os senhpres Senadores que o a_pro .. 
amo quell'am permanecer sentados. 
~a'USa) 

Está aprovado. 
Está esgotada. a matéria- consttlnte 

!. Ordêm dct-Dia. 
Vou SUspender a. sessão, pOr alguns 
,amentas, pa.ra. aguardar venha-m à 
:esa redações finais que devem ser 
)reciadas. 

- A Sessão é suspensa às 15 
horas e 45 e reaberta às 15h 55. 

O SR. PRESIDE~"TE 
(Cattete Pinhetro)~ _ Está realler
a sess" 
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Comunico ao Plenârib que acoba de 
ser encaminhada à Mesa, pela Co" 
misSão de RedaçãO, a. redação final 
do projeto de Decreto Legislativo nú_ 
mero 22 de 1964, da 'Casa de otigem. 

O Senhor lI? Secretário va1 proce
del· à leitura de requerimento. 

E' lido e aprovado o seguinte: 

Requ~rimento n9 178, de 1 SS4 
Nos tê:mos d03 artiges 211, letra 

"})", e 315, do Re3~ento- Interno, l"e
queira dispensa de publioo.ção para 
imediata discuSSão e vot,ação da re
dação final do projeto de Decreto 
Leeislativo n9 22, de 1964. 

Sala das Sessões, 19 de 
19S'i'. - Guido .l'.f ondin. 

O SR. PRESIDENTE 

junho de 

(:;ztlete PinhelTO) - Em conse
qüênCia da deliberação do plenário 
passa-se à imediata discussão e vo
tação da redação final do projeto de 
Decreto Legislativo n9 221 de 1964. 

Em discussão. (Pauso) 

Não ha.vendo quem peça a palavra, 
encerro a disCUSSão: 

Em votação a redação final. 
Os Senhores Senadores que a a.pro

vam, Queiram permanecer sentados. 
(Pauso.) 

Está aprovada. 
Vai à promulgação. 

E' a. seguinte EI, redação final 
aprovad'a: 

= 
tivo n'l 22, de 1964 (n9 153-A"60, Da da próxima segunda-feira, a seguiu· 
Casa de Origem) que ratifica O Pro- te: 
tocolo de pro:rogação do Acôrdo In .. 
ternacional do Açúcar de 1958, assi
nado na. Conferêscia. das Nacões Uni-
das sõbre O Açúcar. . 

SalJ. das Sessões, em 19 de junho 
de 1964. - AntoniO Carlos, Presiden
te, em exercício; lVal!reélo Gurgel, 

ORDEM DO DIA. 

Se.:~ão de 22 de Junho de 1964 

(Segunda .. :fe"i.rs' 

Relator - Josaphat MarfnhO _ Se- • 1 
bastião Archer. ~ I· t· . Dltcu.ss-áo, em urna umc-o, eLa re" 
ANEXO AO PARECER- NI? 356, DE daçãO' tinal (ctereclda ?ela CO!U.&..<.lO 

1964 de Redação, em ·ll-eu Patrecer n? 308, . 
Redação Final do Projeto de de 1!}8-t) do Projeto "';'C Decreto Le .. 

Decreto Legislativo 119 22, de 1C64 gislativo n.9 15, de 1963, origmárlo' 
(n9 153-A-60, na Casa de Ori- da. Cãmal'lo dos DeputadQ& (n9 113-A. 
gem) • de 1962, na Casa de origem), que 

F~o saber que o Cong:-esso Na.
cional aprovou, nos térmos do art, 
66, n'? J, da Constitu:ção Federal e 
eu, • , Presi
dente .do Senado Federal, promulgo 
o segumte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 
196~ 

Ratifica o Protocolo de Pror
rogação elo Acórdo Internacional 
do Açúcar de 19-58. asSinado na 
Conferência MS Nações Unidas 
8óbre o Açúcar .. 

Art. 1.9 1!! ratilicado o Protocolo de 
Prorrogação do Acôrdo Interna.cional 
do Açúcar. de 1958, assinado n Con
ferência. das Nações Unidas sôbre o 
~çúoo.r, realizada em Londres. em 
Julho de 1963_ 

aprova o "Acôrdo sâbre TrM1Sportes 
Aéreos entre c Erasil e ~ Colôll1bi&i", 
8SSinado em Bog-otá, em 25 de maio 
le 19:;9 

2 

Discu<:são. em telLpo UnICO, da re
dação final (oferecida pela COmis
s-ão de Redação em seu parecer nú'" 
mero. 299, de 1004) da. emenda Go Se~ 
na'Clo ao Projeto ee Lei da Câmara. 
n' 3'1. de 1963 (n' 3.692-B-6! na O"'a 
de origem) que autoriza o P-oler Exe· 
cuU-vo a doar i'l. Fundação Darcy Var .. 
gas terreno acrescidc- de marinha. 
situado na cl-d-ade do Rio de Janeiro.,' 
Estado da Guanaoora 

3 

Parecer n9 356, de 1964 
Redação final do projeto 

Decreto Legislativo n9 22, 
1964 In. 153-a'60, na Casa 
Origem) • 

Art. 2.' l!:ste c\ecreto legi.Slativo en
trará em vigor 00 do.ta de sua publt· 
caçãO, revogadas ss dis}J03içOes em 

ã6 contrário. 

Dil?C1l.$ão, em turno frnico, do Re
querI-mento n9 176, de 1964, pelo qual 
o Sr. Sep.ador Catete Pinheiro SOlici
ta transcrição nas Ana1s do Senado 
do dlsmIrso pronunciado pe10 renen· 
te-Ccr.onel Jaorbas Gonçalves Passa
rinho. perante . Assem,.,.' .... LegiSla .. 
tiva do E<tbado do Pará, ao ser em ... 
'POss~do no cargo. ie Governador. 

Relator: Sr. We.1fredo, Gurgel 

de 
de 

A Comissão apresenta. a redação 
final de) projet<) de Decreto Legisla-

o SR. PRESIDEl'o"Tll 

(Cattete Pinheiro) - Não há ora
dores inscritos. (Pausa) 

Nada mais havendo a tratar. vou 
encerrar fi. se.ssAo desl~a.ndo para. a. 

... 

Está encerradtt ta se.ss§o. 

(Levanta-Be a 8eBsão às 16 ho. 
ras) 
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MESA 
Presidente - Moura AlldTade rPSO) 

Vlcc-f'n':;UUf:nte - NogueIra da <..lama I P'íB) 

1'01 SecfCLa.rlO - C'lllMte Manz IUUNI 
Õ::'" Secret~.rlo - Gilberto Marinho IP~D) 

3" SecretariO - AJ:110erto Sena lPTJ:SJ 
4" SecretanO - CaLLê'te PlnhelTo (Fl'N) 
1\1 Sup:ente - Joz.qu.m parente (UDN) 
2'" SUp,tE'Dr.e - Gu:do MonCUm (PSDJ 
3<,1 Supleo'e - Vasconcellos TOrres lPTBl 
4\> SUplente - H<.'flbaJdo Vielrf' t5. legenda - BPU 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 
FARTmO SOCIAL UEMOC'RA I llA .. ,r'.;;lj· - ::!~ representante.s 

1 J .J.')f UUlUmarQ - Ac. e ~ 1.. 8.o.aWo I:$a..blno - J:SaWa 
2 LL.!'oac da 1::)1J'''ielra - l-'adl 1:1. Je!lerSOn ne Aguiar - E. Santo. 
3 EugenIO ~arros _ MaranhãCl 114, udbeno MarInbo - Guanao,ua 
4 Seba~uáo Arcncl _ Mal'ftonao In Mvura Andrade - Sào PaUlo 
ó Vlturlllu t'Telre ~- Marannao ilti At1ho Fontana - Santa Cat.arwa 
ti .l:ilgenedc Pacheco - p.aul I 11 L Ulú'J MOlldm - rr. G, Sul. 
'1 L\lc'nez~ Punent,el _ Cea'á Iw B:ned1t<:1 Valladares - M, Oer~ 
8 W11:;un Gonçalves - Ceara 19 l"~llnto Müller - Mato Gr'..lr;b.Cl 
9 Waltreoc G\,rg~1 - R G N'JrIlE 20 Jusé Fellclano - GOiA8 

1\.1 Ruv Carneiro - P~ralba 21. J .1,sceUno Kubitschek _ OmAs 
11. L...e,te Neto _ SeJ"g,pe 122 Pedro Ludovtco - Golâl3 

1-'Al-{ll.:JU fRABALH1STA HH.\::-'l E1RO ,PTS> - 17 represent.:ltlte-

1 Ana,oerta !:lena - Acre, H. Pes.<oa de QuelrOZ - pernambuco 
2 Ü:>ctll Pa.ss"1:i - Acre 11 JlJse ErmlrJo' - Pernambuco 
:.1 '}jvaJOc L.!mB _ Amazonas 112 SllvE'stre Pértcles - AlaIJO&e 
4 q;drn-ln'll. Levi - Amazonas 10$ V d~concelOS TOrres - a, de Ja.. 
!l Art..n,)! V.rg lia _ Amazo:19.f I n ',!'U 

6 I\n'·un:c Juca _ Cea A 1
1
'5 Nt'lSon MaculaD - parana 

'i t..1l.x du:t H.oIsado _ a o N.l1 u; rvJcllo Braga - paranã 
ti ~I'~f'nllrO oe- f'l!;UeirC(Lf) _ Padl'!")B 16 Nu~uelra da' Gama - M Ger~ 
O Blfro.s Canaibo _ Perna;r.buc:J l}7 Bl"zerra Net;o - Mato Oro.sso , , 

UNIAO uEMUCRA nCA wP.cro .. AJ iUtJ:-l, _ 15 J.'"epresentant~ 

t.h'hl .. nAS: ae As;:,umpçiJ - j'.:I.'::' 9 p~a.t~ Calazans - 5, Paulo I 
JJhq!Um PA.l€nte _ P!3UJ 110. AdQlpho ~anco - paraná. 
) ,H' t'àhd,Qo _ P a'll 11. I: ineu Bor"hausen - 5, Catarina 
u n:1rlc ·Vl:HiZ _ R ti de ~'"'~":.e 12 An,ônlo Carlos - S. Catarina 
JJal1 Agrlpmo _ Paralba /13 D'J.nleJ Kneger - R G. jo SUl 
Rw palmeira _ A SÇ(uas 14 Milt.on C3mPOS - Minas Gerala 
R'lrj('(j Rf'7.f'nde _ f!. ~anto 15. Lopes da Costa _ Ma.to Grosso 
iH IDoSO Artno!) - Guanabara. 

1 
2 
3 

• 
5 
6 
7 
8 

f AR 1'100 LIBERT AUüR PU - 2 repres.entantes 

t AloyslC de Carva:ho _ Bahia 2 Mem de Sé. - R G. ao .sul 
PARfU:O n1.A~AL.HIS'TA NACIONAL (PTN, _::I representa.ntes 

1 Cattete ptnhelro _ parà 2 Lino de Matos - S, Paulo 

PAR nDO SOCIAL PROGl~E'SSlSTA {PSP) - 2 representanteJ 

1. Ra'.-l O!Ul)erti _ E. sanro 2 M.guel Couto - R, de Jane1rO 

PAR rwo SOClAL BRASILEIRO (PSB, - 1 representante 
1. Aurélio VIana - Guanabara 

1l0VLME.'1TO TRABALHIS'l A Rli!I'OVADOR 'MTl!-1 1 repr.sonlaólte 

, 1. Aarão S:.enbn.ct - Rl0 :Se Jallpjro 

!lAR fllJQ REPUBWCA~L ,PRI - 1 repr .. entanf<l 

1 JúlIo ....e.lte - sergipe 

PARTIDO DEMOCRATA cr-t:SIA:) ,PVCI - 1 represntanto 
1. Arnon ele \'1ctO - AJsgroa 

S'!.,',a LEOENDA 
1. Josaphat Ma.rinhe- - Bahia ~. Henbaldo melro - 58ra1IJG 

RESUMl.J 

parUdo Social Democrátlco lPSD} 
Partio.o l'rabRilllsta N acLUWIJ tPT1U 

União Democràtica Nacloaal tUDN) 
PartlClo Ubertudur (PLJ 

Partido rraballUSta NacIOnal (PTN) 
Parttdo Social Progres,sUita tPSP) 

partido SOCla.Ust.a Brasllcúo (PSB) 
Partido Republicano tPRI 

partido Democrata Cri3tã.o CPOC) 
Movimento I'rabailusta Renov9.i1-or (M'I'R) 

Clm legendn 

23 
17 
15 
~ 
a 
a 
1 
1 
1 
1 

6~ 
~ 
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BLOCOS PARTlDÃRIOS 

lJWCo parlamentar Independente 

PSP 8 Senadores 
PTN a Senaoor€.3 
PS-H 1 Senad.ol' 

PR 1 8e.nadoo 
MTH. 1 ·Senador 
POO 1 Senador 

Sem Legenda 0 Senadüres 

LideT do Govêrno: 
Flllnto MUller 

10 Sen.aaore3 

LIDERANÇAS 

Vice-Líderes: 
Daruel Kne-;er 
Mem de Sá 
Wtt.~cn Uonç.ah'es -

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 
Ltder~ Llno de lItlatos (Pl'N I JosGpnat Marlnho ,sem lezendo.) 

V/cc- LH.!er: 
Aurel10 V1a.nna (PSB) 

11 - PARTIDOS 
PARTIDO SOClAL D&\10Cl<AI1LU 

,I' S C I 
t'lUlllDO WBERTADOR IPL 

Llaet: Mem áe Sá 

Llàer: FUlnto MUUer 

Vece l..tcter~: 

WUSOD OonçaJves 
Sigetrecto Pacnecc 
WaUredu Gurgel 

Vlçe ... Llaer: AlOySIO de Carv! 

PARTlDO SOClAL PROOru;SSr:: 
~p S P) 

Llàer: M'guel Couto 
Vlce~Ltaer:' Ra.Ul 01ubert1 

PArlTIDO TRABALHISTA 
BRASlLE:lRO ,ns) 

PARTlUO í'RABALHISTA 
~~ACIONAL (PTN, 

Ltaer: Ul.D.O de Matos 
VlCe-L1.del: Cattete Plnheiro 

Llcter: Arthur Vll'fr1l10 

Vtce--Ltaereg; 
Bezerra Neto 
Osca.r PB6S0& 
AntOtUo Jucá 

UNlAO CEMOCRATICA 
(O O Nl 

LLder: Dantel Krtegm 

V lce- Ucter es: 

Eurico Rezend6 
Adolpho ~'ranoo 
Padre .Calazans 
Lopes da Costa 

111 - ParU::.os d.e t' '1J, ro 
RepTesrmtanta 

MOVIME..'1TO rRABALHlSTC. 
RENOVADOR (MTI!,1 

I; 

I 
Representante! Aarão SteinbrucJ 

NACIONal PARTIDO DEMOCRATA GRIST 
'1'001 

Representante: Amou de Mella 

PARTIDO REl-UBLICANO ,PR: 
Representante: Júlio Leite, 

I' AR rlUO SOCIALIS'II c. 
BRA>lIl.ElRO IPSBI 

R':,presentanlíe! Aurélto vtH\tt 

AORICUl TURA 

E'res1dente _ senado: Jooé Ennll'1o U'TB) 

1'108 Presldenta -Senador EugêniO Barros (PSDI 

COM?OSIÇAO 
Tltula.ren Suplente:J 

José ErmJrIo 
DIx-BUlt Rosado 

TltulMeO 

LopE3 da .:csta 
antônio Carlos 

Tltularoa 

pSD 
1. Attmo Fontana 
a. Benedicto Valladare:J 

suplentes 

L Melo Braga 
2. Argemlro de Flguelre® 

Suplentc.:l 

OIlN 

L Daniel Kr1eser 
D. João Agripino 

suplentes 

a.p.I. 
Raul Glubo:rl1 U'SE'),. 

JOI:ié Ney Daot.a.s. 
QI!tnt/lJl.felraa, (YJ 111 hora!). 
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CONSTITUiÇÃO E JUS'TIÇA .. 

PreSlOente - Afonso Arinos (UDNJ 
Vice Pr'J8jaeute ~ Wilson Gonçalves (PSD). 

Titulares 

Jefferson de AguUU:' 
Antônio Balblll(.i 
WUson Ooncruvett 
Ruy Carne1.ro 

Edmundo Len 
B~zerra Neto 
Artnur Vtrgl!10 

COMPOSlÇAO 

PSD 

PTB 

IlDN 

Suplentes 
1, Menezes Plmente1 
2. Lelte Neto 
3. JOSé FeHciano 
" FUtn to Muller 

1. ArgenUro de FIgueiredo. 
2. Melo Braga 
3. Oscar Passos 

alOysio de Carvallio (PIJ 

Manso Ar1.cos 

1. DanJeJKrreg ... 

2. Joã.o Al!11pJ.llo 

Milton Campos (.) 3. Eurico R.ezendo 

B P .• 1. 

Jo~phat. ,M.arlnho ,"sern legen!lal Aarão St-e!nbruch lMTR). 

SeCTet4rta: Maria Helena Buer.o B:andào. 

Reuruóes - lluarta&-fetraB. l\.S 16 boras 

DISTRrrO' FEDERAL 

prl'SidenCe - At.ré!io Vianna 'PSB) 

Vice-Presidente - Pedro Ludovlc-o IPSD) 

COMPOSlÇAO' 

Titulares 

Pedro Ludo.lco 

FU1ntC M\Uler 

Oscar P .. 1SS08 
Edmundo c..evl 

fSD 
1. J)sé f'e11 .. Jano 

2 WaltreC10 Outge! 

1. Melo Braga 

2. AntônIo JucA 

.8 1 L 

A'1:5Uo Vianna <PSB) LIno de .\l .... ~t.os tYI'Nl. 
SccrctarúJ JUlleta Rlbe1ro dos Santos 

Reuwbes _ quintas. feiras, ~ ;~ :loras 

ECONOMIA 
Pre3tàent.e -" Lelte Neto (PSOr 

'vtce~Prestaente _ JOSé En.Jl.u10 l.P'l'Br 

COMPOSrc,:AO 

PSD 
TttUls.re.s oupIenres 

LeIte Neto 1. Jefterson ae AgU1&r 
Attmo FOntâD& 2. Stgetredo Paeheco 
Jose Fellclano 3 SEba~t::5o Archet 

PTB 

JOSé Ermlrlo 1. Bezerra N etc 
Melo Braga 2. Oscar passq 

UDN 

Adoipho Franco 1- Jost CAndl<lo 

Lopes d. Costa 2. Za.charia.s de AsSumPÇ .... 

Ittneu Bornhausen 3. Mem de S-I IPLI 

B.P.l. 

M1guel Couto jPSP) Aurélio Vianna IPSB); 

SeereWla - Macy O'ReJlly 
Renn1ões - Quintas-feIras, a.s 15.'" 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente - Menezes pimentel (PSO), 

Vlc.·Pre.JdenUl """ p.are Cal.uns IfTBl 
COMPOSrçAO 

TItulares 
Menezes Pimentel 
Walfredo a""gel 

PSD 
Suplentes 

1 BenedIeto Valladares 
2. SlgelredO Pacheco 

(0) Llcenelado. S!tbstltuldo nelo sr. l!lurloo R....,d~ 

Pessoa de QuelrO. 
AntônJo Jucá 

pa.dre CaJazans 
Mem de Sá (PL>: 

1. Edmundo c..e~ 
'2. Vivaldo Lima 

UDN 

1.. AfonQ!) A..."'inoa 
2. Milton Campos 

B P.i. 

Jasaphat Mar1nb" (Sem legenda) Llno doe' Mattos (PTN)~ 
SecretárIa. _ Vera Alvarenga Meira 

ReunIões - Quartas·fell'lU>, às 16 nora.a 

FINANÇAS 

Presid.ente _ ArgemIro ae Flguell'edQ ) PTS., 

Vfce-PresirJ,ente - Da.n!eJ Krieger (UON). 

TttultLres 
Victorino Frell e 
LOba-O cta S.!lvel1a 
Slgetreao _pacneco 
Wu.son QOnçalVea 
Lelte N>:'t,o 

.IJ,.~!. 'lllr( dt~ f' :!'letredo 
Hezena Nér.o 
Pessoa de Q~etroz 
h.ntonlo J'Jca 

Daniel Krleger 
Irtneu Bornha ' .. .seu 
Eurico Rezende 

Mero de Sá 

COMPOSH.'AO 

PSl) 

-t. 
2. 
3. 
4. 
Ó. 

PTIl 

Suplente.s 
AtUa0 Fonr.ana 
JOse Gwomala 
Eugên10 Barros 
Menezes punentel. 
Pedro LudoVlC\.. 

1. J <>.se &rmJ.r10 
2. Edmundu ~ff 
3. Meio 3ru."'a 

4 Oscar Passos ' 

t'IJN 

1, Milton Can.pos 
2. JOâo Agrlpmo 
3. AdOIt)h-o Flanco 

PL 
A!oysio de CarvalllD 

B P.J. 

--""'" 

Lino de Mat·os rP1"N)' 
Aurélt(.. 1/la.nne. tpl:)Bl 

1. Jullo Leite tPR) 
2. Josaphat Martnho (8 legenda"", 

SecretárIo _ .. Cid BrUgger I 

Re1.mtôes - Quart8s-felIn.s 

INDUSTRIA E COMERCIO 

"." l(lf'nt.!" - Senado: .Tosé Fellciano IPSD) 
Vic~~president.; - Senador Nelson Maculan (pr~a) 

J.II,UlareS 
Jcsé Fellciano 
Atllio Fontana 

Nelson MacUlan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
Irineu Bornhamen 

COMPOSIÇAO 

PSD 

PTB 

Suplentes 
Lobão da Silveira 
Sebastião Archer 

Vivaldo Lima 
Oscar Passos 

UDN 
Lopes da custa. 
Eurico Rezende 

B?I 
Aarão Steinbru~h Raul Gi~.Jertt 

set;retárla - Maria H~lena Bueno Brandão 
Reunião - Qulntas·relr ••• àS l6,30 hor •• 

LEGISLIIÇÃO SOCIAL 

Presidente - VIVQ.Jdo LIma ,r"'rB. 
Vlce ... Pres,dente _ Walfrer:!o O'lrget ,psor 

TItular .. 

Ruy Carneiro 
, WeJ.lr<dO aurgeJ 
,AttJUo FoneMa 

Eugên10 Barros 

Vivaldo tJm.a 
AntOn!o JUcá 

Eurico R.ezende 
Antônio Carlos 

Autélio Vianna 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

1. Leite Neto 
2. JOSé Ou1omard 
3. Slgefred() Pacheco 
4. Lobão da S~lve1ra 

PTB 
1. Edmundo LeV! 
2. peSSOa de Que1fOZ 

UDN 
1. Lopes da Costa 
2. Za.chaJ'ias de Ass:nICã4 

B P,I. 

Aarão SteinOrucb (M'l'R): 
Vera Alvarenga I:14t18 \ 
Terçes·fe1r .... à.s lJ5 horas 
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. Titulares 
iBen2dirto 't1alladar(s 
I1cfie.'"s<m ae AguIar 

---"--- ===- ~ 

MINAS li: ENERGIA 
COMPOSIÇAO 

PSD 
8uplenteD 

1. Pedro L:ldovico 
2. Filmto Müller 

PTB 
~~é Em~lrio 
jAq;etU1Tv de Flgue1.re,~o 

1, NelS:n Maculan 
!L Antônio Jucá 

UDN 
jJúj1 Ag:--ip:no 
"\ntônio Carlcs 

DL. apnat M.iJ'Ulhú 

1. Jo::é Cândido 
'2. Afonro Arinos 

BPI 
Júlio L~jte 

POllUONO D,'loS SÊCAS 
Pre:..aente - Rw Carner.ro 'PSD) 

Vice·presldente - Auré!io VIanna. 'PSB) 

i Tltulaxes 
kuy Carneiro 
$ebasUâo Archer 

COMPOSlt,:AO 

PSD 
Suplentes 

1. Sigefredo Paclleco 
2. LeIte NeW 

bix-HUi! Rosado 
.t\1'gemiro de F1sueiredo 

PTB 
1. AntônW JucA 
2 JOsé Ermlr10 

, 
~oãO Agripino 
José ClU1dido 

I 
A 'lré!io Vianna 

UDN 
1. Lopes da Costa 
2 An tOrno Carlos 

B P.1. 

Julio Leite 'PR) 
Secretária - Aracy O'Re11\y 

ReunIões - Quartas-feiras, as 26 bora.a 
PROJETOS DO EXECUTI 

COMISSAO DE PROJETOS DO EXECUTIVO 
P~esidente _ SenMor João Agripino (UDN) 
Vlce-presiClente _ Wl~Qn Gonçalve-s (PSD) 

Titulares 
Le!te Neto 
,José Guiomard. 

Barros Carvalhfl 
Be~erra Neto 

baniel Krieger 
I 

Llno de Mattos 

COMPOSIQAO 

PSD 
Suplentes 

Walfredo Gurge) 
José Feliclano 
Ruy Carneiro 

PL . 

PTB 
Aloys10 de Carvalho 

Edmundo Levy 
Melo Braga 

UDN 
Antonio Carlos 
Adolpho Franco 

BPl 
Aurélio Vianna. 

REDAÇÃO 
rrmde-nte - D1X .. Hult RO.saao t.t""J,:a)' 

Vloe-PrUlclentc - .Antonio C.rIO' lUDNI ' 

" TltuI ..... 
Walmdo Gurge1 
Seba.stll!.o Arch ... 

(>!X-Hult Rosado 

4ntônJo Carlos 
I 
lú\lQ Le!te (PRr 

COMPOSlÇAO 

PSD 
SUI>lentes 

1. r.ob~o la SUve1r6 
L José Fellctano 

PTB 
Edmundo LeVl 

UDN 
EurIco a'Zende 

li.P.!. 
JOS8p1:.at Marinho (Sem l.sendal 

secretárln - Sara.b AbraMo 

, 
t>reoldente 
Viço-Presidente 

RELAÇõES EXTERIORES 
Valladarea 4!:'SD) 

'l'ltw.,. .. 

Ijenedlcto V'lJI. 
lmInto MWler 
lUenezes Pbaen",,
J:OSé Gulomard 

J?essoa do Queln. 
VIvaldo Lmm 

~ ... - -

"" Queiroz IPTB 
COl\lP(}~,ÇAO 

PSD 

l'TB 

Suplentes 

1. Ruy carneiro 
2" Leite Neto 
2.' Vlctor!no Freire 
I. WUson GonÇalveo 

. ~ 

1. Antônio Jueâ 

9. Arsem!ro de 
8. MelO Bratra 

FIgueiredo. 

"> AntOnio Carlo~ 
José Cândido 
Rul Palmelra 

QDN 
1, Padr. OaIazOM 
n, João 4l!rIpino 
3, Mem de Sá (m~ 

a P,I, 

Aarão St,inoruch <MTR) Llno de Mattos <PTNl; 
8ecretdm _ João BatiSta Cartejon Branco. 

Beuntões -. qw.nta&- f:a1ras.. é'! 16 horas. 

SAODE 

Presidente - Slge!redo Pacheco 
Vice-Presldent. - José Cândido 

Tlttú ..... 

Slge/redo Pael!.eo 
Pedro Ludov!co 

DIx-riuit Rosado 

JOSé Cândido 

Raul Giubertl cpspr 

COMPÓSrçAO 

, 

:Juplentes 

1. ?lalfrel ( Gurgel 
2. Eugênio Barros" 

AntOnio Juro 

UDN 
Lope.sdaeostn 

B.P.I, 

Miguel Couto (PSP); 

&ecret4rto - Eduardo Rui 8arbosa," 
Reuniõe. - qulntD.l> felrQs, fia Ui hora.. 

SEGURANÇA NACIONAL: 

Presidente - Zachanas de AEsumpçâ<J fllDN)" 
Vice-Presidente - José GuIomard CPSD) 

Titulares 

José Gulomard 
Victonno .Freire 

Silvestre Elérlcles 
Osca.l passoa 

IrIneu Bornhausen 
Zachan.. de AEsumpçAo 

OOMPOSIÇAO 

Suplentes 

PSD 

PTB 

tJDN 

1. !tu)' CIlme1nl 
2. Att1l10 Fontan\.. 

1. JOSé lCrm1r1o 
9. Dlx-Hult Roeaclo 

1" Adolpho Fro.nco 
9. Eurioc Rezando 

a.p.!, 
Raul Glubertl CPSP) Aurê\lo Vlann. 

&ecret4rto - Alexandre .-raonde. 

Reunlóe8 - quinta!> felras, l'I!l I? hor .. 

SERViÇO POBLICO CIVIL 

rresldente _ Aloysio de carvamo fl'L'-
VI ..... Pr .. ldonte - Lolto Neto ,PSD) 

TltUla.res 

Lolte Neto 
FUlnto MUllo.' 

DIx.'lult Rosado 
B!lvestre PérlcJ03 

Padre Cala .. n. 

OOMPOSlCAO 

Suplentes 

II-D 

PTB 

PL 

1. 17Ictorlno FreIro 
R. Bl(retredo paeh .... 

1. Melo Braga 
9. Antonio Jue4 

Antônio Carlos 

AlO!"lo de Carvalb. Mem de 51 

B,P.I, 

Aarão Stelnbruch(M'nt); l;d-l-' Mlguel Couto (PSP) 

..; Secretdr/o - DosA 1<O:V Dant ••. 
ReJtniDea .." terçá.s-relra., AlI 15 horas, 
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DANSPORTES, eOiV'UNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

TituJUJ'es 

E'.lgêniO Rarr05 

W:lsnn Oon(,:H.ve~ 

Bezerra Neto· 

LDPe~ Co~ta 

l\JllgueJ Couto (PSPl 

CO.\lPU.61ÇAO 

PSD 

FTB 

ULJ.'1 

Suplrntes 

l J~l ferSon de AgUlar 

2 Jose Ql.lioma.ra 

Melo B:-aga 

[rineu Bornhn 'l~en 

J3 P.L 

R-J.u1 G1UIJertl <P.::iP) 

SrClf!tár'lO - Alexandre ?faender 

Rel1n,ôes _ quartas-felT8fi, à.s 16 noras 

COl\HSSõES ESPECIAIS 

E) Para efetuar o levantamen"I H) Para o édludo das Mensa. 
to da PRODUÇÃO MINERAL gens do Poder Executivo ,e· 
DO PAIS e estudar os meios ferentes à REFORMA AI). 
capazes de possibilitar ai MINISTRATlVA 
SUU industrialização I CrIada por IDlClaUva da Câmera. 

, ,dos Deputados '-ll1"ovada pela Senado 
Cr~all.J. í;rn Vll't~ue d<l Rcquçr!31eu- em 1.12 1963. 

to n Y 665-6::1, do Sr. t:3enadur .·use· Membros ilB) Partjdos 
, E:nntr1a. apl'ovao.o Da sessâo de 1~ ot" 

.:ietembro de 1963. I Benadures: 

I DeSIgnada em 19 de setembro Qe! Wl.sun Gouça.\ves - ?SD. 
1963 ' Lelte Neto - PSD. 

. i Slgelredo Pacheco - P08D: 
Pro:rogada eUl ~ vU"tuae do Ro!Que

rrmento n'" 1.J5!J-{ja du Sr, Send-rloI 
Mlitol1 Campus, 3i-ruvad" na sessao 
de 10 de dezembro de 1963. 

MeUlt."l!"u,!; 9) - Part::o.os 

JDsé i'e!HaanO _ P;:::lJ. 
Attll10 !<'ont,aua - p.::;)l) 
.Eugêmo tsarlu~ - p.::in. 
Jose Ermmo !Re,la t'Ü! I - 1.~.L o. 
Bezerra Net.o _ PTH 
Mt!10 ~raga _ !1Tb 
LOPes da COSt'8 - U U~. 

ArgemirO de FlgumedlJ - P'l ~. 
Edmundo LeVI - P'l"B 
.,AOOlPho Franco - ULJN, 
João Agtlp1llO - UU:,.-.;, 
AurelIo Vianna _ PSB 
Josaphat Mann110 - tlem legenda. 
Deoutados. 

Oustavo capanema (PresIdente) 
, ?!3u 

AucrbaJ Jurema - PSU. 

l"a.erte VIL ra - UUN ISllb~ti~U}OO 
pe.l.o eputadO Al.!.iJQU Noguel~aJ, 

A) Para Hevlsão do Projeto quell C) 
defme e reO'ula a PROl EO· 
ÇAO AO DIf<EITO DO' AV i 
TOR 

. J Mllt.<m Campus tP~e.slQentel 
Para o €'studo dos efeitos I OUN. I 

Heitor mas .... uu~, 

lJOut.e1 ae A.ndraae - p'I'B 

ArnaldO CerdClra _ P:;,.!-'. 

Juare2 j'ávora - PUÜ. 
da INFLAÇAO E DA POLlTl. Jul,o ,-e!te lV.cePr ) _ I'R I 
CA fRIBVT ARIA E eM: 31Al • 

. Secreta..no: Ao UY.: lIar LeglSaitJve 
soBRE AS EMPRtSAS PRI· 1'1>-10 Alexanàr, Marques de A"u EwalOo Pinto _ M i'."C 
VADAS I querque MeUo. 

Cn<.l(ld. em vlItude do t{equen:rll.nlA.! . ~eun'ões' .. as telS'" as 16 ouro'. 
D' 40U ti:.l do &r. l$enaduf ;\1.iJt ..... I Cml.Oa em v.rtuQé .10 Requertmen- ". . ........, ...., CO~ESSêES ESPECIAIS 
Campoo, apruvaQ:. ~m 21) Oe }ane.ll to O" ~3:-tiil do ~r Senaaor Gouvee -- I P/!.rtA O ESTUDO DE 
de W62. I Vlei·. aprl,vadu na ,essM de 2 de "i{O.~~'f.'{;~; DE !<;~IEN. 

DeSl:maCia em 22 Oe 1l0Vffi:JfC Qf J.!!OSto de ,96:; F) Para estudar a situacão dos ]f ~ 
• I" D.f.S 'CUN"TP'Ull't" 1952 lJes.<n"Q, ém e de ,gOSta de 1963 TRANSPOR I ES MARI1I· _. fi "I 1;' V 

• prorrugada até 15 cte ae.lemOfCl f:t. PrtJn,/" ao em VlrrudE' ao RequerI- MOS E fE~RO\JIARIOS 
I) Projeto do Emenda à COI)S-19ü::S em. vu:tuae .ao t{eQuenm,ell-<.. Da 1 :nent.t o!l.:" 1 .til de l!JU:1 do SenDOl 

merú ~ W:i-6~. ~p.OV<lOl.. t:rll l:t le at'o -::.cnaoor AttJl:o hm'..lina I:lth''V\'S.lú 
zem'),Q de 19ô::l Çrn lU .:Ie Cle7embro de 1963. 

Cl"laOh em v:rtuae de H.C'qI.J1·r.rr..en· I tltwção n<l 4 61 

C.lQ.Jp.etdQd em -4 ete )auCi..o Dl 
l~ci~ com a <1t'.:>.g oflçao aD~ :::.eno.ne. 

to n' lj;! t.:! do Sr ÔU1H.Jor J","'f Aro"" ,'I~'>G- o;lOu ..... ~ ... \"'.'.".'.'.1",."-
Errolno afjlo'.'aQc na Sf'~al. UI:: 1:; :~ , ... 1. .... l'. ~,' ",:..1 CI "'- " •• , 

':lOVUllbn, de J9(i~{ lJ!i U .. ~ r,L:h!.:.JRAU01:t1 

S'e:J".l.Qvl'es V.L:iwnceJOo:! lorres tI AttUIO 
Ea~n:J;uJu Len PSU. 

J;<'ontana PreSld~nte ,Je.,:::;na~a em 13 de nU~l'L1bro Ctt 
E,;eItf\ em 21 de l'.mno Oe 19'31., 

P:v:'fVa ... Qd ate 15 ele- d~zemb"o 0, 
lZA ,!iIl vu'!u'le Oú .t:ttquenrnclHv no
nlen .. 1 .1)ti 6;:) ac. ~r ~~nJ.duI Mere 
z~s p::nrr.'e. a:J-u~':...d(.. C.P lo ~~ c.'O 1 
zQ_1lJ:1,. ..Ie IS~ ..... 

José 
2$lJ 

f c .c.J.r.~ 
19:;3 I p!'UI'IU2f1Cra: 

L\l.;m .... ro~ '7) - PJ .• -tlll\J,S 

(;db·'rto L-.lar.ún? - PSD. 
M..'!nel.~ t?uneoteJ - Pt:llJ. 
HcrltJ.:tJàl VleúB - U.J~ 
i\11. ton lJamp)~ - U LJ:'\ 
" .... ,:;\:unce.~ f';Jllt' _ ~lB. 
:EaffiJ.Dd<.. L.eVl _ .1:"1 H 
:A.~y~lO de C ............. a,.;.ho - t'L. 

Jo.::;e H:rWlrlo - Re.aUn - Pl'B.. 

i\.::i:..JliJhO l':.:nl!{. - Ul)~. 

aurel;(J Vwnnn _ P$U. 

Secret'lfla: OflCIaJ L:'Z-! .. ;..!ll\':j 
?l.r:i. J·.lJleta Rlbeu:o dcs 1;:j30 t >.;%). 

I:"T..>. "1." ,3 )i,t' 1" ua àe,.embro Ot: - até 11) oe dr.lc.ll.lro de '{Jj2 T)(> l" 

1~,,':I. em VIItulle ':'u !-L-~1JcrlmefJ..\A.1 t{~uerlnl~nr.c.. b' i til ap I::tn 14 '" 
u~ .L HU fi,! a....:51 Fe!!u.d07 JQlJ( de«:: ..... IJUn. 010 ,9_1 

I uelte R'")'"U' '",1,) ('TI lO de d('~?m.rl _ etc 1:"1 ae' . r. N' dE' ]fJ1'3 ,1 n 
':;0 1~'~' ttcqUI: unnJT{J i ,'1 b:! o.Ot em 1.2 Dt 

leOliJH.. o .. 1l:/::t 
:\.j.: . .i.JOJO$ '51 - P.tll.;)0.5 

b. ·tl:'o ~'ont una - PSJJ 

S.Jtt; ::Qv pat;:heco _ ,tJSD, 

- eté 15 ae a. ;'~ nlbrc OI" 
rleq'lf'f.menw I 1:13 63 ap: 
::{~"',f'"l' .. ~ro de le53. 

19 A ,"'1(.'[\ 

em :t '.t 

D) Pa(a estudo das Causa0 que JJ.:.e L'..I1nlrtL - p-fB. COU.l.t'I(I:WY em 23 de oututJ;(' ~r. 
ll.:~J li> dt: m·';1. C.i(. W"J~ I; :!3 1t: a'),'; 
.i; L-:id difiCultam &_ Pj~ODUÇÃOI l.ILI.l'tl IjJrnhaU.·l:n - l)u:q. 

--- .. \l .... :nJrJI;. 11úr - ~J[t,:d"", AG:<ü PECUARI.~ o suas re I JO~'C Le;!" - PC<. 

I percussões negativas na ex· Se:,,~t.2!r:o~ \u'\l!lar LA'Jf;I,J['~"'( I JdtcrsorJ oe At:;ldl'- P;;;lJ 
B') Para eSl'Jdar a situ3.Cão da r- ·tcão I PL·l'!. AJI"xar.áre A1 de A ,)1euo LAJ~J.V Gol ~IJ\L'lJr. I~il ae d,,Jrlj C1':: 

CI.SA DA MOEDA I' I _ _ I .~". - p$i) 

'1 Cr:!la~ em Vl_-tl..ld,; jo Requerunen .. C) .... - B.uv lJarnt!lro - PtiD. 
Orlaaa em vU'"tuae ao ttequenmen· to nr.; ,ti9 63 aI Sr Senador JOSé . &ra o .E;.·:tudO: da siL açao 

to, QY 061-6::1 ao SI ~enndo[ JdteI I t.:rm1rl0 o.pru\""lu_ na '.:icssãc d'e 20 r:1e cfú C::f\H r~o t I!(,; I"'! f Cc.; Dt !;Jéneull'W val,soare: - PSD. 
$On de Agulal, I::lprovado em 14 lJ"lj a~nsr.o de 19:6 ".F.n, ONÁUTICA E DA '~::::"'O \'~'ilson UUUf,1..IVE!1> 1:1.;;1 de a.O".J c" 
a~ô::;tC de 1963 Deslcinada em 28 0.1; L 1""\ I- .... v 
llgôstc de 1963. iJeslg-naJd em l:.! de ~g:õst.o de 191)3 Li\ DE. ENGEf\!l-!AR!t DE.. 19U3) - t'SlJ . 

. Prvrro~p.aa até 14 de março de 196'.1 ?ronlJltaoe DOI 1 ano, em 'iU'tUOf f,ERONAUTlCA, DE S JO_I LJanrel KrH·..!er - UUN. 
<9U Qla,s lem virtude do Requerlmen- do RequerImento ali 1 191-63 do S?o< S~ DOe CAr,1POS LoP~ 0(1 v{"l~t.a <J9 oe J'.JtubJ~ ;Jl 
to núIDero 1 160-63, do sr. St'!Daaol ohor Senador Sigetrcdo pa.checo F jgB:.!r _ UlJ:"<I 
,JeUerson de Agu1ar aprovado em 10 aprovaClc. em 15 de dezem':>ro "!II CrIS-Qll em vtrtune Ou Hf'q'lei,me-o.! 
de dezembrO de 1963, 1963. tG o'" '08 6~ -<1(, 8r Senado: t"'dlrt ~wtuD Cam;>o.s IV1De·Pre.:,IJC.l.JtQ), 

Membros (7) _ Putidos Membroo (5) _ Partidos CalazàM aprov<ld" na sessão 1e 1~ 

-1efterson de Agula.r cPreslde..Jte _D. 
Wilson Gonçalves - PSD. 

Arthur VU'gtuo - E'TB, 
EOrnundo LeVl - PTB, 

AdolPbo FranCO _ crD.~ 

:$urtco Rezende IVlcePre61dent.e) 
upN. 

d-: novembro de ;963 
DeSIgnada em 1::1 de novembro d( 

1933 

José Fellclano. _ PSD. 

SlgeJ:redo Pacheco (VlcePr.) 
~SD. 

r Prorrugada ate 15 de dat>m'.:tc Of
tl'fB • 19fH em virtUde d(j Rf'o'.lf'rlnJl'"IHo "'U. José Ermlrl0 (Presidente) , 

LOpes d.a COsta - OVN. 
Aurélio Vianna (Rejator) I !nero 1 158 6:1 C20 St ~en;{jql A n'" 

PSD Dto Juca, aprova0!.. em 10 Ot .:lcze:rJ 
. oro de Hl63 . 

SeoretárIO! Auxil1ar LegiSlatIvo. Membros 151 _ Partidos 
PL-IO Alexandre Marques de Albu-

Josaphat Martnho - S/legenos. q?erque Mello. JOsé F'eliclano - PSU. 
Ruy Carneiro - PSl) 
Anfi......-ônto Jucà - PTB Secretaria: Oficial LegislativO. ReuntOes: 2'. e i" letras li 1. 

1'1.-6, J., a. OaateJOII Bra.nco. hOra.&. Padre Calazans _ OD1'I, 

HerlbaJ.do V ·«Ira ~- U1JN. 
RUI f'a.me.ro _ UU~ 

::;·,ve.,fjt: t'er.(',t>.s Il~ Oe aJ"i.J r::.ç 
HH.d 

Ht'zt!rra Net.o 1:.!3 Oe don; de ,0t'31 
- P', H 

/\.too . ..:(. CeL~o - f'JH, 

AlOySIO de Carvalho 
- PL 

Mem de Sá - PL, 
Josaphat MartntA. _ 

P'fB. 

S legenda. 
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'r~ Projeto de Emenda à c~ns-I L) Projeto de Emencla à C011S- - até ló ele elezemoro ele 1964, P('lO M"ton. Campo" - UDN. . 
~, . . - o 7 '6 . . ~ o 9/61 I Req 1.143·63, apruvado em 'O de I Henbaldo Vieira Vlce-Presuiente 

tltUlçao n· / 1 tltUlçao n· dezembro de 196::1. Ull:.l 

';:::UJft. UI:sPoE SOlHa: . .o\S l\lATt-/IQUE l\lODIFICA O REGIME DE, :o~pJetada em 29 l ~.e outul')~o Gt' Menezes- Pimentel _ PSD. 
!.tlAS U,,\ VO.)lPhTEl\CIA l-'ltl\'A- DISCUDlI:-\AÇAO DAS ltENDI\SII1962:l3 de abnl de 19ti3 e 2'2 I"'e lU-I E'Ur.C4J R,ezende t23 de abri Ide 
']'1\ 1\ uo :sE:\.-\VU INCLUINVU, lho de 1963 19ti~1 _ Re.awl' _ OLoN. 
As U~ p,tUPOH t\ EXONl!:RA<';AO EleIta em 20 de novemlJro de 1361. I L\1emoroo _ Partidos I ci1!vestre Perlcles 123 de a.brll ~ 
:)u.:-, t'III:.FES UI<.; MllSSAO 01- Pl'OfI'oga.da: I "'. <'> ' 19631 - PresIdente - ?TB. 
1?1.0.U.\H(;\ PE IL\lAJ\' EJ\'T.... E _ ate I:) ae dezembro de 1962 1X'10 J--:tfersun. ae, fI • .,UIar,._ P~D, ~oguelra da Gama _ P'TB. 
AP,.O\' AH O ESTAjn:LI·;CJ;\lEN· Réquej',menLv oU.:I-01 ap;-,.)vado el)) j~ \~ lk;00 ~un\;al\oe.:. 123 de <ionl de B31'-08 Carvalho _ ?TB 
'lo O H03IPIMENTO E O REA- de cJezelllbro de 19tH; lSoij, - p;:)U AIUYSIo d~ Carvalho _ PL. 
~A.UE:'<iTO DE RELAÇÚES UI- _ ate I;> de Qe.::emt:lro de 1963 Dela Huy Carneiro - PSD, L:no de Matos - PTN, 
r~O]~~l~ILA~ CO':\1 PAiSES ES- aequenmento 7S:!-02 aprovado e.1]) 12

1 

Luoào aa SHveu-a - PSD Joào AgriP,mo \23 de abril de Ut63.) 
lhiA:>\GMnOS), ae de.::enHHO de 1902; Güldo l\'1vndm t:!9 de oJutu')rc de - UD~. • 
E,e,ta em 4 de outubr ode 19t31 , - a.te 15 de dezembro de 1964, oelo Ulo~) - 1-'::>1) Dan,el Kneger - UDN. 

Requerunent.o 1 141-6a .apruvad.o em. MUUal ca'mpos - UliN. Pro(ru~urja, 

- aLe i!) de ctezembro de 196:.! pele 
Eequ.!! .Illt::lH.u JU7 -61 apr. em 14 a.e 
Qr'if:.Il<.l: li ae 1961, 

10 de dezembro de 196<1. I Henb&..iQo 'VIeira - lJU~ 
Membros (16) _ partldOG Lope.!:i da costu, - UUN Q) Proje'to de Emenda à lions .. 

Jllao Agrlpmo (23 de l10nl ie 1963j I t'tu"câo nO 3/62 
- a'.e la de dezembro d.e 1963 !)E"IC 

m.eq I 1:i9-ti3 apt' em 10 de d.t!zeto~ 
faro ae 1953 

Jefterson de Agwar 123 de abril I _ UUN f '.. ' 

de 1963, - PSlJ. I ' {A.V rU1UZ,\ O l'KIHUNAL SUPE-Menezes Pimentel _ P::iD. EurICO Rezende (23 de a;J>-ll dt 
~"ln'" 'lulJer _ PSD. 11:0;'1 - liUl'-t, IUOI{ ELEITORAL A FIXAR DA-
L'" "'" .> ~u tr . 1 23 TA P.'\U.'\ A REALIZAt(AO DO 

de GUIdo Mondm 129 de outu!):c de ti ves e Pene e.s 1 ele aJrll de I'LEBoISCITO PREVISTO NA Ü.lU\I.Hetada em 29 de outubro 
19ti~ e 24 de aQ~U de 196~. 1962, _ PSD 1963J - PTH. EDESOA ÇO~STITUC10:NAL N0 

Ruy Carneiro (23 de abril de 13ô3 NogueU'8 da Gama - PTBo -4 _ ATO ADICIONAL). Membl'os 416) - PartidO$ 
Menez~ pImentel - PSD, 
\,'uson U-unçaJves t23 de abril 

19ti$1 _ presIdente - PSD. 

, AIOySlO de Carvalho - PL. Eleita em 10 de Julho de 1952. 
_ PSlJ . I Barro~ Ca..rvalho - ?'T"H. 

de DánIel KrIeger (Relator) - UlJN, MlgueJ Couto _ PSP" 

LobaQ da Sllvelra - PSD, 
EurICO Rezende 123 de aorl.l de Catt.ete Pmhelro l23 de abrU de Prol'ogaçáo: 

lluy Carnell'o 123 de abrO de 1903) 
_ PSU. 

1963, - UDN, 1963) - PTN. _ até lb de dezembro de 1963 pe!o 
Milton c:ampos - UDN. Requenmento 787-041 aprovado em l2 
HeribaJdo Vielfa - UL>N. de dezembro de 1962. 

de RU1 Palmelfa -UUN, O) Projeto de Emenda à COIlS- _ ate 15 de dezembro de 15:164 DC~O amCiO Monciln ,.. de outu~ro 
19t)41 _ P:5U 

EUriCO Rezende 
19J8, - UlJN, 

}jamel Kneger -
A!lllwo Camp3s 

Amaury Silva - 23 ele a.bril de tituíção 09 1/62 Req",erunento 1 140, aprovado em .lO 
(23 de abrll ae 1963> - PTB. de 1~zemorc de 1963. 

Ba.rros Carvalho - PTB, I (OBR1UA'J'ORIEDAUI!: OI!: CO.sÇ(;R- Completada em 23 de a,b:U do 
UDN. A!'gewuo de FIgueiredo - PTB. SO I'ARA l~VBSTIOUltA EM 1963. 
{Vlce-Pre.sident.e) Bezerra Neto 123 de abrt) de 1&63 CARGO INlt:IA1,. UE l;ARREIRA ' 

_ PTB, I g PROIBiÇÃO DE NOME,,\ÇÕES Membru<; - Partidos _ U1JN, 

.at!. loaJd"" Vielra - UDN. 
IJtJpes da (Josta - UUN. 
Stlvestre PerIcles ., ••..•. ) _ P'I'B 
v.lvaJOo LlIDa - PTB. 
Amaury Silva 124 de abril de !96S) 

ç-. iPTB, 
Vaga do Senador Pinto Ferrelra 

"(2.:. de abrl! de 1963) - Rela~ 
;?1B. 

.A!lOYSIO de carvalho - PL. 
Lino de Matos - PTN, 

, ;q. Projeto de Emenda à C011S
, tituição n 9 8/61 

l JS'IBIIE ~XONERAÇAO ~OR PRO
;.'V;;TA UO SENADO, DI!: CHEFE 
:~E 'll~SIlO DIPLO~lAnCA DE 
~AI(A'fER PERiI'lANENTE" 

Aloysio de Carvalho _ PLo INTERINAS). 
Lino de Matos - PN. EleIta em 10 de maio de 1962. 

PraHogada: 

M} Projeto de Emenda 
tituição n 9 10/61 

à ~011S. - até 11> de dezemb:o de 1962. pelO 
Req 'lSf)-62 aprovada em L.2 de ci~_ 
zembro de 1962, 

lAPLICAÇAO DAS CO'f AS DE IM- - ~'Çé 15 ele d.ezembro de 19ô3 pele. 
POSTOS. DESTINADAS AOS P.-1V- ReI}. 1.144-63. aprovado em 10 dt> de-
NIC1PIOS) • zembro de 1963. 

Eleita em 'la de dezembro de lCõ2. COmpletada em 23 de a.brU de 1963. 

Prorogada: I Membros - ParUdos 
- ate 15 de dezembro de 1963 ?'fIo 

Req", '183-63 aprovado em 12 de de ... I JeitersOIl de AgUiar _ PSD, 
zembro ete 1962. W1lGon uonçaJve.s 12a de d.oru ele 

- até 15 de dezembro de 1964 pejo 1 1963) - PSD. 
Req, 1.142-63 aprovado em 10 de ou ... j HUy 0arnelf,o - PS. 
tubro de 1963. Menezes Punentel - PSD 

Jet'fersun de Agwar - PS • 
WIlSon GonçaJves t23 de a~nJ de 

1963, - PSD 
Ruy Ca-rnclfO - PSD 
!..Obao da SiJve1ra - PSD. 
Menezes P~entel - PSD. 
Lelte Neto (23 de abril de 19631 

PSU 
Milton C.ampos - UDri, 
Heribaldo Vlell'a - UDr; . 
João Agripino 123 de abrO de ~9(3) 

_ UDN, 
EurICO Rezende (23 de e.ortl d: 

1963) - UDN. 
Daruel Kr1eger - OD~, 
Stlvcstre Péricle" l2ô de t',O~l C;'~ 

1963' - prB 
Nogueira da Gama - PTB. 

Barros Carvalho - PTB. 
Mem de Sã. - PL. 
Aarão StemlJrucb _ lotn~R. Completad.a em 30 de março de I ,Ml1ton Campus - UDN. 

Eflelta em 5 de outubro cle.IS6!. 11962. 29 de outubro de 1962 e 3 de Heribaldc VIeIra - Ul>N. 
P:rorl'ogad.a: abril de 1963. Eur1co Rezende l23 de abri1 d€· R) 

( - ate I;> de dezembro de 1962, oel0 1963J _ UDN. 
3.-eque:uneDto 6Q8-~1. aprovado em 101 Membros (16) - Partido.s João A3'rlplDO 123 de abril de 1!]6::1 

Projeto de Emenda 
~ituição 119 5/62 

à COI1S-

~e janeu-o de 1961, _ Vlce .. Presldente _ UDN 
...... atei:> • de 1aneiro de Ul63. Pelo Jefferson de AgUiar _ PSDo Damel Kr1eger _ UDN, • 

3equenmeoUl 181·62. aprovado em 12 WUoon Gonçalves (23 de abril de Silvestre PenCles t23 de abril de 
:ie ,jezemoro de 1962; 1963) _ PSD. 1963) PTB 

.... a~e 15 de dezembro de 1964, pejo RUy t:arnell'O _ PSD. NOBu-;tra aa' Gama _ ?TB. 
:!te~uellmentc 1.140·63 ,aprovado em Lobão da Silveira - f'SD. Barros Carvalho _ Pl'B 
20 (:te aezembro de 1963. Gu.id.o Mondin (29 de outubro de AloysiO de Carvalho _ PL. 

Qompletada em 30 de março de 1962) _ PSD. Aurélio Vianna. 123 de abril l1e l:g,n. 29 de outubro de 1962, (1 ae MIlton Campos _ UDN '1963) _ Relaror _ PSB cbru de 1963. Hertbaldo Vle1rn _ UDI\ • 
MembrOS 116) _ partidos Lopea ela coala -' UDN. 

;;Ieneze. Plmetltel _ PSD. João AgTipiDo (23 de abril de i963) P) Projeto de Emenda à C011S-
-UDN. . ( !tll,)' (JarneJro (23 do abril de 1963) EurICO flezende 123 da abrll ~ tituição 119 2/52 

t·- IPreSldente _ PSD. 
U>bào da Silveira _ PSD. 1963) - UDN. 

f Jefferson ele Agula.r \23 ele abril da Silvestre Pértcles \23 do abril d. 
::9~, _ PSD. 19631 - PTB. 

(INSTITUI NOVA DISCRUIINAÇAO 
IDE RENDAS .:lU FAVOR DOS 
lIlUNICtll'IOS) • 

~ulel" Moncltn (29 de outubro elo oNguelnl ele Gama - PTB. 
~ v Ba.rl'03 Ca.rvaJro _ PTB. EleIta em 23 ele maio de 1962. 

:::~~;nl~ ~~ger _ UDN.· Jo.saphat Martnho (29 do abI1l de Prorrogação: 
'llurlCO Re.enela (23 do alJrlJ cio 196iI!,;io Sil:eK6a.rvalho _ l'L. - ,,\$ 15 cio dezembro d. 1963 pelo 
:'.9$' - UDN. Uno d. Ma'- PTN Roquer1men1lD 188-62, aprovado em !2 

~1l1toD campos - UDN. ~ -. do dezembro do 1962; 
! :iIerlbaldo Vle1ra IVice-Presldetlte) __ _ cté 15 da dezembro de 1964 VIO 
-_UDN. • Roquer1mento 1.1~IHI3 eprovccIP em 

:Wpes da Co.sta _ DDN, N} PrOjeto de Emenda 11 Cono. lO de dezembro d. 1963. 
i' 'V'aga elo senador PInto FO!Tell'a tituição n9 11/61 Completa4a em 23 de OIlrll do 
'ê23 de abrll de 1962 - Relator - 1983. 
~"l!B (CRIAÇAO DE NOVOS Membros _ Partidos 

. :lI,zerra Nero (23 de abrll de 1963) &IUNICIPIO!!l1 JefferGOn cio ASUlar - PSD. 
,_ P'l'B. Eleita em 28 do moro<> do It:::l. w~ Gonçalves (23 do abril ele 

i àinaury Silva (23 de abril do 1963> Prorro~.ç!\o: 1963) - PSD. 
, _ PTB, Ruy Comemo - PSD, 

Vivaldo LIma _ P'l'B_ - a~ 15 cio dezembro do le&!! lIOlo l4>blio da SIlvolm - PSP. 
J\!oy.io de Oarvalbo - PL. ~ ~-63, 1\9"OVaCh> = tl C:l C> &ó>l1ID Nero 1j!S @ abril (\0 lSC) 
~ de Matos - PTN. -."'<> da I~, . - PSD. 

L):SPOZ SOBRE Ao E:'[:-~'L:Gl}' E .. CP 
.t':.JNlct;'~lOS U~ 30% 06 !.:'f.':'{E
Ct..DAÇAO nos :::S'!'ADOS Qü&!~
DO EX(;EllER AS 3-EXDr~s :rz:1-
N"i:CIPA.:SL 

Eleita em 13 de setembro de i.~W!. 

Prorrogada: 
_ e.U: l~ de dezembro de 1963 pelo 

Requerimento n!J L 1,17·6:1 Iiprvva"O 
em 12 de dezembro de 1962; 

_ até tI} de dezembro de 1984 oel1) 
Requerimento 1.141-6 i.provadc .llI: 
10 de dezembro de 1963. 

OOmpleld. em 23 eI. ebrll de IC83. 

Membros - Partidoo 
Jetrerson de agUiar - PSD .. 
Ruy Carnero - PSD, 
Lobão ele SI_era - PSD. 
WlIsoD Gonçalves (23 de abril do 

IC63) - PSD. . 
Leite Neto ,23 4.53) - I?SD_ 
Menezes Plmentel - Pre.sldu1te. 
MIlton Campas - UDN. 
Heribrudo Vlelra - ODN'. 
]o.saphat Ma.rinIlo - 123.4.63) 

Vlce-Presldetlté - UDN, 
DanlIL Krleger _ UDN_ 
Vaga do SOllbor P1nro Ferrolro. 
Eurico Rezende (23,~.53) - UDN. 

(26.4.63) _ E"l'B. -
Noguelro da G= - I?TB_ 
Bn.rros oarvalho _ PTB. 
Mem do Sã - 1'lo. 
lI<llliU~ Qouto (~M,lI3)_.. - [;:;;;:;. 



S::íbado 2( DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL' (Seção 11) Junho de 19õ4 179' 
~~~-~-

S) Projeto de Emenda 
tituição nt,' 6 '62 

l'';urlCu H.e:,:enije \:.!3 4 63 1 - UIJN t· ... U .... :-H) n9 5 '63 W!l.son GonçalVPiI - PSD 
~111~on Cumpus - UUN h .' Heierra Neto _ J?TB 

à CQ.liS 1 Al'gE'unro dE' 1".~'Je.r€ao - PT,H llV) Proieto de Em, e, nda à cons-\ Jo.:;e Felic1ano _. PSD 

lJ.1nle. r{ne';'E'1 - UDN "D);:'POI'. S08RE O [MPOSTO DE Edmundo LeVI - PTB ~ 
(AV: jI-,: .... !.\ PAP.A (H A" no U :\'1·· S L dD \ d ~ 

1'<,].:1;0 iJh (H.t>H.t·.~t.;\'V\:\.'1I~:- Júsf'pha l '\l:1r,nho - em egen I V1!:NDAS E ,CO~SIGl"iIAÇOES A!'gemlro Flguenc o - ~~g 
nlb i-.':S"l AI)(}';5 E UO O\S n:a10 Aloys:{J de Carva,ho - f>L Mele Braga - PTH 

• N O Deslgnada em 31 5 63 Eurlc<., fiezende 123 4 63' - UD:l 
~. ~.IJ;U: \L 1\'0 SE, ,\i) 1 -- t>rorrogaCla ate 15 1:.1 64 pelo Re- A.Oy;;lO de Carva,ho - UUN 
E:e. a p.m 13 9 6~ V) Projeto de Emenda à Canso ncrL.'llento nú' ero 1 154-63, apTO- Atomo ArInOs - ODN 

, . - 110 2 '63 :ado em 10 12 63 \' .Josaphar MarInho - Relator 
p:,rru::;::...al.l: '\ tltu:çao· i )Sem Legenda 
- l1~e itl 1263 oelO H.eq'Jf>r·mentc IIHH.EI'IO UE PHOPUIEO.\OE) '[ Membros - PartIdo.:; A~rello Vlanna - PTB 

7GIJ'~:' apiuvaUl; em I~ l:l 6~ I Jetf.:rSOD d.e Aguiar _ PSD Júl:o Leite - PR 
~ a'c !;> I~ 64 peHl H,eq' ... er.-nentA 1 Dc,-.lgnaao,s em n" 63 Ruy CarneIro _ PSD -------

1 14r !j;) !iNovado etl) :6 l:l b3, I Pro:-l"ogaoa Lobão da. SilveIra - eSD 
CdmD'e'.1~n em 2::l 4 6::5 - a:e 15 1:.:' 64 pelO Requenmecu... V/1Isut) Gon<,:alves _ eSD 

1 151-63 a.p:çvadc em 10 12 63, r..·lenezes Pimentel _ PSD 

J~:tCl~un Oc AdUlai - PSD 
Mernl)fo.!J _ partl(io.S Lelw Ne-·o - PSU 

COMISSõES 
PARLi\MENTARES DE 

INQUÉRITü Amaury Silv~ - P'fB 
\ Bezerra Net-o - PTB CRIA[)!\S O"': At'ÔH.DO C(}.\I Q 

PSL ... Vaga do Senador Humbertc "RT, 53 nA CONSTI'HJlI;A" e 
R~y (Jart1f':ro - P;:;D Je!ler~on Cl.e AguIar - PSD 
l,'J~::lO ali ~Lvelra - Re.ator H.lY C<il'OelIo - Presloen~t" -

P.;)lJ I LI.)O:lO da SllVeira - PSLJ 
W;!'.1J:; Oonça.ves \~3 4 63) - Wl.sun Gor.t,:a.\'es - P!:31J 

~edE:I - PTB o ART, 14.9. A.L.tNEA A 00 1m· 

l?SP MeuPzC:',:- P.menlel _ PSD Argem1ro de Figu4nredo _ P'l'B GIMEN1'O I:\'TER:"oJO 

Eur1co Rezende - UDN la) Para apurar a aqUlslçao, 
Milton Campos _ ODN I . 

;"1C:!,t'1~';' P,r:llE'nte\ _ P:::;lJ Herloa.du Viena - V.ce-Pres:aen· 
MI.ton Camp'J~ - UDl\' te - biSO 
Herl:;1i1du V1e!re. - UL.~ I Arnliur.\, Sl.va 
.J'),",aphat :\-lilrmhQ - l23'; ti;.!) - B~2e1Ta Neto 

UU:'ol \lllfO de. 

_ PTB 
- PT); 
Senador 

Damel Krleger _ UDN I pelo Govêmo F eder aI, do~ 
A.o}'s:O de CarvaTho - Pl, Rcêrvos de concesslonárras 
JOSaphat l\·Iarinho - Se mLegenda I 

DJtlle, K: it~óer - UUN '{'na _ pT1S de sE·rviços, públiccs_ e a 

ce-Pre ... ~rjenfe - UU~ Artur Vlrgu:v - PTN P z) 
Eunco Re/.ellde - ,n ,,63) - Vi-I' SIlvestre Per:cJes - PTB 

", V:l.ga do SenadOI ·pmt.o. ~erre1:6 l!;ur1co Reze-noe 1::!3 4 6::lJ - UDN j Proieto de Emenda 
tituição n9 6/63 

, . importação de chapas d~ 
à COIlS- aço para a Cia Siderúr

(23 4 631 - PreSIdente - P I B 1Ulton campos _ Relator - UDN I 
NOg'.lE'lra d", Gama -. p rs João Agnplno _ UDN IINELEGllIILJUADEj 
Ba;l'ro~ f.;arva.ho - P11::S JQ.s.9phat MarInhO - Sem Legeoàa 
Mlfm de Sá - PL A,OYSio de Carvalho _ PL Designada em 3.10.63 
JÚ:1C Leite i23 4 631 - PR 

T) Projeto de Emenda 
titllição n~ 7/62 

'W) Projeto de Emenda 
tituição nq 3/63 

prorrogado até 15 12 64 Delo Re· 
.perimento número 1.156-63, aprova

à Cons-, jo em 10 12 63 

I 
(RElOUA A EMENH:\ CO~S'l'll'U· I lD1!oWóf<; SOBRE A AOl\lINJS'I'RA-

CIONAL N'" 4, QUf.: t~S'l'I'fUIU O (JAO DO I>ISTIU','O "~EIH:..Ht\L I'. 
SISTE!\lA PAHI.AMENTAR UI!. L\lA')'EIUA DA <JOMPK'l'€1\CU 
G(.nrERNO H O AUl 6' VA (:U:\l8- PRH'ATn'A ·00 SENADO,. ..~ 
Tl'flTiÇAO FEIJERAL, DE is OI!. 
SRTE:\'lBRO ~E 19461 Destg naaa em 2 5.63 

f:Ororrugada ai.e 15 12 64 pelo Re-
Elf.nt.a em 6 12 62. quenmento 1 152-63, aprovado em 10 
pro!'"l"ogada: I je dezembro de 1963 
- até 15 12 63 pelo Requerlmentú 

791-02 aprovado em l~ 12 62; . 
_ ate 15 1~ 64 pelO RE'q<lirímeotc. 

1 149.·63 aprova<.ta em iO 12 63 
Cotnp,ewda em 23 4 53. 

Memoros' -- Fart:aos 
Jetterson de AgUiar - PSD 
RUY CarneIro - PSD 

Membros _ pa.rt1à.:Js 
Jetlerson de AgUIaI - pSD 
Ruy Carnelro - PSD 
Lobáo da SrJvelra - PSD 
WIlson Gonc.alve~ - PSD 
Menez~s PImentel - PSD 
LeIte Nero - PSD 
Amaury Stlva - PTB 
Bezerra Neto - ?TB 

Membros - eart1dos 

Jefferson de Aguia.r - PSD 
Ruy' Ca.rneIro - PSD 
WUson Gonça.Jves _ PSD 
José FelJc1anCi - PSD 
Walfredo Gurgel - PSP 
Argemtro de Flguelredo - PTB 
Bezerra Neto - PTB 
Silvestre Pérlcles - ?TE 
Edmundo Levl - l?'l1i 
Eurico Rezende - UDN 
M:lton Campo> _ UDN 
A:oysl0 de carvalho - UDN 
C\fQnso Arinos _ UON 
Josaphat Marinho _ Sem Legend$ 
Raul Glubert1 - PSP 
José Leite - PR 

Pedro l.tudovico - PSD 
W!l.wn Gonçal\'es 1~3 4 63) - , '.' Vaga do S,nador Pinto For., • 2-1 Proieto de Emenda à 

- P'l'B Constituição n9 7/63 PSD 

Beoedlto va.ilaàares- - ?St, 
Meneze~ Plmentel _ PSl.) 
M:Uton campos - UDN 
Herlt!aldo Vlelf.a - UlJN 

.. "' vaga do Senador Eduardo Oa· fi 

talão 1 Vlce-Pre-sldentel - f'TB cTRANS.n!:R~NCIA PARA ARE. 
Vaga do Senador Eduardo As· SERVA 00 ~1".,!LITAR DA ATIVA 

smaJ _ PTB t~llE SZ CANIJ!DATAR A CARGO 
Ji~lCO Rezende - Prr' 1C1 t .. El.ETIVO., EUrH~u Rezende 1'"2;J 4 63' - ODN 

Damel Kl"legel _ UUN 
João Agripino '23 4 53, - ODN 
Amaury Silva 123 4 63) - !?TS 
Nog:uetra da Gama _ P'TB 
BarrO,!; Carvalho _ PTH 
Mem de Sá - PI. 
RaUl Glubertj - PSP 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/63 t 

(TRA/RALHO DE MULHERES E ME· 

MIlton Campos - UDN 
Daniel Krleger - UDN 
Aloysio de Carvalho - pt, 
Josapha/ Marinho - Relator 

Sem Legenda 

X) Projeto de Emenda à Con.-, 
tituição n9 4/63 

(CONI;EDE IMUNIDADES AOS 
VEREADOltESJ 

N01{ES E 'rRABALHU El\l IN Designada em 20 II 63 
DVSTRI .. \S INSALUBRES'. prorrogaoa ate Ui 12 64 pelo Re--
De.sl""nada em 23 4 63 quenmento ndmero 1.153-63. aprova-

o do em 10 12 63. 
Prorroga.Oa até 15 12 64 pelo Ra... Mem.bros _ Partidos 

luerimento l 150-63 aprovado em 10 Jefferson de AgUIar" _ PSD 
f9 dezembro de 1963 RUy Carneiro - PSD 

, Membros _ partidos 

Jefferson de AgULa.r - PSD 

De.51gnada em 2.10 63 
Pt'orroga.aa ate l5.12.64 pelo Re

Q.uerimento numero 1 156-63. aprova· 
do em 10 12 63 

Membroa _ partld03 

Jefferson de .>\gular - PSD 
Ruy Carnelro - PSD 
Wilson Gonçalves - flSD 
JlJSe Fellclano - PSD 
Walffedo Gurgel - rSD 
Argem1ro de F!'juelredo - P1'B 
Beze-rrll Ne'o _ PTB 
Sllvestre Pérlcles _ P'I'B 
Edmundo LeVl _ PTB 
Eurtco Rezende - UDN 
MUt.on Campos - UPN 
Aioysio de Canalha _. PL 
Afonso Arinos - ODN 
JOS8phat Mar1nho _ Sem Legenda 
Jú:!o LeIte - PR 

gica Nacional, 
Criada pela Resolução número 11, 

je 1963. assinada pelo Senha!" Nelson 
Maculan e mais 28 Senhores Sena .. 
dores lapresentada em 30 de mal( de 
1~"3' . 

" Designada em 31 de maio de 1963 
_ Prazo _ 120 dias. até ~8 de se .. 
tembro de 1963. 

Prorroga da ~ 
_. por mais 12{) dias. em virtude: 

.:!a aprovação do aeQuer1ment-o nu ... 
mero 656-63 do Senhor senadO! JoàO: 
Agripino, njl sessão de 18 di se em
bro de 196~ 121 horas). 

_ por me.is um ano .em vlrt'lde dQ. 
aprova.ção do Requerimento numel'O 
1 173·63, do Senhor Senador Leltll 
Neto. na sessão de 12 de dezembro 
de 1963 

Membros - Part1óos 
Jefferson de Agu1ar - PSD 
Leite Neto (presidente) - PSO 
NelSOn Maculan - PTB 
João I\grlpino 'Relator) - UDN" 
JOSa.phat Marinho - sem Legendl 

2ê) Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do. Senadc 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

criada pela Reso,ução número 32 
de 1963, asslDad9 Dela senhor Jef
rerson de AgUl8r e mEU: 33 Senhores 
Sena.dores lapreseo'ada na sesSão de 
30 de outubro de 19631. 

Pra20 - até o fim da sessãc leg-~s· -
latJva de 1963 

prorrogaçào por 9{) dias laU> 15 de 
muÇ-O de 1964\ em vIrtude do Re
querimeotc numerO 1 163-63 10 Se· 
nnor Senador W,\son Goncalvrs 
aprovado na ses.<;âo de 10 c:ie" drzem
bro de- HJ63 121 3{)\ . 

Designação em 5 de dezembrc ri1' 

1963 

Membros OH - Partidos 
Jefferson de AgUIar - PSD 
LeIt! Neto _ PSD 
Ato'UIt; F'Vnt.ana' - PSD 
Wilson Gonçalves _ P,esldente .. 

Ruy. Carneiro - PSD ' 

Lobão, da 811 vOlr. - PSD 
WUson Gonoalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSO ,Z-2 Projeto de Emenda Y PSD 
Amaury Silva - PTI! 
8f.>zerra Neto _ P'I"B . ConstituiÇão n9 8/63 Lob~o d3 Silve1ra - PSP ~ 

Wílson Gonçalves, _ Re18'0l 
'SD 

MeI1eze.s ptmentel - PSD 
Leilíe Neto _ PSD 
Amaury Sl1VB - PTB 

,.. Vaga do Senador Pinto 1"Orre1te IAU1'ONOML\ uns !\JUNICtl'IOS.! 
- PTI! 

Silvestre Pêrlcles - PTS 
Adalberto Sena _ PTB 

BezerrA' Neto - vtce .. Presldeotto 
'TIl ' 

EUrico Rezende <23 4 63) _OD!! 
MUton campos - ODN 

O'aga do Senador pinto 
!"l'B 

iIlvestre Pér1cJ.. - Pl'B 

Ferreira Aloysto de Carvalho - PL 
Josaphat Marinho - -Sem t.etzenda. 

loAo AVilllno - ODN 

eSlgooda em 2:.l 10 63 
Prort'uga.da ate J5 l~ 64 Ç)$lO Re

'lUerimE'DtQ 'nClmero 1· 157-6iS. a.prova
do em 10 12 83 

Membros - Partidos 
Jefferson di· 4.gWar -' I?SD 

RUY oarnelro - PllD 

ArCur Vtrgilto - PTB 
Bezerra Net-o 8 11 63 _ V~~P PT., 

,ldE"nte . - PTB 
~,Hmo Bra'!!"a _ ?'l'a 
Joãc A~Tlp:r,o _ ULlN 
Dan:el Rrlf'!!eI - UDN 
E",.mcc Rezende f23 4 6:i, - UDN 
A'lr~ll(' Vianna - PSB 
Secretarlo. A11Xlllllr Gf'~:'ilaWvo, 

PL--9. J Ney Pa.<;.soo l)ant8.S 
:'..c::bãc oa S!lve!ra _ psn 
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t:!1missão Parlamentar de In
quérito para apurar irregula

?idades Qraves ocorridas no 
D. C. T. 

ATA DAS COMISSõES 

J .. >;::l:XO A ATA DA 11' REUNIAO, 

~
LIZADA NO DIA 12_5_64 E 

P BLICADA NO D.e.N" SEÇAO 
I DE 15-5_64. 

cursos destinados àquele depar_/ eX)istia ê.s.s.e material. Foi a.purado 
tamento; que, Lsses futos verifi- que não havia sequer dadO entrada, 
cavam por ação ou omissão, do embora constasse a carga no estoque 
])iretor-G era! Coronel Dagob?rta do Almoxarifado, e a respectiva sai
ll,odrigue.s; que, durante o tem.j da, 
po .em q:re O depoente dirlgiu' O SR. cTOAO AGRIPINO 
aquele Departamento teve GpJr- tunda, 
tunidade de mandar instaurar in. 

(Di1 

I :?!JBLICAÇAO DEVIDAPrlEXTE At;
::ORIZADA PELO SENHOR PRE
SIDENTE DA COMISSãO 

i DEPOIMENTO DO SR. GUSTAVO 
BORGES 

Em 12-5-64 __ às lO horas 
, O' SR. WILSON GONÇALVES 
lDecIiaro abertos os trabalhos da. Co
missão Parlamentar de Inquérioo. que 
apura irregularidades do D.e.T. e 
~ço: ao Senhor Secretário proceda à 
leitura das últimas Atas das reuniões 
ant~iores. 

. SJp lidas e sem debate anrovadas 
8S seguintes Atas: 

quériws e sindicâncias relativas 
às autoridades de administrações 
anteriores, mas que, tendo ali per. 
manecido apenas sete mêses não 
pôde ver concluído êsses trab!L 
lhos" . 

:tsses inquéritos e sindicâncias fo
ram concluídos, depois de sua admi
nistração? Tiveram prosseguimento? 

O SR.· GUSTAVO BORGES - Não 
que seja do meu oonhecimenoo; 0.0 
cohtrário, poderei citar alguns ClSOS 
concretos, se V. Ex!.' me permite. cL 
tando números de processos, Nos in· 
quéritos relativOS à aquisição de ma. 
terial de consumo, verifiquei desvios 

15~ e 161\ impressionantes. As :lrmas expediam 
O,' SR.. WILSON GONÇALVES faturas frias, levando cêrç.a de 20% 

e devolvendo o restante ... O'$viremos hoje O depoimento do 
COIQnel Gustavo Borges, que será O SR. JOAO AGRIPINO (Di-
qm.! lificado. tando) : 

lE' qualificado o. Coronel Gustavo "que, segundo lhe consta os in. 
Et;""'~nfo de Oliveira Borges)'. tJ.uéritos de sindicância não tive .. 

raro prosseguimento; que, pode 
O .. SR. WILSON· GONÇALVES - citar alguns dêlcs incluindo 1n-

Corqnel Gustavo Eorges, pela Reso clusive para informações núme_ 
]l'C ã4t nO 23 do Senado Federal, fOl , 
oonstituíd!'!. uma Comissão parlamen. ros dos processos' ; 

Que é "fatura fria"? 
ta. de Inquérito. para apurar irregu.. 
laridades administrativas, corrupçã.o O ER. GUR'l'AVO BORGES - A 
e irduência comunista na administra- CQ,t~;a. fria é a fatura expedida. 
ç;o nnt;:r!<lr do DCT. V. S, foi índj. quando um funcionário recebe di
C..: (''11. p~r::, como testemunha, fazer nheiro em a·diantamento, procura a 
(L.::lr.1~õf'~ a respe~to do -lue souber fírma que lhe fornece um R~ibo de 
c:::- I I referimcia à administração do qualq"er matErial-;. êle usa êsse re
C:> .~1el D:'l3(llJer~o Rodri~ues à eren. cIbo p:ua prestaçao de contas, ao 
b dI> nCT. Lembrr.ndo V. S. a po- 'Tnbtu1al, mas o material, na rea .. l~a
~ ,,:'1 de tes~.emunha faço apêlo pa1'd.,' de, não deu entrad~ na repartiçao; 
d::n"to d_ rálo de conhecimento ~ue Em troca dê,s,se serv1ço prestado pela 
tE'm i informar tudo que E"ouber de firma, esta des'!onta 20',~ wb .a ale
VC· ,qp.de a respeito dos fatos para ul gação de que despesas cC?m ~sêloS e 
w .. --t deliberarão. qUe terá de pagar m:us lmp~to de 

, renda, porqua aquela entrada d~ di~ 
Tcm a palavra o Sen3.dor João Agri- nh€"lro figuraria na. sua contablllda-

P!:Jo~ de; assim, ela fica apen.9:S co~ 20% 
O ;SR. JOÃO AGRIPINO _ COl'{). do valor fatm'ado, o funCIOnáTlo em.. 

nei Gustavo Borges, a Polícia da Gua- bolsa os 80%, e o material não apa~ 
nab4ra, sob sua orientação na quali- rece,· 
dadá de Chefe de policia, tinha co O S. JOãO AGRIPINO - (Dltan-
nhreimento de irregularidades, '::Jr~ do): 
rupcao oU de atividades subverc;ivas 
d~ ~uncionários dos Correios e Telé~ 
g: r: ft>s e sôbre seu Diretor? 

tique, -o inquénto. relativo a sin_ 
dicância. de materml de. consumo 
permanente, até o ponto em que 

O I SR, GUSTAVO BORGES - o Departa.mento fazia apurado, 
COll1! relaçã(, à corrupção, Unhamos digo, já bavi.a. apurado ~esvios de 

"que nas referidas investiga.
çõe:o:, se recorda o depoente que 
já e;,tava apurado que, em 31 de 
dezembro de 1960, havia sido ad~ 
quirido material de limpeza da 
imponância de Cr$ 3.000.0(x),OO 
e que em 6 de fevereiro do ano 
segulnte já nada existindo dêste 
materi6.1 a inve3tigs.ção consta
tou que apesar da carga de entra~ 
da no almoxarifado ou depásito 
de material, em verdade, o cita
do material não havia dado en
trada na. repartição e se tratava 
de Uma fatura fria"; 

Antes de prosseguir, V.S. se 
corda do nome do funcionário 
carregado dessa aqUisição? 

re
en-

O SR. GUiõ,TAVO BORGES - O 
nome do fWlcionário diretamente en ... 
cmrregado não me recordo, mas o 
responsável por tôdas esSas operações 
era o engenheiro Jaime Staffa., Di
retor da Diretoria do Material. 

O S. JOãO AGRIPINO - (Di
ta.ndo) : 

"que, não se recol'oo qual o 
servldor encarregado da compra 
dêso5e materIal. mas sabe que o 
responsável pnnclpal por essa 
irregularIdade em o engcnhelro 
Jaime staffa, Diretor do D(Jlar
tament.a, digo, D'!!'et6l' do' Ma
tel:al;" 

O SR. JOAO AGRIPINO - Re
corda-se do nome do servidor res
ponsável peJo almoxarifado, que as
sinava entrad.a do m:-:" :'~l s:,m tJ.ue 
tiveF'Se- €n~r;3:do? 

O SR. OLoTAVO BOTIGE3 -
Não poderia gar:'lntlr. parecê-me qUe 
se chamava Soares. mas o transferi 
imediatamente. Tenho medo de citar 
nomes sem segurança. porque posso 
estar cometendo um risco. 

O SR. JOAO AGRIPINO __ <D'
ta1Ul,o) : 

'Ique, não se recorda com pte .. 
cisão, mas. lhe parece qUe o fun .. 
cionáflO :responsável pela crurga 
de entrada dêste material do 
DCT sem ter na verdade pre'3ta .. 
do entrada Se cha.maria. Soares"; 

\Junho de 1964 
= 

O SR, JOãO AGRIPINO - <IY:'. 
tando) : 

"que. também ficou apuradli 
que a. firma José de Brito, man .. 
tinha. 13m determinado BancQ, 
dest.a. Capital, cujo nome não se 
recorda, uma conta conjunta com 
o Engenheiro Jaime staffa; que. 
.a referida firma "prestava servi~ 
ços ao DCT"; 

R.€corda-se o nOme do Banco? 
O SR. GUSTAVO BORGES 

Não, illfelizmeJlte não. 
O SR. JOAO ÀGRIPINO - Sabe 

se ficou apurado quem sacava. os 
fundo,:; dessa oonta-conjunte, se a 
Firma ou Q engenheíro sta.f!a? 

O SR. GUSTAVO BORGES -
Acredito que amboo. 

'O SR, JOAO AGRIPINO -- <Di
tando) : 

"que. não pode precisar, mas 
acredi ta. que os fundos desta con .. 
ta. corrente eram sacadas -pe\o 
Engenheiro Staff.a. como pela 
própria firma. José de Brito;" 

O SR. GUSTAVO· BORGES 
Logo que êsse fato veio à tona, prol" 
bi a. entrada de representantes. da. 
firma 00:'- rutora José de Blito no 
DeT, durante todo o tempo de minha 
gestão. aguardando a conclusão do 
inquérito. posteriormente, entrettJ.nto, 
soube que após a pO.'iSe do Cel Dai
gOberto Rodrigues, a firma voltou a 
procurar o DCT. 

O SR. JOAO AGRIPINO -- <Di
tando) : 

"vue, tão logo o depoente na. 
quaÜda.de de Diretor C.-=.i'al do 
DCT, teve conhecimento do fato 
acima referido pro:biu o ingres .. 
so da finna construtora José de 
Brito naquele dq>J.rt8mento are 
a conclusão das invcstigaçées qu.e 
mandara proceder, mas e~.sa pro, .. 
vidência não fOi respeitada de ... 
poiio. que' o Cel Dagoberto Rpdri~ 
gues substituiu o depoente. ad .. 
mitindo, ('orno admltiu a pl'esen .. 
Ça de repres.entantes daquela. 
:firma. no DC'T"; 

O SR. GUSTAVO BORGES -
Tudo o que declarei até o pr€Sente. 
ficou apurad() com rIqueza de deta .. 
lhes no processo n9 23.581-61. Pos~ 
050 acrescentar que a Comissão em 
seu rela.tório final, nesse inquérito, 
pediu a. demissão. a bem do serviço 
público, do engenheiro Jaime Staff(l.. 

O SR. JOAO AGRIPINO -- <Di-
tando) : g 

ccnltecimento atra.vés de T.Jticiário recursos de compras lI'I'egulares 
dos 'jornais. Através de informações, de fiJ ~ •. al atraves de faturas O SR. GUSTAVO BORGES _ Se_ "que, os fatos até 33"ora refe ... 
de t~tstórias que nos contavam os fun_ frias; que~ a. fatura fria é um tenta e cinco milhões em materiais ridos pelo dep~nte, foram Bobeja", 
c~cn~rios e nm~go5 que lá deix.lmos expedlf'.nte de furto usado pOr diversos, também não haviam dado mente COnsbtados no inquéritc) 

3I=O!; noso5a administração. ded"Jzi::mos servidotes públicos erwarregados enh·ada, "p():':-ln, atravê-s inte:·pc..ação cUjo processo- tem o n9 2:1.568-61; 
a e:ti~têncín de corrupçãO de impro de aquisição de material e se pro- às firmas fornecedoras e OOl> ameaça que ê.sse inquerito -concluido tevL 
ba; ti'! por -omjosi!Í'J. digamps r~~i'TI cesf'!J, no se;uinte modo: o ser- dE) d€ela .. ?-Ia~ in~df\neas no prazo de Teistório fina.l em que propunhlt 
!:' '''pipaJnlente pelo que dei"'{:J.va de vidcr :-ecebe determL"'lada quan~ 24 horas, fizeram a entrega do ma- a demissão a bem do serviço pú ... 
se" feito pe~o Cotonel DagOberto Ro~ tia em adiantamento :>al'a. -com ... terial de~~'" ~ finna.s, re3sarcmdo o bUco do En2" J3ime St.J.ffa"; 
ti f1!"'" em ccnünuaç§o a atos :l.àmi·· pra de matrr1ul; obtém uma fa- p!'~juizo da T...Tnião. O SR (rCS-T~VO BO"RnE.,3 
n ~'~ivQ." q'le P!OC?"'~í.~'.:l~oS, qurn turll do m:.~eIiJ.l corre. ... pondenl-e . ~,. .;;'.--

(.{; p~]"2".or_Of1êl. DJ.rante Os set::o a.o vaI"'r do 1dlf.r~~:l!nent.o, Sfn~ O SR. JOAO AGRIPINO _ (D·,_. Não cbstoJ.n c. a sol:.:çúo d:J1~ pelo 
,. .' t·v - "J- '.1. ro.".-. ente "'(Iu'r,,·,·u! l"nde),~ Corcnrl D::h-:),:;rrto Ro:l.:igues foi C 

~~. ~:"''':'''?dt~:'';'i~j~~~~;,t;;?~~m .. l q~~~~ ~1~elc m . .üi';~;.!J;u ~:se a~::rel'jaJ " sllsprnsf:o dêrse tn:..nh,:.ro por üin,. 
t' ~; C"~()T"'11:'. ,·I'.:l1mp~l{e ~pr,:sl~i.o. n:o e ;;'~:'·J.c<) .~em dt. ent::3d:. "qu.e. tamb~JU flcou '2p"'J.fado tn. dia~ . 
• , le. de m:,Iv~r·'f,l:'<: de' f'~llj::..s Gc no a:mo::a:."'.lf.!.c\; de. rep:~rliçl-o; np.., ('~t::j.1S il~·.'e...-tl::.·{"ôes o fa"!.:) O BR. JOÃ'J ACIGr::: .. ·l~ - (D/I--
P"- ~.--'').-I f····,.·· -·'l··q,.,'tfj·-2 1· a f:.rnu IO·,l?-C::. ( l(\;-..... f.:e ~ r~eIEülae aQ~lç~OQ$ n.3::~· ... a.:. ta .. 4..oi: 
\' p. 1"' •• ,.,;. '''-'1 r'" .,.: • .':~. Je ·i·.r.he'··c fatu;::::., C'::.-:O [CJ('.}.o,::.n:;'~~ãQ. ril) '<:2U

1 

CJ.lVU~"'~ ·-0 \ • ., a oe C,·' .. I 
.- '''" -'~I"->'1~. ;~'r~i71:"':";:~;";l'1 ';;"','0 oJ. .:.~o. ':(C<..~" 7;- d-: veiü! '15 :\,'~~~:~ ... j -;;~s me.·.~:3··~~~di- ~>:.:~~; :i.r-:>r .à:. ;~~.<..:~~~(\ p','" 

.... ,.", f' . \-.... " .... ,,~,.;,., r,rc ":0 a"' ( "'e I r(.I. __ O •.• do .(I, .... v .. ,-,l,j l !"" 1.· ~. '.:·l.1+C "\<1 " :.UT~;;J 'J o _,,-...... ::.. et:~ -':' V·, I '=~.,),..; ... ".".. . .... <.. ....... J... . e'''' ("_. '-.. , ct .... ·C'f ,_o 11 .... 1 
. ~.:" r.~o .('0. • .•. '?; • ..,. ~ I 2Y',: ~ fr':~~,·~. o':~.{~ '-.C'~-3 c.;.·, C:Jlll a 6", .. , . ., de G.!.le .. É...." i..~_I. p .• ,.1.1... ." ••• ("1 ,.,J.t ... ~O,. 

. . d . I 1.n·.['· c:;~]··~: -L.n •. ·. ~c.: .. L':::~ .... _1 nu.':, o C; •. .l.J~,...~;.:',~O !1:>~1 ... 
~ i~ ;a~,C('~:,c;~;~~;·~'~;l~· ?I~~:t~.-r: ~.:: II C1:;~:~·)'l··1,'~~:. Zc/~~~;,~ .. .'·r~:.so~ ~~-I 13<; (l'!'. ~··'·1 "1 1" ~J'" "1';1·" \ ~llCS rJ,:~ .. ;·"'-~:-:'E :~r;"~l5r...1C:r.:(, (:. 

~. , ç" de· .. ".'""p'" ·"et,a· :,:, .... .;; '''{J:''~á~ t:E"T..J t..: ~.l'r.;~: f' Ç,J1' :lO :-":-s"~ 
r·" C;R . . 'e'_o AGPIP.!','-O (Di- P

Q
:-

C
· ...... ,: o.~. CUG:~t,;;O,'::; _:trúln2., -<;;. .-.;."l..! ................ ~ .. ~.) c,t o p.: . ·':1:·, C.", r: .. : :.' o U .•. l'~. 

- • .:..... .. .!.. ~.. ·1. <, flze~·;:l.!"l1 en~Tf:::! (.0 mr.~l~~ •. l ~ p .... ~ • - .[;, ~ 
I . I ~ ",,, ~ .- . I tetie:!Ilru'e"; I O SR. Gr:ST';'\'O BORGES - In" 
~'('\'e, a ll"_ {(·s d.o n:>t.c.lé ·ia da O SR. C .... ~.";TA \.'0 BORCF::: quér~to seme':"'lJantc. ~ôbTe lrre:zulal'il 
:imr.rrn;:.a e mlo:m';;6':>s dl;J ;."r.IC(ilcretam{l~te. Sr. ~n.ador João' O 8F .. Ú"USTAVO BORGES -~ drCes n~s ('or.stll:~5e'5 de 2::<:arÕ'~ dt" 
IvlÇ':S do DCT o depc2nte tl'YelA~r:pino no dk:. 31 de de:l.~o.io de 'P('sso ci~'l um <::lt:O case, df. :F· .. lmall·é.<1.0 ':5 Bn::.si:..ir:, chamad.':s Cont!l' 
~rnhec.imrnto de irregtllar~r..r.'.F"~'\í.9GO deu en~i.,ldn., no D.C.T .• uma I Oon..qrutore Jcsé Bl:lto, que PO.~:..I.l\~Etn dt> Ouar!.rcbCl. proce..c:.so : ..... i" 
D. ~a B.p!~cação de dinhe-iro.s pl1lI1i- fature cêl"(:·~ de 3 milhões de cru .. \ ume conta-cc.njunta ent Um ban::"o n? 55.081-61. também oonc:..:.tiu pelO 
tos malb-aratamento e ,tê d8~O. ze\ros de material de lImpezó.; e, em com êsse engenheiro Staffa., pare fa- pedido de demlSBã-o do mesmo enge; •. 
:nC'3tidade na uplicaçã-o dos re_ -6-2-61, quando lá chegamos, já não cil1t·ar as tracrl-Ea.ções. Dheiro, e punições para outroa. 
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Q SR. J'OAO AGRIPINO - (Di~ O SR. GUSTAVO BORGES O SR. JOAO AGRIPINO lml l'e.sta.urução da "gron3à," se 1ez 
~ntlo): Apurada a denúncia, em conseqüên- q'Je com!.jtia a "3ron:;a"? de maneira tão pública e pro~e-

"que, houve ~lnda. um outro in- da, intimei ê.s.se tele,Jrafista a fazer O gid.a que clle:;ou mesmo detbo. 
quél'lb:Jo. cUjo processo t.em O o depó.sit;o. da impvrttncla. em 24 ho- SR. GUSTAVO EOP .... OES olnado servIdor da D.ç~. o 
n~ &5.081-31 l'C~~r~nt. a lr;~2U .. ras, o que fOl' cumprl·do. O meu in- C~T'.:~te eul um i~\.'._t, -_:. 1, l UI! Dl' d 

~ de' ·,.h f . t· - 'I mesmo r~,or o 'P:!;':s{):.l fIt'-:) 
lc.rlctade!i Clt. COllstn:.~E.o de es .. f.- terêsse era r~'sarcir a UniZ:.o do pre- I:;~'_rce, .e:;-L1: 1.:ltu.. u?-~ao,' .. lri!.r , Lguiar da CC!~o. P hi.o a copté-... 
çi)..."S ( ... f!":ci.io c~n B:rV)ili3., deno- juiZ;> P' lmei!o ci.cpolS ..punir o fuu- cv:J.10, ê.es dr .. ~m, Ó servl~o úe <?utrem, c.~r cntrevi:,~a "O D:ário G; 11"u" 
;nlÍn ~': Os c.:n~::,!ent e Guarireba, Gionãr!Q •• I'r-~!lante .f:,:·op~na. O fun:.:::;nt.iIC c:.u~ t ' 

_, , . n"o d's'J' t,ab-Ih"r -'u'" d n-m .... · íc.as, desta C.-:.pil.ff>l, fn~2nd:) a. no qU8..t. ... o.am 8puraàts outl'as ' '" .. ... ~ ... r"" .. r" ."' .... "'> 
:.:e;nelhantes irrcgu.arídades e Que O SR. J8/10 AO~-::P1XO (Di- ::::-:lm, OS s~rVif:os de 11111 estra.nho ao.:. t:pc.;l<:;ia desce C~5~U.r.1S·'; 

i ·t'::::-.'JJm co:n:lu:~o, no seu re!J.- tando): qU:,circs, m~j an~e O' ~":'~c::.me.i.lt{) O:: O ER. GUSTAVO 130nCES 
t6::J !:lul, fOi propJsta c:Jmo 'De- IIque, tendo o de1J~lt-3 apUl'z.d3 C2h:l quanb~,. ~ êste ultimo comp!l- I n'''cjo tnmb5m d:'..:.er ru3uma cq .. ;a 
na a Ser ep:tcJdô: a d:3mis,5.ô a a y(;rac~j::.de da d-:.núnCia mtlmcu r~ce à Rzpart~çao par~a trabalhar; ou'! :{lm relaç'J.o à sU:JYC~,20 e fi, C:lUtJ·" 
ben C;-O S;;LT:ç:o público Co .nesmo o menc~o~ado funclOnar;o a reco- !'l.Ilda, e':l~a!Je.~ce acordo .!om outro r ... ~o pclítica do VCT. 
I:nJ':-nheiro Jalme St.::.ifa, a15m. Ih i - 'ti ; .., ""h·d c:lega, que j'tila" o szu serv:ç'.>, -em . . 
ia ?",tra-s plmal1da:1~s a outros er f ~ ~~oI·dnc.a~/\,;c-.. 1 a ~~ gemI n..'ediante~ a paga de metaaa da <? ~R. JOI...O t...oRIPINO 

·d q~~ o .a,cndl o, J":.s q~e, o d v },ua lemunerl!.çao.'O fa'.Q é a.ta'ne-n .. POlS nao. 
serVI ores; e nesse inqu-erito'" p ... :-nt~ ~c"\ie_a_p:e ... cu~aça.o, de em te nocivo p::vra a a::1lfi;n's~!'a.r,ho. p"l-

Nesse inquérito qlle fez o OJ-r.onel prIme,ro lu,,···- cc rusUlC r a re O SR. GUSTAVO BORGES 
:O~,goberto Rcdl'igues1 .. ' .- "'..... -íd -jm.::.:.o, ::,tendendo ao a~pêct-O m:::nl O Coronel Da~obtrto ROdri!!uJs, ct2~'" 

I:ar~l~~ g.o pt~ej~íz.,? sor;. o par~, r:::>rquo.ntó o tit-ular de um órg .. i.(, n"';.o -
O SR. GUSTAVO BC:tGZS _ Que c;:n s,c,-,Ji~a. p~~: .. d ... ncia. a punI- o exerCe na reaUC-ade, sub!ocandJ éõ3o:; de o inicio da sua gestãO, procu~'Ju 

se~a do meu cont.:c.mesto, nJ.da l'e- I Ç\tO CO se. VI,or , cargo a terceil'()s; Ergundo, porque 10:60 entmr em contacto coro a UIli~:o 
5tQt01J. Não deu so~ução. O il1q.u;~!'ito O iiiquéríto Ctn relação a ês'.e fato I :S~a t-e:'cf1ra p~&êO..1 ê es~r.Jnhíl c.:JS Brasilelra dos Servidores postais e 
:fm chgavetedo. . foi te! O? qu~d:os e não estará, r;ortmte, hl!bj- 'i'elegráficcs,. conhecida pela s:g!a 

d UBSPT, cujo presidente era o pr. 
O SR. JOAO AGiRIPINO (DI'- O l~ta a p::.ra o execício da f'J~~ão que D ' M d G ' I tand _ ER. Gl!~T.\yO BORG~S lhe é confiada. Se (: colega, não de- aA"IlO ace o aspar; uma eE.p,.c e 

o!":qu
o

, sezundo T .... o, ,~cgO ? t~~~;aflstB; .oom~,:cou o F:mpenhar:i a função c~r:·ctJ.mente, de sindicato, órgão de clase. Todas 
" .. 't '" "",_- ~ ,.1 cJn~ta .~'1.? de- del'!:sl', dlr:ól ~.::íse o~j.C!v \CXloe) ,ao em virtude do tonsaço que lhe ac·u- as escolhas d-e funcionários ps.ta o~u.. 

J:o~~l~e esse ~e,f.e,_.do l~lc.lt;,t.Ilt;) foI ane,) do Bn~:-~, pedmdo ~l C(!Bgeli.l-I.:::~-á o à~.s.e-mp2nho elos d:is .ser- par Os altas ·cargos do DCT eram 
en~Qvcts:.do :110 temp.J Co Co:onel mcntu dos 8 mi hões, e determind a vi"o~ feita.':l de comum acôrdo eon a União 
~:)lbdl.O ,aodri;:;U~~,di?~~, n.~o 'l' ~l·turp. de in9uérito a~m;n~tr~tiv~, I s:r;le.hante p::ít:cJ. foi po!.' mim Brasileira dos Servidores postais e 

ufo o emonel DJ.o!,IJCl cU apJ.I_1 CUJO numero rtro me fOI pOESlvel re- ef.('i:m'eenl{..ute oomlXtti::a durante Telegráficos, dirigic!u pelo Sr. Dal .. 
ca~o qu:;J'-l;sr d[!s P::'1lM. ,:?u. ro:-dz", inleEzmedf. ,m:nha 91minu~1'aç§o, COm a E1")UCa- mo Macedo Gaspar e por outros co .. 
out.as . sugc..l:ias pê"la Com E,9:0 I J:; . ,,~, - '''1'''''''''' munistas notários do DeT. Em ho .. 
n~ seu Re:ut0r:o"; . O SR., JO,E,. ...... AGRIPIXO - I Dl- ~', o €<:~.np:·;"ç~~~o;· !Il~~~-:~"e(}',"C3.,,\ c~enW ca, o Coronel DsgoOberto Ro1rig'..!es 

I la:::!o) ; - ~ .. ,..';'. ..., -,' - " ,"\., ' ''' 1 • 'G~ d 
O SR. GUSTA1JO .I:DnCZS Com: t:!nt?, fie- C!~le r~ . .}!'Y.I r:.,! J (' C':,_ dlulfi:. O ap~.o ..... a c SEse, (iO U.:r l -R 

rq1 .... ~_o a ume. lrrL·3ul:.ridi:~.s na C:;:.l_l 'Q.1C. t"' J LJ,;o. o c::::-rlo ~c!:.g, ... -. ~cn('l D:'3"ob~:to Rs':!r~.::;urs tomou PUA, enfim, de todl'ls essas R!Z1.aS, 
V,':!, t!c fies, ::e ll1',J n~a 1U2h:t fi me-lI fL:'~ 1. J " ~~:::.::. ~:t'F . .3 d' .... J.~u !'::-, ('. j:.mto p, Pr~3idênc:a da República. 
mó:"ia, ;--::'a:l P~r::,;J-~." f~:..·u (E-~:5::;.1.3-·dã~~· ..... ~.~ ..... : I 1 ~ • .. JOAO AGRIPINO 

I c ,, 8 ',c'J ·'''''00 no- "',,'c- d' Rêcorco, a.é. Q'12 C5J. pratic:t f.:.: O SR . 
o E?. JO .. \O 1 G:i..~':'~H~O 

fd t2l p::'a o OZJ.;,·á ,1'~iJ r:1~ 
t~t7;. t";':LSOJ), 

• ) .\1 .. "'", .u ...... v '"'11 t C!' '.' , . ~ d (Ditz.ndo)~ 
t.:! B'.,·~.l, no tk.1iO d.)ó~i.~" E~n~ !~. i .~~?~~mfn" ':"1] ~,-C71~;-<::' ,p.~? D,~~;Or~ .0 

e'>;:.n- l;',~~\ o d:;:;J::ntc t,r~YC', o O~.CJJ. ~~ ,,".uI, ... ~,_\.s (~ H,~~."o no, C •• .flO 
n) :;]í-D:i-, C.O G:::'Y':f~e ~h .. D:. ti"'S JC:-r.~lS. 

o ~3, GJSTi>::0 B:;:t:":::E:1 _ '" 
dt~:'l.c...l1"'i allçr:l.' .. a d.: ~~nd • .;211c~o. e 
cC~:<:.~.:·el V:::;:!.ú;:l~~:: ~ indt::l~.., (;: ITn> 
vts ,:.rz\:;u ttl'::'2,~c.3. A Con·.J.~~':o" de 
S.iI::i1C,.lr.,;i!l, pc6ia ab:;'~:L:.'D <.:.~ jn~ui_ 
n1;o, 1r-.-3.3. Q C'::"O::J:;l D:!:obcrto n::o 
deu nt.:-nçZ:o. 

O SR. J.()AO AG·:lIF:lN"O _ (Di
tá:rvdo) : 

"que, ts.:11bbn, CO.~.1 rels.~.5.o a 
aqu:...,iç,lo de fies tcleg:áfi.:!Js ti{) 

que lhe parece de.stinJ.~cs a Pa
ralb~ o depoente 1na..i~OU fazer 
,sindic&nc!as como Dirctor-Geral 
do -D. C. T. e essa slndicã:J.cioa 
c::mstatou indicios veementes de 
irregularidades naquela transa .. 
yão, concluído pela necessidade de 
lllstauração de inqué.tHo admi .. 
nist.rativo; qUe porem, o Co:ol1el 
DagOberto ROdrigues, .':.('u SUb3t.L 
tuto não adotou a sugesti1.o da 
$J0l!1issão e o feto ficou SBm a: 
U2Y!da invesUg3çfiol'; 

O SR. GUSTAVO B8RGES - Por 
denúncia de um Dcput(!do do Ceará. 

O .SR. W!LBO:' GOXÇALVEB _ 
(Dmgi.ndo-se ao senador João Agri
prlt~) : ES'.3.mcs i~T('mcc:.i~,·:C' .• r~e!1te 
u,udos. (R!soS). 

, O f". J;).-.~ ,'.C::.T: .... ::~O _ (Di
~c. ,: C'c) : 

"r~u~, l";:-::':~i:U t11"na dc ..... 1 ... ·1C:~ le .. 
y • ..,t:: 8? c.:t:.;~..-:l:~ r:J~' D~r.;'t-c!:) 
n:',-:-cs:m"":1Dte do r.:';,~'o do Cfr,râ 
[! QUE'. , fl1::c-,lcn.?ri~ de D. O. T' 
J7 .. ~é M::Za:hj (s Cunh:l, hJ.v'a. rê~ 
ce.:Jijo um ad'antn-mento de ' 
Cl'C; 8.0:0.C:::~,CO, em 19}O de~tin~·' 
do a. construção de seis a~2nC'iàs 
PcstaIS l1elegráficas naquele Es
ta<1? e que nada btavia sido cor!S
tr~l1d? até a data da referida de ... 
nuncla"; 

Mandou abrir sindicância sôbre êsB-e 
iato, Coronel? 

rrJl,:-G:l'U: • .:! Ja1 :l. dJ'3 u •..... ! "o "D'::1'10 de J~o~,:c:ns" por 
V.' J-Gl, d1.·;:;·.u-~e a) ~r~:':":2nt:J' -:x2m,~o. puiJl cou, t,n:. data q~e n':o 
c.o P:.n:!') Co 3::1:;''1, 11.:""J. c.',:j.,":~, l',:--cOl'do verd~_dc:ra :)'lol)O"ía <!u 
b::'%: t.1n~~o O cem : ~l:'!~n:o C:C'·t'l "g:('n~a" fci:3. ror fundon.s.r'io cujo 
C"~' . .l: qu~. J)~~ra à L'am:~ 2~, lO- r!3ffi:} "'te~ho ~m~;;!''::J .P.:eL:-::l'ia qUJ 
kc:~.=- c1? .c~t..~~o c~íc:.);. cr:J~, e,:n V. E;'m., cOi1tinua~"c dl,,:!,ndo uté que 
sC::-:.l.d:t., U.::":;-:nI~QU a Ills~3l2::,a') cncontre o ncme do tanc~o:l{(rio. 
do inq'.'J:i.o, qua pu:1·z~;; ir.d!cal' 
!':nnJ., c;r;ro, a pena a sor apli.':lda 
~o ref('r~do éc:vià~J:"; 

o Corc~1('1 Dlgobert.o 
p .. ·oJ,s:'G"uiu Ü:.se inqU;!l'it:J? 

, 
RO dri3U,;S : 

I 

O ER. GUSTAVO BORGES 
Acrejito QUe nf:.o. Sei que ê,Sse tele
grafi.3ta foi designado pelo CO:'onel 
Dagoberto R-odr~JUes, pcsteriormente. 
Delega·do do D. C. T., em Brasília; 
uma ~pêc!e de pequeno Dir~tor Re-
glonal. : 

O SI?. JOAO AG.:tIPl1'\O _ lDi
tando) : 

"que, não teve o dêco~nte pos
teri-cnnente a sua salda. do Der 
noticias referentes ao pro~s,:,gui
mento ou n~,a o Inqu5rito 1'c·(\
tivo ao S~l'\'ido-r JOS8 Ma~alilães 
da cunha, não s'lbendo pJrtcnto 
se tçve prc.s-~{>~u;men:a. se fOI 
c~ncluiC.o ou não, ln:lS, pode in
hrnl[!! q:le na s.dmin:.~t:2.\:o d~ 
CG:'':-'lcl D"3.o:;erin ~:j:,·i','J;:!". €'S~ 
r~l~::.:(r, :-r::':; :":Tlr:-,~2, f~1 d':-·'1-
r.:-do .c'''- -te. Cc Cor:::-1cs e TJcs': 
t.;-:,;"m~i!le r::~'.L·:-:!::C c'J O.C,T. 
{~l L~ "_";~1::, q'l::', ~~~,~ : .... :J E1e 
<' 'r":":'jJ r'''m~::., -r-'.,'-;::O r"·-.-:'" o 
~_,;.'·r·:,:- .. 1"_:") !-1"- ;~-~:\ C'·"l-.l!l, 
:,-':.1 :J "Cl':'''(ú : .... '"':-.;':":-' i;rc
~ .• ' - 'l .. "~. C'a t:-:·_.,.:;;·_~,! de 
c:: ~ ;::~:. i~'?_'!O"f e "'I f ~," -:'_ 
r~~" r· .. · r ";) d~ '" w·'J t~~C_f:)-

~\d~;~~'; (~= ~:~.~- ~~}~.: :;~ ~ ~~ ~~~;~'~d; 
e p-.i-:::""Jr:l1cute, (~O se'o!' !XJ.:~.::1 
c n"",3 clJ szln l"2::-: .. ·5:~co"; 

P,;:b p:'::~~:;3'1. ir, o CO!'cnel C"uc:t:-."Vo 
E-~~" 

O SR. GUSTAVO BORGES 
Isto qU2nto à inves~;g2.ção de fund(Js, 
digamos assim. 

Havia. outro 1l..1Jecto, que nla del1ta 
de ser corrupção ou improbidade na 
administra~ão, e que é tolerância à 
prática, nrdto antiga no D. C. T., 
e lá dE ~ignada nela. 2irl.o. de 
«sronga"~ 

, 

O SR. 
iD,lo.ndo) : 

JOAO AcaIPINO 

"que, ao a~~um'r a· n:reção Ge~ 
ral do DOT, o d:pcente tenlou 
conhec:mento naquela repartição 
havia tradicionalmente a práti
Ca de um costume deno)llinado 
"Gronga", e que o depoente a 
Combateu rigorosamente e oon .. 
seguiu aboli -lo inteiramente, 
tendo porém, o Coronel Dago· 
berto Rodr'gues permitill{~o que 
voltasse a imperar esse costume 
nnquela. repariiçr.o; que, a 
'·gron~.a.", consiste no fato de, 

um ,u~rvidor. não trabalhsr 
n.::m CODIpal"ec~.!' !l- l'cp:;rt;Ç"Jo e 
sublocar os serviços de outro 
funcionário ou pes:::oa estranha 

a repa::,"tir;J.o p3.ra des;?~p::mhar 
o"} trJbaIh~5 de seu C!3Tf:O; que, 
h~b1tuaImcnt2 o serv-:dnr que' se 
lit-era do tra1mlbo p:lrôl ao que 
V::..n de~:::T\lp:nJr:.r o. UIa f .. lI",:;~o 
mct:,:!e d'J sa:ü·o t'ue recc:':e; 
C!u: e:-<a p.-':.:i::.l é l!OC~'i.! co ::1'
';,~() l;'~I)I!:r r;o ... v::;:~') r::z,}:"3, 
C:1L:: c: r:.n:,:~, :':1 (: r::·J c ~:r-

;';'~"I::_:r~'\<;:)_~(~ "'1;.::~'~~,/1?~, ~ :'t: 
cYr :' cu ........ ..;. '!"c..l~· Ü"l eo 
EJJ.-.::J, o L. ::.'-," f·.~ .;.,:' ') p.::
r.:- t1'J"'::'.1-'-:,,-._~ í>"·.":; -:'l p'J
Li) r:"o t'~., t _.~. ',,- .. ,}": 

(:1.:('::0, Ç~:2 r,":, '.:_:,~ _:.':":;'1'"'0 a 
t"::::f':'~4J~r n~~ e':! ': f ~:o ~·:··.'-O f:TI 
tu.":19.3 (~~·o::r.n~"', f'':::,·· :0. e;-,.l 
c:p,e ..... H.:J1::'P, p: __ ::.1::1~~:' '. "·:"'(2 

...-cJ.n.:::-rJ:I, e o f",t .... ,1'1r., <l·· .. ~c~'2ci.) 
p:.:::-zn :i', se· ÇG1stitu:1' ;1;,.11 criü
tura hun:~nr. e::,101'::Ü;l pcr um 
func'onário pjb!ico, v:s:o ccmo, 
ncebe cpcn'ls um pl ... ~~~nto Co 
s:.':u trabalho, lnL't:ld? (lO p:-\J;;O 
q~!. o estac'.o f;xou t::,.1 o ç:-' ~M 
menta de tal função; Que, além 
dQ coronel Dagoberto Rodl'igues, 
é também responsável pela res
tauração da. "gronga," o Dire
tor do Pessoal SI' . Hugo de 
Aguiar da Costa. Pinto. que a 

"quando o depoantc. tambtm 
tem conheclmcnl.o ele .ativid:[J.deE. 
e.~bver.:iv,s no DCT; que, D -Co
ronel DaJ.ob~rto Rcdrí3'ues. ac 
as-sum;r a Dirc,ão Geral, ~:o
curou se al.'ticul~r f'om o 61 ~'.':S.c' 
de classe decetista denom!r':,dc 
(UBSPT), conhecido pela, d.'g-o, 
cujo presidente era Q Sr. D!'Il.;,no 
Macedo Gaspar; 

Vamos esclarecer um ponto. V. 
Sa. fez referências à essa organIza .. 
ç'ão de classe, Depois disse que os 
serv!dores eram indicados por ela e 
fez. alusão a comunistas. G<lstal'ia 
que me esclarecesse. 

O SR. GUSTAVO BORGES -
Os cargos eram c!istribuidos de co
mum acôrdo pela cupula do DCT .• 
isto é, pelo Coronel Dago~roo Ro ... 
drigues e seus auxiliares diretos ..• 

'- SR. JOAO AGRIPINO 
Quero esclarecer o assunto. A UBSPT 
é um órgão de classe. Esse órgão era:· 
dirig"!do Ou deminado por comup!s .. · 
tas? 

O SR. GUSTaVO BORGES 
Exo.te. 

O SR. <,OAO AGRIPINO' 
O Sr. D:!1mo Macedo Ga!"pal' s~Tla 
Um deles? 

o SR. 
r.::::.to. 

O 'S~ 
Ir ":~:L-o): 

GFS'T'f\VO B020ES 

JC:G 

··t:!u:" to U.l~::O r: .,~.~1~i:n c',')~. 

s~ n:Jlx ~J l? 2sl ~', Te~ _~.;"':'~~'::::-3. 
(>-.:-: ~J Ge c::_ ,. __ :.;.', DJ. .:"':"'~-

11~" :-"'r.10 I>~ ,'::..:-; t;cb a ~~I ~
~ .. ,n,:',t C (i.:~:~.) CJ c:~-al1'P.'l{ J, 
-.:C~ r~'e, I) t:'" '?1':-'r':-::i1·; Jç !
,--o C"-J~" C-" C·r:lUfl'''·r- c 
t:·n'::~· t.:~1.1·.I~:~·,~r:.: ~ ~~'.-~""I('".,-
1.'o~ C.: D~z~:'<:;c elo I::eL(i: 
U';';SPT; Que Q Ccr::oneJ D:l':J
berto ncrll'i:';'IC'S pf:.rD COJ}fiX 
ccm o f1~0 o da UESPT aceitou 
e>n fLzcr nonv:!,:,::'~s para os 
car;':03 em ComlsBüo do l)C·.c 
mediante inciic:lrão d~,S'se órgão; 
que, com esso entendimento. o 
Coronel Dagoberto recebl:,\ o 
apoio não c!a UBSPT. como ,lln .. 
da da PUA, CGT e outras Si~la.S 
representativas organizações ~e
melhantes, junto ao, Presid~nte 
da Re-públ:ca"",-
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o Senhor citou o nome do Sr. 
!)aJmo Gaspar como Presidente <ta 
T}l3SPT, como comunista. Pode nos 
indicar O nome de mais algum fun
clonário da d:reção da UBSP'l', ha
: do comO comunista? 

ponSabilidadeo visw que, oou- ta, todos os cOlegas deverão pedir 
traIa a circulação das cOIllun1-' nO mesmo dOa mér:ko para aoono de 
cações telegráficas e nunC:l po- faltas. 
deria ser conf:ado a elementos - l'.ltrCal em eJ1tcndl..'ncntos com 
'interessados na subversão'" c~mponcses, estudantes, cperarios, 

( " sargentos e clero nO sentido de con-
Pode pl'ossegu.r, Coronel Gustavo I seguir ajuda- para n nossa causa. 

Borges. . - Seguem tropas a fim .sufOC.'lf ,0 SR. G\JSTAVO BORGES -
j;'t~cordo-me apena,s do 8r. Wilson 
H.eis. 

'O SR. .:rOAO AGRIPINO 
n):tando} : 

"quC', além do Sr. Dalmo Ma
'C'ê-UO Gao:par lazia. parte da 
UBSPT o Sr, wilmn Hels, 
igualmente ccr.nunist.t;" 

o SR. GUSTAVO aORGEE:i 
Federia. menCIonar uma série de 

outro3 pequenos fatos que, me plue
ce, iriam sobrecarregaI' por dcmafs-o 
depoimento. 

Gostaria apJ:nas de acrescentar qUI·, 
as af;rmações de que O Coronel L>a~ I 
goberto Rodrigues era u'ma máqu~- I 

na a serviço da corrupção e da C:lUS-
;Ess3._orzani:..,açf.o, nas indicaçóe:s p ração comunista e::.tão scbejamen

Q.~e fazia pvra, u'omeações em cargo" te COUlPl'ovadas através de cópics de 
cn:1 comiss':o t'nha preferência por telegr9.mas intercc-ptadcs pel1 DOPS, 
'U~Cl0nárlCS da tendência. comunis_ as quais já foram entregufs, creio. 
ta que até o fim do ano pJ.ss~do e o 

'O SR .. CUST.h.VO llORGEf. _ início do corrente ano, ao Sr. Se
TufiO leva a crer que sim. porque nal.,.o:· Jeffer3cn de J\~uia!", E.qUl pre~ 
êlcf; est.avàm m~llltando, comO expo- s€ute. 
r(..l daqui a pouco. uma máquina de (Ditando): 
sU~,versáo dentro do DCT. Não tenho O SR. 30AO ACHi.JPINO 
n1~~OS para afirmar qUe essas no- " d 11 
mcjlçõeS', nos Estacos. recaiam .<õôbre que, o epoe te pOderia cita! 
(:cmun'stas, porquanto nossa têd~e de uma série de fatos menores qu~ 
h$rmaçõe.s não dava .v:Ira tanto, comprovam as suas afirmações 

t 1'''' de que ;) DCT ~=.tava a set'ViÇ(.l 
majs udo leva a crer ~ue sim. deliberado da subversão, mas 

d SI'?:., .JOAC AGP..IPINO não querendo .sobrecarregar a 
(Dltando) : CDJ'!lissão com um depoimento 

"que, segundo acredita o de,.-; mUlto longo, apenas acianta que 
" pOente, a UBSP'l' articuladiJ. o DOPE da Guanabnra ebtevt'! 
,pelo Coronel Dagoberto' Rodrl,.. e6p'as dé t~legramas .. "'; 

gl.les, Pl·ocurava. montar UU1fl,' Os telegramas eram subversivos? 
máquina subversiva através das 

. nomeações de cargo em C01n1s~ Q SR, Gt'S'lAVO BORGES - I 

'~ão; que, o d.epoente, não ~tem Etano- subversivos Geralmente davam 
mformes prec'sos, com relaçãu :~truçóes sôbre movimentog sindl-

,80 que se passava nos estados. c9;ls e reivindicações de opinião pú
; ma.s. pela5 observações que tem bllca. ~as. o aspecto mais grave era 

nesse Estado- da Guanabara ê a gratUIdade, isto é. a ,facilidade com 
\ f01'çado a admitir que o mesmo que esses telegramas eram tramm:~ 
pGderia. ocorrer nos outros Es- tidos, I 

.. : tadoS:".. O SR JOAO AGRlf'':1'{(J _11 
~l re1a.ç.ao à GU8.nabata. o que (Dit1ndo)'· 

t "':"1 a informar? " 
".,. trammitidos gratuitamente, 

O SR. (.:r:J~l'AVO BORGES _.: por funcicnãrios do· Departa· 
Te.r.tIo a infon:nar o ~e3ujnte: QUI;" menta e que :llravÉ.s deles osi 
~assttram a s~r frcquentadores a."iSl~ \1 hel'Vldores se articulavam nooS 1 
{<UO~ do Gabmete do Diretor Geral movimentos de classe ou r_aQue~ ( 
Os Senheres 1'.fJ.x d.l GosUt S .. mt-us les que o DOPS considerava 
trC~ytl Moreira e Hercul~ Corrêa. . subversivo; que,' a gravidade 

O SR. IOAO A.1.RIPINO maiOr do fato ~on:,ist!a na gTH~ 
<P;'*-roo\: tuidada de~tes telegramas, de~ I 

'·'que. neste Estado, pass::tram n monstl'al1d~ que, o departamen· 
·,fr ~'requentadore5 :).::;~iD.UDS ào to. se facilItava àS ~~eferi(!:as ar~ 
pabiIkte do Diretor Geral, (J(l~ licula~r~:::; que, IJ documneto 
ronel D.:-up,0erto ROdrigues, 0..0.; passou às mãos do Sen.:ldor 
neputa~bs Max da costa Ban- Jefferson de AgllüU', ;,.:r!lvé_~ cif> 
:(0.<;, NeÍõ':l. MOI'eira e H-erCllle::.J cópias. dos citado.:; telegrama." 
COrrêa (> b.inja, Os Senhores I subverslvos. já estando. as mes-

revolta local contníria. 
- Seguem tropas a fim de au~i

Uar mO'limen~o loca!. 

(Passa à Co;n:s"ão cóPia do código 
apreen.dido pelo DOPS da Guai1aba.r{t, 

na /icrJ:1 lio llBSPT, 

O S"I,. JOAO AGRIPIXO - (Di
tando) 

"que, al~~da fn.1 apo:.) n sua [11 r
mativo de que a 78SpT e o DCT 
estair'am a ~crY:co da subvr.:;E.o o 
depo:,nle p.-:""sa q' ComissUo CÓP:3S 
de c6di~,C3 apre::ndidas peln DOP-S 
da G U a 1~ a b a r a, na sede ia 
UBSPT; que, para dar uma im

pre!'!b à CC!f!i<:~ão da g-~a'·!·'~d:! 

que se criarã cOm eE&1. .atua cf O 
do OCT o d~Jloe.nte. p~de espcêi.al 
atençãO) da lista comtante do Có
digo sôbre :> 'lOme terceira Jista. 
em que. f: !ltrDm frases, a CM:l 
Uma cOl're"pondenGo um numerO 

determinadO; (pe ~3 f'n:.:on~·:·2m 
nesta ter ... ·.!:.rn. lista 3"1 ~e'l;ui'1t:s 
trase'l: "Colegas deverão sabotar 
por todos os meio<:., vela<iamcnte 
à AdminJstraçã-o do Diretor Re
glonol". nO 12 - "Movimento ar .. 
mado controlQ a situacão em tôdg 
Cidade'" que, o depÓente pede 
ainda ntet'lf'!ão p:.ua as fras"s nú
meros 13. 18, 22. ".3. 24 ~6 e 27"; 

CeI, Gustavo Bcrges, ner:!::r. I'ch_ 
ção de list~s, há sefe fra~es ma
nuscritas. O DOPS aptlJ'ou de 
q,uem s~ria es:::J, letra? 

O SR. CFL. GUSTAVO BORGES 
- Ainda n5,::I. 

O SR. JOÃO AGRIPI:<O - IDi
tando) : 

"que, 'hlvenão na li: tJ referi. 
da sete frase.s manu<:õcritas abai
xo das dem3i'i gue eram· dati1o
gratada<:, o DQPS nã.o apur()t\ de 
quem a je~ra OOl'Tt',.,p:>n.dmte ao 
manuscr to das t2Iel"!dBS fra:es 
pertence'. bmbém na primeira lis

ta referente t'I>j) m~nu:::crito da." 
te.fetid'l-." t .... as'i!;'i::I p~Ttenc;. :" 

O depoentE' sabe informar s~ 1) 

DOPS, - confn::mtando 9.'-:: duas lis
tas, a primeIra "eferent.e a nom~ de 
pwoss ou loC3.!; f' a c-egunda ('on
tendo fras:s, amba" com' vários ma
n:L5Cl'1to". - fá aplIl'oll ... e foram e.s
ento pela mesma pc~,SC-~? 

D~nt.e Pelacani e Closdim th luas, ~ncorporadas aO dosSoler da 
!Rlani lfd:res t.l'atulhistas sln.. COIU' ,,<,1,.(' '; 

O SR GUSTAVO BORGES - S. 
h~uve exame ~l'afot.écnieo? Penso que 
nao. ) , 

dícais e mais o Ptesid.ente da 
flNE. JOsé Serra, e, o !\lmir.m .. 
~e Cândido Ara§"ão; que, taIs 
(atadas pess-o!ls. o OOPS da. 
~uanabara considera. todas elas. 
Interessadas na sUb,,-ersão Ou 

. totn'.ll1ÍSÜlS; , 
rc.1as essas p~s.soas, Mima men

c c.n ~ÇIcs. o. Departamel~to· de S:egu~ 
fO.-n-;::'I consIdera comulllstas, au in~ 
tf';':> iudas na. subversão? 

::; ;SR. GUS'lAVO fl0RGllS 
':..\l{'~ i-

O SR. JOAO AGRIPINO - mi-' 
tand.oJ : 

o SR. GUSThVO BORGES 
~ara. concluir Sr. Presidente, cese~ 
J~ria. en tregar à Comissão um Có-
dIgO capturado \)elo DOPS na sede "que. havendo na púmejra lista 
da. tTBSPT, que seria utilizado pelos referências a nomes de pessoas ou 
comu~istas infiltrados. ]1' um código lugares e na <;egW1d.l referente 
.... o.mphcado COra corresllondência d-c também a [ra3es p-a.lavras ou ex 
numeros e frases-chaves mas o com- pressões manu1>crit3.s o DO'PS, art· 
prometedor é a lista dé fras.es codi- da não mandou preceder exa-
ficadas. Gostaria de mencionar al- me grafo~óg1cO, conseqü.:I'temen. 
gl}:Ilas para se avaliar a .importân- te, não apurou re".pcnZ3.bilid2.~e 
eia do cocum~n',I). dê;tes o.~:.-esclmos no uta-do co_ 

- Os colega,s deverão sabotar p:ll digo"; 
tO?o.s os .. me~os, veladamentE', a €ld- Coronel G-ustl\'f! BJr3CS, apenas por 

O SR. JOÃO AGRIPINO - co
ron-el Gustavo BOJ'ges. V. s~ fez h~ ... 
ferências à aUministraçãO do ce1. Da .. ' 
gobel'to Rodrigues na parta subver:tEc. 
Pede me inforrnr-r se o cel. D:lgob~r. 

.0 tmha conheclnnnto dp.3.zu, g,;t~'.liw 
d:tde t:,:e3nUie3, des&'lS rOll1Un ca('b~ 
ou ~s5e.s atos de art1cWrç': revoLt .. 
ci-onária, ou, ainda, dos !icen5 vi::i.C$ c 
<l.c::,:::rv~~o:? 

O S~. OC&1:AVa .k.CRGES - rQ';,-
50 afil'm:lr apena". oase:J.oo em in .. 
~onna.çõ:s do 08;"8, qu:! (..~ .. ~:-; l;;':'~ 
gr..lmss e e.:'::,'l gratuid~óe, va de t.:
gra, gcr3vam-~e no próp:-i.e 8a.b'-~~'.c 
0.0 C~L 'D3J~"J~1'tO F~'Jdrizuzs, 

O SR. J01l.0 ACRIPINO - UII
tunda) : 

'I que, sc:;unCo rCJ:stro no D01?.:3, 
as art:culr.çô:.s, as H1ÍofmaçõeS e 
eutr-DS e!enlentos de artlcu.'-.l~O 
subversivos u) DCT eram fabt ... 
rodas oU planeja.das no próp:;-iO 
Gah:.ncte do Diretot-Geral Cél. 
Dagoberto Rodrie:ues':; 

Co-l'cn~l, o ér. [êz ~úu.:f..o a vá: iC-., 
h:regularidaae., . !ue en~Controu, ~C{l:r
ndas em adro.fi ~traço::!s antencuS, 

sObte as quais mandou proceder a. 
slndicância ou inquéritos, Deu tatU .. 
bém uoticia de que essas dU.g;ênc.i.f1:!. 
não tiveram prosseguimento Ou nau 
fOram E'xecutadas suas sugestões ne. 
punições. Tem notícia de f-t~guma 11;'
regularidade de compra de mate~:.tll 
de oonstrução de obras, 0\1 qualqu~r 
outra forma já praticada na. edm." 
nlstraçilo do Coronel D:l1~be:tto R()" 
dl'igues. 

O SR. GUSTAVO BORGES - Apor 
nas por ouvir diz.?-!, !nz~u.Sl'JF' peJ03 

noti..ciári..:;& de lornais. Sena 12Vl?n
di;ld de minha parte. afirmaI ... 

O SR, JOAO AGRIP1SO ~ ~ãP 
Si:! mtrressOu em inve~tigar 3 reS};>elto~ 

O SR. GCSTAVO BORGES - Não, 
porque estava sempre u~upac.'o. 

O SR. JOAO AGRIPINO - I Di
taildoJ; 

"Que. o depoente a deixar a 
DireçaQ Geral 10 De'! e ~an' 
do a se ocupar com ttS funço<:'3 dÓ 
seu car""o no .stadO da Guan.l~ 
barn, on"de ê Chefe de po1icla, uãQ 
procurou se mteirar de irregu,an '" 

d:ldes porventura pratlcad-as na. 
adm~nistração do ~1. Da..:ooerW 
Rodrigues; que, em relaçã() t· 1sto 
apenas sabe o que ,o:: i')T'I):l'S dl" 
vJ.l;{<tlam ou o que lhe i;!f& ,trans
mlLdo em forma de noticn,s dl~ 

v:!!'as. e que tla~ 1SS0 mf:!smo pão 
dr-seja transll1it;r a. Co:nJ.$dào ;:>.:Lr,~ 
que não pare<;.3. ,eviaudade ~h sua; 
~arte uma vez que .não tem. con
fi'.mça da veracidade das lnfo~'
mações"; 

o SR. PRESIDENT&. - Tem a p:-:. 
lavra o senador Jefferson de .-\~Uta:· 

O SR. JEFFERSON DE AGUJ!ü< 
_ D~,ejal'ia Moer se os te]e!5ram~ 

tl'ansmitidcs r.~1a UBSPT ou ptl0 ga_ 
binete elo coronel P-.:~:>be:'to er<1.m no 
estHo dê5Se 11e Uberaba Q.ue lhe é 
ap~!"scn·adD. 

]t' opresentado 00 depoente o se
gu;nte telegrama: A ~egui1"f foi <!e.:,ignada o telcgr~- I 

:.ds:;> !comunista Eduardo Viana para 
;,.. c:qgo de f>uperintendente dQ tra
.i-e;p telegráfico. Este é um cargo
M.1 V~ no contrôle de tooa a rede te~ 
lcg-rdlca e circulação de todos OS 
:i;:<~(:;JrJmas, cujo centro ncTVOSO é 

mrm.straçao do Diretor Re~ional_,. curíosjdad~: V. Sa. 1C ier a esci.are-
Mov1men~o armado contt'ola a ccr o 'H-;rniLca.1o. de fra"es CO[(lO "Rl- \ lJJ.lmo, MRrodo Gas1):l.!'. Ptezidcn-

situa.çã~ em tcd'a a cId.ade. tinha ChE'g''JU hoje", l'Ofé)ia Quebnm b Execu..lvo Nacional 

no R~ :te Janeiro. . 
O ,SR. ~OAO AGIUP!NO 

IDital1do) : 
"que, para exemplo do doml
~i() do DCT por agentes sub
versivos, pode CItaI' a designa
qão do Sr. Eduardo Cordeiro 
Vianna. telegrafista comunista 
para O ca.rgo d.e SUDerintenden~ \ 
~ do Tráfego Telegráfico"; que. 
&e cargo é da mais alta res-

_ Situação perio;osa. Diretore-s da f:r~a", "Celestino t:stá muito doen~ 
OBSP'I'. deverão se ocultar, se pos~ 
sivel abandonar a cidade. O SR.. GUSTAVO BORG'2S - A<;> 

UBSl!." TIno. 13 de Hnço J!) 49 au-. 
dar Rio OB 

287 De Uheraba MG NR 11 25-1-64 
frases const tulam apenas o texto do 

- Estação transmissora de tele~ telegl'amo. e cro.m zomtluiadas com ReferênCia seu 103 23 l' perttll:!n2-
gramas controladas por elementos nÓmeros. A explicação está na face ceremos vi!rJantes e ..tguardaremos nO-
contrár;os à UBSP1'. Não enviar no- d d d -
t
.. al o oeumento, O có rgo era muito vas instru<:,ões Sds oecetistas Oda.ir 
cl;~pro~~~: ~gJ~;::~nte que possa 6I~~c;. permitia uma série 1e com- Santos pte" UBSPT Uberaba. 

- A. forma mais aconselhada a B RGES 
'ser usada nes.!a. Diretoria é o COJn~ O SR. JOAO AGRIPINO Pode O SR. GUSTAVO O . 
pareciu1ento tr,tal do pessoal e ficar continuar, Ce-l. Gu"tavo 8org'15 EXat.amente. 
de braços cruzados. O SR. GUST1\VO BORGES _ O SR. jEFFElRSON DE: AGUIAR 

_ No mom~nto aconselhamos trlO- Nada ma:s t-2flho a d zero no Dart1- _ Requeiro a juntada do documentD, 
vimento greviBta da seguinte munei·· L'ul~r. Senhor Pres:dente 
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o 'SR. wn.SON OONÇAL VES _ atuação negocista e comunLsta no \ O SR. MElLO BRAGA _ 'rw,a 
:(Oitando) : D.O. T.? algumas anotações, qUe já. foram res .. 

O SR. GUSTAVO BORGES _ pondida.$ pelo depoente. Desejava 
Creio que tudo era de maior relevân.. ainda ".'lber quem era o Diretor-Ge ... 
ela e do meu conhecimento tive ral do DCT. aO tempo em que o en .. 
oportunidade de declru-ar. durante O genhl."Íro J2yme staffa realiza,va as 
interroJatório do senador João Agri.. oper.a-;ões já r-eferidas. 

tado~ F>oram elas posterioxmente ins
taladas? I 

l/que. os telegramas prepara
dOS no Gabinete do Diretor Ge .. 
ral do DCT, Cel. Daz<:berto RO
<lr1guea e a que o d-ejmente atráS 
já se :reieriu eram semelhanteS 
ao tIe, digo ao telegrama que 
ne.sta ocasião é exibido a Corois _ 
sãQ- pelo Senad'br -Jefferson de 
Aguiar, e que tem a procedência 
de Uberaba"; 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
__ Se o DQPS forneceu êsse do .. 
cumento que é apresentado pelo de
poent~ com a relação de' fUncioná
:rtos comunistas q"le exerciam a.1tQS 
p..'tos:no D.C.T. 

O 511-. GU;STAVO BORGES - Sim 

O SR. WILSON GONÇALVES -
(Dttanao) : 

00 R. GUSTAVO BORGES _ 
Aquela quantia destinava..se à conS
trução de prédios. Que já do meu 
conheeimento, não. 

pIno. O SR. GUSTAVO BORGES O SR. W1LSON GONÇALVES _ 
(DitandO) : O SR. JEFFERSON DE AGUIAR Era o pai de um Deputado 'Pela 

_ Satisfeito, Senhor Presidente. Bahia,Sr. Hélio Ram<ls; o primeiro "que, ao que cons :. ao con!lC. 
cimento do depoente não foram 
posteriormente construídas às seis. 
a.gências do DCT no Estado do 
Ceará, as quais, O depoente l3e 
referiu no comêço (L seu depoi .. 
mento". 

\0 SR. WILSON QONCALVES _ nOI?e. no moment? não se l'ecordo; 
Tenho uma perómlta a fazer ao de- palece:me que serIa Augusto Ramos, 
I1oente. Dêsses elementoo esq"lerdis- m~ naQ tenho certeza. 
tas e comunistas. cita.,d.os por Vossa O SR, wn."""soN GONÇALVES -
Senhoria, no seu depoImento, quaL:; (Ditando): 
as que se encontram, Por &.se mo-
tivo, atualmente prêsos? , 

O SR. GUSTAVO BORGES - De I 
pronto. penso que apeP-8s o Senhor '\ 
Dalmo Gaspar. . 

O SR. W!l.SON GONÇALVES _ I 
(Ditando); ! 

"que, dentre o.s elementos co
mu.nistas peItencentes aos qua
dros d-o PCT e aos quais o de .. 
poente se refe.riu nêste depoi
que se enocutr.a atualmeute pre
menta lembra-se e pode afirmar 

"que, o ,seu antecessor a frente O 8r. Senador Mello Braga tem 
da DireçãO Geral do DOT, em mais alguma pergunta a fazer. 
cujo pel'íooo ~_e vCl'ifica-ram as O SR. MELLO BRAGA _ EstOll 
transações realiz.adas pelo Enge .. 
nheiro Jayme sta-ffa e outras satisfeito. Senhor Presjdente. 
operações como as referentes ao O SR, WILSON GONÇALVES _ 
Ceará e a Pamíba, foi um cida- Como nenhum dos Senhol'es Sena
dão de so'brenome RamOS. cujo dores deseja form"J.lar novas pe::-gun
nome integral o depoente era não tas, agradeço aO Coronel Gustavo 
se record·R., sabendo porém, que I Borges o comparecL'l1ento à C. P I. 
era pai do Deputado Hélio Ra~ . e a impol'tante colaboraçáo de EeU 
mos da Bahi'l-'? depoimento. 

So o servidor Palmo Mac.edo O SE, MELLO BRAGA _ Referiu O SR. GUSTAVO BORGES - S,
~hor ~re:>id-ente, e,tI é que agradeço 
a Comu;::;ao a gentIleza de me ouvir. 

'~que. foi fOl'necido pelo DOPS 
da " Guanaba'ra. ao senadO!' J.ef
fer$on de Aguiar o extrat.o de 
assentamentos referentes a vá .. 
riO$ servidores do DCT c que tem 
o ÍlÚffiero 6.432, cuja juntada. é 
nesta oc.asião solicitada. pelo 
meSmo Senador e deferida pela 
Presidêncla"; -

Gaspar, por ter toma.do p, digo .o Coronel GU.'3ta.vo Borges que 8 mi
por ter tentado sair do paí.s con- lhões e 8'CQ mil cruzeiros foram &di .. 
duzinQ.o uma mala suprida de dó.. antados para. o Ceará, Posteriormen .. 

O SR. WILSON GQNCALVES _ 
As declarações de Vos~a Senhoria $fto 
muito vaIiosas. O sá. JEFFElRsO:'! DE AGUIAR 

- Te'm algwn ouÍ!'o esclarecimentO' 
que pO$sa prest.ar à Comissão sô,bre a 

-- J~ " 

lares em quantidade aprecIável.. o Carrel0 conseguhr ecuperar êsse 
tentando assim. e..'iapar a ação numerár:o, que se destinava à ins~ 
da políCia"; talaltão de seis agência-s naquele E&-

• 

Nada mais havendo a t:-at.ar, de
tlal'o encerrada a l'eunluo . 
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o Prtsldente do senado Federal. Doa tê.roOS ào art. 7Q. i 3.'. da COM. 
Utu~ç:ic e ao are, L .... , U,9 IV. di.) Re2,)m.ento COlllum ·COllvoca as duas Ca.6~ 
ao ç<Q<a~.reI":o r~aa!:l<-1tl.J p~tl, em seasáo ccnJllllta a l·eali~...se no àia 2 de 
JUlho uo ano em Cll!'ro. ~ 2L IlOrtUi e SI) ml.JHltçli, no PlenárlO d1t. OA
mara .tos Deputz.{JOS. c9ll.ilccerem do vetoo pre,sWellcilll ~o .rl·OJ~t.Q qe Lei 
, .... ~.91õ·li. do 1900, na Ca.mo.ra e n.' 14. de )003, no Sen~dQI que !no;lul no 
Plano Rodovi&rlo NaalOna.i a liga.ç.ão entre .ajo Verde, no Estado de Q.oiâ,s 
IllR-l~). a campo qr ... ~de. !lO li:O\fMo <I. Mato Grosso .liR-lGI. --Q li'l·,~lde?lte do BeIW.cto Fodoral. noo têrmoo do art. 70. I 3'. da Con:;. 
t1tv.içA~ e 40 a.r~, 19/ nQ IV. do Regitt1enw. Comum, convoca as du..a.s Casas 
do .C911i1re",O N""lQna) P(I.I'a. em ,et;,\\o con)unla a rellliz ... S</ no dia ~ a. 
~ do.ano em curso às 21 nOles e 30 mInutos, no plenário da Câmara (.te 
Lei (no 76-B, de 1963, na COm.a.ra,. e n Q 71, de 1963, no sentldo) que inclUi 
>10 Pllli>o Rodov16rlo NaelOllOj' a ligação Rio Gr~llde-Ac.~UA. sem preJuI." 
para a matérl4 Já progr.mada \>"" & ", •• ma s~,,~o. 

ee)!.ll<l<l f'f<lera!. 10 de JtMho a. 1964. 
A URO Mou~ A-H'ORMlX 

l"re.s!dente 

Faç() re\.)er qua o COl1gl'ct: ,) ~tlcio:U;J.I al)l'Ovou. nos ténno.'i do Art. 6$, 
item r, da Constituição l'~{;!{]cnH e eu Aura MQUt l\ !ndl'Ude. PrC:'ldenlC 
do Sene.do Federal pn'Irulgc {I seguinte 

DECR)i:l'O LEGlSl..ATlVO NO 14, DE 1964 
1!atiJtc\. Q Pro:c,('ol. de Prorrogação do .. -!córdo lnterl1acton(;:l 

do AçúcUl de 1951:1 aS311waC na Conjen-;ncia das Naçóe(; Untdos 
:súbr:.e .Q Açticar. 

AI'~. 11',1 iJ: roUf1c:e.d<.. O ('I'OtOco1) (\0 Prorrog~ç{i.o do A,:~rdc rnt·er .. 
ruic~()nu.1 do Açúcar de;! !95a, ~jn&do M COllferêpc!a. clati N~(jes Unidll,s 
.sõbl'e o AçÚClftr reaJizado!l f"m Lor-dres., em julbo de lSes, 

Art. 2~ .t,st" oecu .. o leglSlaf;ivo entrarA em vIgor 13" data de SUIl 
PU,blfcQ.çáQ, teVogaq~5 Os d'illPOSiçf'CS eUl contrário. 

S.n.~o ... {l'MI. eDl I~ d. l<mho de 1964, 

~llRO MQ~A A:H>'I\hP'"$ 

Presidente do Soru«fo .fi't>derí',l 

'- ----_ ... ----,--- -- - ._--- ._;:..;.....---,--

SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO LEGl::iLATIVA ORD lNÁRlA,. DA 5' LEGISLATURA 

ATA DA 79~ SESSÃO, EM 22 
DF JUNHO DE 1964 

PREt>mt:NClA DO SR. CATTETE 
l'INHEIRO 

As 14 boras e 30 mInutos 
aohaIlh~e presentes Coa SenhQre.s 
Sen6-$ll'es; 

Edmoodo Levl. 
, C.ttete li'inhelro. 

Joaquim pa1'ente. 
·'valfred(. Gurge\. 
ArgelllII\Q de FigueiredO. 
Leite N~to. 
Jefte,:oh de Aguiar. 
.Eurico ~ezende, 
Aarão ateinj)j:uch, 
Va,~c(inc'ffo- f."rres, 
Afonso Arinos . 
Aurélio Viaima. 
JOSé Feltei~H1Q, 
Bezerra Neto, 
AttiliQ @Qlltao~ 
Guldo MondJn, 
Mem de:S4. ([7). 

O SUo P:r<ESIDEl'I'!.'E: 
íCattele ,Pin.1teiTo) . 
A lista de presença actLSa o compa

recimento de 17 $enhor~ Senado
res. Ha-vendo número legal, declaro 
aberta a SMsão, 

Vai ser Hda 3 attt, 
O Sr 1 29' Secretário procede à. 

leitura. da- ata da. sessão anterior. que 
é aprovada sem debates. 

" 

o Sr. 1. Secretário 
guiotc: 

EXPEllJENTE 

lê o •• - I titul,ão ~i> Capltáo.de.jfr'l1ata João 
. Mâno BaptLsta.. repre:;~n~at' ~~te 

Minist-ério junto a essJ. é'l'frddênciD.. 

As,sfm, 11 Ccmf.s,~fio <I eC.QllStituiç$lG .. 
e Justiça o13lnl pela rejejç50 do pro .. 
Jeto. 

no,po,ta:. a pedido, 
mações: 

Aproveito a oportunidade parI;!. 
d6 in/or.. apl'c.:ientar a Vos~a. Exceh:nc!a.. O:: 

protestes da mInha. e~tinta . e dis
tinta con.sldera.~ão. _ Ernesto de 
~{ell(} Baptista - Ministro 0."" Ma
rioha. 

AViso 1}.o:' 17·~ (G14:-40o.h·n, de 19 do 
mês em curso, do Sr. Ministro d.~ 
AeronáutICa, (;Dm rHerêncla. ao Re
queriment.o n) 136, de 1004, do Sr, 
Senador LoPes da Costa; 

Sal" da.s Comi..,,'õ... ero 5 de Ju' 
nho cte 19ti4. - Wilson Gcnu;<zhe,'{ 
-- Presldente. _ Jefferson de Aguial' 
-" Relator. __ MenC2es Pimentel 
- BezerrGl Neto. - 4.rgemtro Figue'. 
fedo. _ Edmundo I.tJtJi. _ tf.loys.io de 
Carvnllz.o. -- Rnio Re~e1U:le. __ JOsa-

AvIE<> n' 165_GM, de f2 do ml!o em 
curso, dO.8r. Miniatro da. Viação e 
O'br.:.s Públicas, com referência fl:O 
Projeto de Lei da Oâmara [lI} '15, de 
1963, 

Oficio n' 1.166. de 16 do roê. em 
curso, do sr. Pl'üneJI'i} Secretál'io 
da Oamar ados Deput.ados - Comu .. 
nica. haver aquela -Casa aprova.do e 
~menda do Senado fl,O -projeto de Lei 
que estabelece Ool'tnas processuais 
para ~ o mandado de segurança, pro" 
po:siçao ljue na mestlla data foi enoo
mlnhB~a à sanção. 

Offoin n:~ 1,O:-Hi. t}e 11 do mês em 
curso., do Sr. Ministro da Ma,rínhll, 
}108 seguintes térmns: 

OFiCIO 101º 1036 
Brasilia. D.p, Em 11~f?-196*. 
Senhor PresIdente; 
Telmo ~ honra· de dÍ1'igtr~n1e a 

VQSSUt Excefência 3. fim de cQnmnt .. 
r·ar·lhe que nesta dat.a, designei o 
Capitão-de~Fragata Q,o;waldo Camara 
de Aquino e Castro pa.ra, em subs .. 

pn.at JVatinho. 
PareQeres OS. 357 e 35S, N' 35~. PE 1964 

PE 19(140 \ Da (jQllli~sãQ da Finanças, s6-
N9 367, De 196~ bre o Projeto dq L6i "i) 26, de 

Da Comissão de Constituh}(ja e 1964, que 'concede pensão vUali .. 
J ti 'b P 1 t d A ela à viúva de ~ouriv({l Elvsio 

US J.;a, so re o ro e o e Le, de A/cllntara. inventor brastll..'iTo. 
da Câma.ra n? 36, de 1960$, n9 
4.031-U··jB - na L,'ámura, que ReLator: Sr. Ar,genüro de Figuei. 
concede pensão vflaUcia à. 1)ltlva redo. 
cte jdounvai j':l1mo 4lcanf.Ó;n·, m~ O Pi'ojeto d~ LeI n1 36. de 196.f, 
ventor brczsHetro. é orlg1nártQ ali Câmara dos n€'pu~ 

Rela.tor: Sr. JefferSon de Agular. tado~ e V~'l. a cOl1qeQer U. p, Erln:t 
O projeto de }!1l art' Câmara nl? 36, ZaqOfla. dft Alcântara, a pt'n,'iRO 

de 19134, é de t'llitoria dq:-Dl.'U-1l1adO fI1f;no:;"l.l vn.alícla, de Cl'~ a>Q~O,o':} ti.c·" 
,4dylio Martins Via·us. - ' ..... 1;911 oruzefro's) . 
.pensão v1taltcia mensal de ..••...•. N"ão ncliapte ana!l. .. ar fl lu.~t:l.;'fI df\ 

A proposição pretende a&,cgurar fi. propCt;P.ràQ, Co que IfimentAmo.sl. em 
qr$ 6.000,90' à. El'jna Z!lnon~ À~ AI~ 1a..ce dnJmpo,sslollJdade de 11111l apro".· 
-Ci\Q1:ç.ra, V1UV~ dp ~n)'entor prp.silfllt'o vação. -~ 
LDIJ-rlva.l EJysiO de AlçantA'ta. O projeW;-.. apesflr de inicl~do nA> 

Q projeto foi apresentado em 6 de o\ltra Ca.sa d(}"'" çongre:;.\lO ef[\. 6 de 
mflJo .d~ 1058, sendo reoebido n'(} Ge- mala de 1958, ~~te em maio d() 
paQo em 18 de maio dêste ano, quan- corrente ano Chegou:.. ao Senado Fe ... 
do vigente o Ato Instituclonal, que dera-l, Ressalvada q .... ~lalqUer respcn ... 
veda. aumento de despesa. sem a ini~ sabUidade desta Casa.. a lnjustifiJ 
dativa do Poder Executivo (art. 5.Q). câve1 demora. somos com l'dos f1, 

'" -
~ 

\ .' 
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Opin:lr pela rejeição e' aiquivamento 
40 projet;.o de Lei n9 86,· de 1964J 

Vma vez que aur .... entando. a despe .. 
Q.a, públIca por iniciativa. -da. Câ...'11ara., 
tOnflita-se êle com o art: 51} do Ato 
1!l~~ltncJQnal, que ahibtp. ao Prse1 .. 
dente da República a. compet.êacia 
IH'! ~ L Vd pare. iniciar quaisquer pro
jetos· de lei que criem ou aumente~ 
~ de.spesfr pública: E' o parecer. 

Sala das Comissões, em 17 de lu
ilha ae 1964. _ Ltno d eMatos
Leite Neto - lTineu Bornhausen 
vosaphat Marinho - José Ermírio _. 
JIlrgemiro de Figueiredo - Melo Bra
pa - Adolpho Franco - Aurelio Via
n", - com, restriçõe"". 

de 1964 
Parecer nq 359, de 1964 

Relação final do Projeto tU I 
Lei da Câmara n9 1, de 1964, (n9 
2.804-B. de 1961 na casa de Ori
gem) • 

TE: X.P ~ lO II E N T E 
D07'ARTAI\J)ç::NYO 00: IMPRt!NGA NACIONAt. 

OIRtlTQQ • «aURA'-

ALBERTO DI1L I3RfTO peREIRA 

CHQ.PO bO oaRVlçO 00 PUOLlOAÇ~ttO CHapa D4 saçA.o Da 'IUIDAç:;:a 

MURILO F!':RREIRA ALVeS FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. 
.. "çAo" 

ImPreoao ntla ofieltlco do Dopartnmonto do lmpttnoll Nacionl1l 

IUl A si LJ.\ 

A!lillilA'l'URAS 

REPARTiÇõES li PARTICULAltES r FUNCIONARloa 

Capital e InterÍol 

t.Ltulndo-se em fundo rotativo com 
" importância. consignada ne3SB.5 dv .. 
tações e O produto relativo às amoc ... 
tí~ações dos empréstimos concedido.:J~ 

A mensagem presidencial e3t~ 
acompanhada do texto do plano ~a
borado, a. esse respeito, por técniOO3 
da administra.ção pÍlbUca. e nele D 
contém pormenorizados infútmaçôt:3 
aCp.rca da matéria.. 

lU - A propOSição, cOnfrome 50 
PÔde deduzir c!a leitura de seus dozo 
artigos. afigul'a-se·nos como um lrh; .. 
truroento efetivamente capaz de te
solver, Ou pelo menos amenizar, um 
dos maiores problemas dfl8 cidadea 
do interJor, qual seja o de abasteCi .. 
menta de água potável. 

Relator: SI', Júlio Leile: I Semoltro ••••• , ••• ; ••• 

A Comissão apresenta a redação An,. u ••.• '" ........ . Cr$ 

114,00 
96,00 

05 fundos rotatívos, criados (atlb 
go 2Q

) para atender aos financia. .. 
mentos, serão constltuidos medianoo 
consigllflção de dotações próprias nOil 

,orçamentos CO Ministério da Saúda 
Superintendência da Plano de Valo~ 
rização Econômica da Amazônia" C&
missão do vale do São Francisc() (f 

Departamento NaciQna.} de Obras 
Semostre ••••••••••• C~ S9.00 Cuntra as Sêc.s. 
Ano C' 7' 00 :8sses tundos se fOlm.ril<> (art!-

.................... 1"9 ~. I go. ,3Q) tendo por base um limtro 
fjnal do Projeto de Lei <la. Câma.ra. Exterior ExterIor I !T:..nl!110 ê.e: 

: b.9 1, de 1964 (n.Q 2.804-B. de 1961. na 
'Casa de Origem) que dá. nova re
'dação fio~l ao art, 26, da LeI n" 
. 3.807, de 26 de lIjlilsto de 1960. (LeI 
i Orgânica da previdência. social). 

An.o .... "-o... • • .. • • . .. ClíJ 13.6,00 Ano .......... ~ • • • • • • • Cr$ i08,Q{J i a)_ 0,3% do tota~ da receita da ____ .~ ___ j Umao para o Serv1ço Especi~l do 

sala das Sessões, em 11' de junhO'" 
de 1964. _ Antonio carlos, Presí~ 
dente. - Julio Leite, Rela.tor - Ed· 

5a úde PÚblica.' 
- Excetuadss a8 parQ 9 extedor, que serão sempre anuais. as ' b) 5% sõ;re o orçamento: dll 

BBa~natUI'as poder...s8~§O tomar, em qualquer época, por seis mesea BPVR'\.; 
ou tlm ano. sõbre o orçamento 

mundo Lez.;i. 

, A~'EXO AO PARECER N' 358, 
DE 1964 

- A fim de pOSSibilitar a rembsaa de valores acompanhados da 
esclareoimentos quanto \l sua aplicação, solicitamos deem preferância 
O remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos Q favor do 
T<lsoureíro do Departamento de Imprensa Na\iional. 

c) 5% 
CVSP; e 

ri) 10% sôbre 
DNOCS. 

o orçamento d4 

As amortizações dQ8 empréstiU'l.OO 
ser~io diretamente recolhidos pel8Jl 
p~'aeitul"as ao Banco do Brasil, O 
conta. e ordem da entidade raspon .. 
sável pela concessão do fjmmciamen
to. 

Redacão final do projeto de 
Lei da > Câmara nO 1, de 1964 (n9 

"2.©4-B, 4e 19tH, na Casa de Ori
gem'. Dá nova redação ao art. 
25, da Lei nl,l 3.807, de 26 de agôs~ 
to de 1960 (Lei Orgdnica rJ,a, Pre· 

- Os suplementos. às edições dos õrgãoJi oficiais serio fornecidos 
aou assinantes sinnente mediante solicitação. 

- O custo do nÚlUbro atl'a,Bado será acrescido de Cr~ O,to 0, por 
G'.lIerc1oio decorrido, cobrar ... s6"lo mais Cr8 Oj50. 

videncia Social). 
O Congl'esso Nacional decreta: 
Art, 1° O art. 25 da. Lei n Q 3.807, 

de 2tl de agils!.:> de 1960 <Lei orgâni
Ca da previdência, Social, passa a vi· 
gorar com a seguinte redação: 

... "Art. 25. Durante Os primei-

oreflmmtos do Minlstér':o da Saúde 
(Serviço Especial de Saúde Pública). 
Superintendência do Pla.no de Valo· 
rízação Ebon6mica da Amatónia 
(SPVE..~). Comi."isão do Vale do são 
FmncLsco (CVSF) e Departa.nH·nto 
NaciOnal. de Obras contra. as Sooa.s 
(DNOIlS), havendo limites mínimos 
para ê<Ioes tundos. 

l'OS 15 (quinze) ditls de afasta
mento do trabalho, pOr motivo de 
doença, incumbe A emprêsa pa-
gar ao segurado o respectivo sa.- 2. Oontém várias e oportunas me .. 
1&\:10, no seu v.sJor integra!". didas. o Projeto, e se vê sua funda" 

Art. 29'. Fica revogado o artigo 29 menta.cão através do terto do l>lanO 
lo Decreto-lei n'" 6.005. <le 26 de se· pare. financia.mento de p~uenos s:s. 
lembro de 1944. temas púbIfcas de abastecimento de 

Art. SI;! Esta lei entral'á em Vigor átda, ,laborado por técnicos de ad .. 
~Q. data: de sua publicaçãQ, re-vogactas mlnistraçAo queD. naquela data, tro. .. 
.as disposições em cohtrâ:rio. tando, ao finalizar, quanto ao re...ctUl .. 

t.do, dizia: 

Pareceres ns. 360 e 361. 
de 1964 

N' 360. DE ~ 

#PelO esquema. prOpOSto seria. pos" 
sÍvel atender a cêrM de 600 cidades 
nos primeiros cinco anos. caso B.a 
dotaQ6uJ do Govêrno sejam aumenta. 
das, () número de ,sistemas corustruf. 

~ CfJm{$sl!o de çonstituiç40 ~ dos nesse perfodo cresceria propor
oJ'U3tiça aO"'"' o PrOJeto de Lei n clonalmente Não -conviria- entretan-
20, de 19M, 110 Senad<> (11" l.473-B to .. reforça.r 'demais ess .. dote.çõos d. 
de 1936, na C4tn«ra) Mensagem vez que a. indústria e o nüzher-o de 
"" Poder Executivo ~m que ~.t. técnloos especializados nflo estáQ em 
é autori.ado a tI"",nctllr, medlan· OO'ldiç40s de atender a um vOlume 
te emprésttmos as mu.nicipalida- de trabalho muito grande." 
des. o estudo e construçdo de sis- 3 Houve por f!in o Substitutivo 
temas públicos de abllstecimento da. 'Câmara; que é o' que cheg<m ao 
de água patdvel e dá outras pro- sen.&do. 
viMncias. Do ponto de vista da constitucio'" 

J,elator: Sr. Bezerra.Neto. na1Jdade. em face do artigo 67 •• 1'. 
l. Em Mensagem de 14 de Junho da carta Magna, somOs· pelo Iraml

d. 1955, ao Congresso N""lonal, o Se- tl>;li<> Qo presen~ Projeto de Lo!. 
inhor Preside~te de. República. ofe.. Sa.la das ComIssÕes, 29.4.64. Nei. 
trace um Projeto de Lei\ cujo artigo son Gonçalves, .~~~dente: Bezerra 
primeiro estabelece que () Poder Exe" Neto, Relt!~i Jetlerson ae Aguiar -
cutlvo financiará, em todo () terr#:ó... EU~Ç.O-/Ke2en.de - Aloys~ de Carva
m nacional. mediante empréS~l llt-o Filho - Ruy Carne'lro. 
Bem juros """ municlplal, o ... tu o • Nq 161 DE 1964 
e. construção de sistem!cil públíc de . ~ . 
abastecimento de águ.a, pot~í. nalS Da 0011U88«0 de Fmança8. s6 .. 
sedes municipals e distl'itaJ;S ex-clui~ bre p PrOjeto de Lei da Cltmara 
dasa sc apitalSd os Es 00. para número ao de 1964 (n9 1.473-B 
atender a tais fina ,c amentos são dIe 1956, na outra Casa do cem .. 
odados fundos r UV()S, medíante greBsO) , que aurorf2:4 o poder 
consignação de a.çôeli próprias nOfi ,lI;.lIeCUlWO a l!nanCiar~ mea.tante 

/ 

_ _____ A SPVF.~, a CVSI' e o DNOCS 
mnpresumo8 as MumClpallaàaes, (a.rt1~o 4q

) serão responsáveis pela 
o estudo e construçlio de siste.. adnu;nfstl'B.çOO do !lespectiv:o tunda 
11UU; de água potável e dá outras l'?tatlVo e pela concessão dos finan-

c:amentos. 
providências. 

Relator: Sr lrineu Bornhausen I Os empréstimo~ (artigo 59) serão 
, concedic!os &em Juros. a pra2lO va .. 

De in'ci.ativa do Poder Executh'o, l'iáve1. de M:ôl'do com a capacidadD 
o presente projeto autoriza. o P()der de amortização da metade da quota. .. 
Executivo a financiar, mediante .em- parte do impõsto sõbre a renda de .. 
préstimos às munIcipalidades, o 88- vida aOs municípios e observado pa.re. 
tudo e construção de sistemas pú.. cada fundo rotativo e para cad~ tm
blico~ de. água potá.vel e dá outras prêstimo, um l'mlte lháximo que vai 
prOVIdências. de 5% a 10%. • 

n - Justifica,ndo a providência Quando os sistemas de aba..'itroi4 
.sOlicitada, diz a Presíd~ncla da. Re- mento de água tIverem orçamentos 
publIca: que excedam os limites indicados, as 

a) que o aovêrno Federal vem dIferenças . serão financiads$ ~elt) 
r e a l1zando proveitosa colaboração Banco Nac~onal de Desenvolvimento 
com l\S Mun~cipalldades do pa.is. no Econômico. ' 
.sentido de dotá-las de serviços eti- Os Iinanciamentos (artigo 6'1)' 
cientes de abastecimento dágua po- 01J.edecerão a um critério de equ~nf ... 
tivel; mIdade, a fim de que o benetieto 

b) 4.ue e&Sa colaooraçlo atende possa cobrir todo o territé~io na .. 
&09 Imperativos de aperfeiçoamento clonaI. 
das condições ~erais de saúde Ilú- Para facilitar a execução das obrM, 
blica e ao deSIderato de pro])Or~ O-I o G<lvêl'no Federal ( artigo 99) fica 
nar melhores elementos para o pro- autorizado ao transfefir às Prefeitu" 
greBBO das pequenos centros de PO"11'8S Municipais a titulo gratUito aos 
pulaç~o do Interior do p.ts; terrenos do P~tr!mõn!o da União. 

c) que a experIência, nesse .setor I Além dessas, outras medidas Illo,ÍSI 
d ... serviço público, tem c!-emonstrado f contêm o projeto visando à soluqllD. 
que a co]abOl'acáo dO Govêrno Federal através de estreita cola.boraçlo ~tro 
ser& melhor a'proveitada j sem acl'ês- a União e 0$ Municfpios, de proble .. 
cimo sensível de despeoos, através Iha do abastecimento dâgua. 
da mOdíticaçíio do sistema. até agora 
adotado, e.stabelootmdo ... se normas 
para a. concessão de empréstimos, 
sem juros, às municipalidades, para 
a realização· das obras de abasteci .. 
mento eágua, empréstimOs a serem 
autorizados em prazo longo e ga
rantidos com metade da. cota do 1m .. 
~to de renda. atribuida. aos l\{Vni
clploo-; c·e.,~, 

d) que, além diSSO. flxar·se-jam 
percentagens nas· dotaçõ~ dos ór
glos administra.tlvos B que Jé está 
afeta essa forma de eoopera.ção, ins-

Cumpre' notar que. até aqui, o au ... 
>dUo da Uniã.Q aos Munlctplos, para 
() citado efeito, tem consístido em 
dotações consignadas no orçamento. 
feitas ao sabor da iniciativa dos par
lamentares. sem uma norma unifor.
me da conduta e sem um plano da 
obras ou, mesmo, de aplicação raciO
nal dos recursos. O projeto sanaria. 
essas inoorrveniênclas. 

IV _ Não fúi ouvida a douta CO
miMlo de Transporte3, ccmunics,.. 
çõe6 e Obraa Públieas, maa 00ilb. /I 
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propD3'c;ão é de iniciativa do Poder 
Exwutivo, e () plano. elaborado para 
a\". obras, conforme esclareceu O Se
nlla? Presidente da República, foi 
elaborado üpor técnicos c!a adminls
traçti.o pública". a sua audiência tal
vez tenha sido considerada d 5poni
vel, 

V - DtD.úte do exposto, o já ten~ 
êo ~ido declarada a validade consti
tuciOnal e juríd:ca do projeto, pela 
Comissão competente, opinamos. no 
que toca aO Mpecto financeiro, por 
sua aprova~'no. 

sJla das. Com'ssões, ~m 11 de )\,l
pho 'ce 1934. - Argemiro de Figll;?t
,-CdO, presidente; lrineu BOr1lha1J~en, 
He!ator; Aurélio V~anna _ ,'",leIO 
jl, a~ta _ AcolfJ Franco - José Er-
11l1nQ _ Josaphat narinho - Leite 
Nr.lo - Lino de Mattos. 

Pareceres ns. 362 e 353, 
. de 1964-

Da Comzssão de ConstituiçãO e 
JI~stlça. sôbre o projeto de Lei da 
Cúmara n.9" 61, de 1964 (nY 2.{I07~A 
dd 1961, na Câmara), que lIxa ate 
~1 Cc 'iull.o de cada ano o prazo 
pf$'a o encaminhamento, à Câma
ra dos DeputaàoS, da proposta or
çatncntâria do Distrito Federal. 

Rcl<:~or: Sr. Eurico Rezende: 
O i<es2ntc projeto, de imciat!va do 

R.>dcr :Exe~utivo, fixa até 31 de julho 
de (.'.J.dn ano, v prazo para o e~ami_ 
nhamqltO, à Câmara ct;;s Deputados, 
da. propo.5ta orçamentária da Prefei~ 
tUfa d~ DistritC' Federal. 

l..s rà2.Ges que d=tnram-a iniciativa 
<10 Ch:He do Governo estã consubs
ciail .. :.s p.a E.xpcsição de Motivos nú
me,' o ~,de 1964. do Prefeito Federal, 
a qus.l. em justificação . da medida 
propo~ta, assinala: 

"l;Jor decisão da Mesa da Câ
m:lJ:a, :oi estabelec:da .a data de 
1.) de ma;e pa.ra que a Prefeitura 
uo bistrito Federal apresente a 
sua proposta orçamentária. Mes· 
ma data, a iáS, determinada pela 
COa$t.LUlÇã-O. no t-QCante à p~:-
po.::,ttL Orçamentária da União. 

A mEnsagem enviada '10 Con· 
gr::,..t!o Nac:onal. por Vossa Exce· 
ienci"a. propondo a modificação de 
rd~rld.) prazo, para 31 de julho 
JJOr çe;·to também será mandado 
oJ.5-etv3.r nesta p.refeitura, ... r::;vl· 
dê:r1cla 1ue Se Impõe e qG"e PrO
porc:Onará condições de ser aDrc
..,,~nta.da Ja proposta de orça. 
nl2"n:o Capl~ de bem representar 
um p.rograma de Gov~no". 

COmo ~e observa, a p.rovidência 
incer·'..Q l1a prop<>sição, sob o aspe~ro 
;(Ue se dftdO a esta ComiS..."ào opin'l,r, 
nada aprteenta Q.ue contra-indique o 
;:eu acolhimento, razão pela qual jul· 
~amos o projeto em condições úC ser 
lprovado, no que tange ã. SUR. consti
,ue:()r~alidB.de e jurid1ddad,e, 

Sa.la da.1 comissões, em 10 de junho 
te 1964. .o- Wilson GOnçalves, PtN'l
lente. - Eurico Rez,ende, Relator. 
- Melo Braga. - Edmundo r..,evy, 
!lenezes Pimentel. - Argemira do 
'igueúedo/ 

N' 363, de lS\\~ 

JJa tomzs.:ão do Distrito Fe
deral, 'Sobre o Projeto de LeI da 
Câmara ->JP 61, de 1964 (n9 2.007-A 
de 1964" na Casa cU<. origem}, Que 
fixa até 31 de Julho de cada anO 
o prazQ para o encaminhCmento, 
à Câmara dos DeputadoS, da pro. 
po.~t" prçamentaria do D!stJ'ltO 

Federar. . 

Relator: 81'. Edmundo Levi. 
Determ:na, o presente projeto (i"lr· 
~o l''') que a propIJsta orçam~ntár::\ . 

da Prefeitma do Distrito FederJ.l será 
enviada à Câmara dos DtJutados até 
31 de julhO de cada afiO, 

I! - Deu cri3"em ao projeto solicI. 
tação da senhor Presidente da Re
pública, contida na Men.:!l.ZE'CI. nUme· 
ro lI6·A. do mês passacio. 

As razões justif!cativas da sQlicita· 
ção presidencial constam de ExpoSi~ 
ção env.rnda pelo Prefeito '10 Distrito 
Federal ao CheIe da NaçãO e são, em 
nsumo, as seguintes: 

a) foi aprovada a prorrogação da 
data de apresentação da propCsta Or .. 
çz.:ncntá.l':a da União, de 15 de maIO 
para 31 de julho de cada ano; 

b) a Lei n,9 4..320, de 17 de mar.;o 
.... e UM, fixou uma série ds exigênCiaS 
especincas que forçaram a reorganJ. 
zação do funcionamento da Wl1dade 
orçamentária do D;strito Federal, com 
a revisã;> e adaptação de COdificação, 
ocasionando a alteração de :.mpressos 
e 1ormulárlos; 

C) a aplicação do princfpio da un!~ 
dada orçamentária l'equere~ & movi. 
menta~ão, 3m novos têrm,OJ, de cêrca 
de vinte órlào.s reJativamer.te autô
nOmos e o eSfôrço despendido ;Jaril. o 
cumprimento da cltada LeI nQ 4.320 
não logrou é.:dto, restando pow~o tem· 
po, df ntro dos prazos prevlS~0s, para 
uma revisão consciente das propostas 
p.ar-ciais enviadas ao Prefeit-)i 

dl \1 prorrogação dO prata para a 
re.:nes$a, ao Congresso, da proposta 
orçamentária, até 31 de julho, deve 
ser conced!da, também, nJ t,.l{.ante ao 
Orçamento do DIstrito Federal. 

lI! - A Comissão de Coru.tLtuiç:1o 
e JUst;ça nada encontrC'u s.Jb os a,.s. 
pectos pelOs quaIs lhe JUcumbc apre
dar a matéria, que !nval.wa.5Se- a pro· 
posiçao. 

IV - No mérito, cremos ser justa 
prGrrogação pedida e já alcançada pe
lo Pl·.~ldente da República, no tOCa.I1~ 
te à proposta orçamentária da União, 
por fôrça d~ Emenda ConstituciQ.\1'iü 
n') n. de 1964, que alterou o .. rUgo 87, 
n? XVI, da Constituição, onde se 
obrigava o Chefe do Executivo a re
meter a referida proposta à Câmara 
dos Depl..~05, dentro dos dois prt· 
.neiros mêses da sessão leg!slativa. 

Os mesmos motivos qUe operam &-:n 
favor da prorrogação do prazo, para 
efeitq da entrega da proposta dO or~ 
çamento da. união 110 Cüllgresso, va~ 
lem para justific~r o sC:lamento da 
data para apr~3c~1taçâ;) da proposta 
orçamentária do DlBtrito Federal. 

Afora isso, as razões ofereCIdas pe
lo Prefeito. são, como vimos, plena
mente satisfatórias. 

V - F.lCe ao expostQ, opinamos pe· 
la '3.pto'-ia~ã.o de prOjeto. 

Salll da.s Comissões, em 17 de jUnho 
de 1964, _ Autelio Viana, Presidente. 
-' Edmundo Levy, Relator. __ Pedro 
Ludovico. - JOsé Fellctano. 

Parecer n9 364, de 1964 
Redação jinal do Projeto de Lei 

do Senado n9 18, ae 1961. 

Relator: 5r. Júlio Leite. 
A Comissão apreSenta. a. redação 

~inal do PrOjeto de Lei do Sena'Ío 
nl) 18, de 1961, que dispõe sôbre a 
nacionalidade do menor e.-;~ràngell'o, 
residente no pais, filho de vai.') t'S
tra' ~{eiros naturalizados br.1.:.1~elr,)S c 
aquí domiciliados. 

Sala das S{\'5sões, em 17 d ejunho de 
1964. - Antônio carlos, i?re3~dente. 
_ Jülio Leite, Relator. - Edmll1ldo 
Levi. 

ANEXO AO PARECER NQ 3M, 
DE 1964 

Redaçúv final do ,Projeto de Lei 
do Senado n9 18, de"1961, que 

-dispõe sôbre a· nacionaUddde de 
menor estrangeiro residente no 
vais. filhOS de pais estralH1eiros 

Junho de 1964 1605 
.~-~-.-.-

naturalizadas brasileiros 
domicilíados. 

o aqui I pcnto de vista constitucional c jutí .. · 
dico, à regular tramitação da propo" 
sido. 

O oongresso Nacional decret.].·; 
Art. 19 O menor estrangeir .... resl~ 

dente no paiB, filho de pais ~t'tan~ 
geiros naturalizados brasileiros e aq'lÍ 
domociliados, é considerado I,):-r~llel .. 
tO para todcs ~s efeitos, 

Art. 29 Atingida a maioridude, de~ 
verá () int~r(.Ssado, para conservar a 
nacionalidaáe brasileira, optar por 
ela, dentro de quatro anos. 

Art." 39 Esta lei entrará em Vig.pr 
na data de sua publicaç~o, rev;;ga
da.s as disposições em contrário. 

Pareceres ns. 365 
de 1964 

e 355, 

N' 365, DE 1964 

Da Comissão de Constitu1ç{m e 
Justiça sôbre o proieto de Decre
to LegiSlativo n.{> 19, de 1984 (PDL 
nll 63-A-63 - Câmara) _ Man
tém o ato do Tribunal de Con
úLs da união denegatório de re
gistro do contrato celebrado en~ 
tre o Instituto de Z'Jotecnia do 
Departamento Nacl'Onal de Pro~ 
dução Animal do Ministério da 
Agricultura e a firma CIRB 
S. A., comércio e Indústria, Jara 
fornecimento de um caminhão a 
óleo, 

Rela.tor: Sr. Aloysio de carvalho. 

Vem ao congresso Nacional, para 
os efeit.os declarados no § 19 do ar
tigo '17. da constituição Federal vi
gente, o têrmo de contrato celebra
do, aos Ó"o.i.s de dezembro do ano de 
1958, entre o Instituto de Zootécnia 
do Departamento Nacional da prO(hl
ção Animal do Ministério da Agri~ 
cultura e a firma "CIRB S. A., Co
mérci-o e Indústria,'1 C'om sede no ES
ta.do da. Guanabara, para forneci
mento àquele Serviço min"lster\al de 
Um caminhão a óleo, marca Merce~ 
de3_Benz, pelo custo total de oito~ 
centos e oitenta e quatro m!l cruzel~ 
ro5. 

Sala das Comissões, em 5 de jU:1PO 
de 1S.34. - Wilspn Gonçalves, Pre.1i
dente. - Aloysio de CC!rvnlho, R:-:P" 
toro - Jefferson de Aguiar - Bc:'.?rla. 
Neto __ Mene'ws Pibentel - Ary':nt.! .. 
ro de Figueiredo - Eurico Rezcr..dc; 1 

N9 363, DE 1964 

Da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Decreto Legislati'1:r, 
nO 19, de 1964, que malttém o a·c; 
do Tribunal de Con:a.s da Un âll 
denegatório do registro do con., 
trato celebrado entre o InstitutO 
de zootécnica do Departamento 
Naclonal ela Produçlo Animal de! 
].nn~stério da Agr;cvllura c a' 
Jlr""Jl,~ C1RB S. A., Comerc:o e 
Indústria, 1J(tra lorr..cclmcnlo de' 
u1(l caminhão a 6leo. 

Relator: sr. ,Argemiro de Fl~'Jel~ 
redo. 

O Projeto de Decret.o Legislatiyo' 
n Q 19, 'ie 1964, visa a manter o ato 
do EgrégiO Trjbun~l de contas da 
União que denegou o registro do con
trato celebrado entre a firma "crUB" 
S. A., Comércio e Indústri.a e o Ins
tiwto de Zootécnica do Deparita.men
to Nacional da produção AIllmnl do 
Ministério da Ag-rlcu1tm·!t, para for
neci.mentos de um caminhão a óleo. 

As Comissões Técnicas da Câmara. 
dos Deputados, ouvidas sóbre o ato 
dene~at6rio do contrato, opinaram por 
sua aprovação. Nesta Ca:::a, a douta. 
Comíss1o de Constituição e Justiç!l
foi pela tramitação normal do Pro .. 
jeto, de vez: que não havia nêle qual-
quer vício de lnco!1stitucionalidade ou 
ilegalidade. F 

Este. C,t"lissão de Finanças, à vista. 
do caso obeprV<I fll'" ,.., r.nlpndo Tri .. 
bunal de Contas agiu com acE 
-q ... ". ''''''' •. <> 

Tribunal E'X'lm!nou o contrat,o para. 
decidil' sôbre o registro, teve de or
denar uma diligência, paro. suprir 
irregularidade s\\\)stan~ia1. Fa\tava a. 
assinatura dos dois Diretores da. 
firma (somente um ha.Via. assinado) J 

para legalidad'e do ato, como o de
terminava O próprio Esta.tuto da 
"CIRB" S.A. A diligência n5.o fõra, 
cumpl'ida e dai a denegação do regis
tro, decisão que t-oi mantida ainda 
em outro julgamento do Tribunal de 
Contl3S. 

Como se verifica do oficio da Pre~ 
sidência do Tribunal," encaminhado à 
Câmera, doo Deputados e processo, o 
julgamento fôra., primeramente, c0n .. 
vertido em diligência pala. -:;Ue dn15 
dLretores da firma contratante, -e~do 
um dêles o Diretor Presidente :1SSi
nassem o contrato na conformidade 
do artig-o 17 do Estatuto social. NãO 
tendo sido cumprida a diligência, fol Acontece aínda qVe as partes plef
recusadt> o registro. do que recorreu te..a..vam que a despesa corresse à cont.a 
o diretor do Insti\uOO, através de pe~ do exercício financeiro de 1958, então 
dido de reconsideração: ale2:andJ ter já encerrado. \ 
havido equívoco por parte do FeIat",.,. Pelo exposto, opInamos pela apro
do feito, quando Invocara o -Lrtigo 17 vação do Projeto de Decreto Legisla
dos EstíltuvoS da. CIRE, visto q11e o tivo n9 19, de 1964, 
seu Esta.tuto, publicado no Diário ojl~ Sakt das comissões, eJI.l17 de .Junho 
cia.l da. República, de 22 de janeiro de 1964. -:- José E:ndr:lO, Pre6Jdente 
de 1957, sômente possuia dez (lO) ar- I - Atgemzro de F',zguelredo, Relator 
tIgos, e esta·be1ecla, além do mais, - Josaphat Marmho - AdOlpho 
que a assinatura de contratos de CO~- F:anco - 1I1el~ Braaa Aurélio 
pra e venda de merc'adorio.S podena Vtanna - LeLte Neto lrineu 
ser praticada por um só Direbcr, cuja Bornhausen. 
assinatura obriga.rá a sociedade. nm(". ,-

Pareceres ns. 361, 368, 369 
e 370, de 1964 
N' 367, DE 1964 

Acrescentava o diretor do Instituto 
de Bootecnia. ne...~e Ofício, que ~. de 
fevereiro de 1959, que em face da pro
ximidade do encerramento do exercí
cIo anterior, o Instituto havIa rece· 
bido, em seu Almoxarifado, em 31 de 
dezembro, o caminhão· /lcomo garan- Da ComiSsãO de Constituição e 
tia. do fOrnecimento, sem entretan~o JustiÇá, s6bre o Projeto de De~ 
utilizá-lo, aguardando a decisão do ereto Legislativo n9 3, de 1964 
egrégiO Tribunal de Contas no con~ (projeto de Decreto Legislatf1;o nP 
trato". (sic). Não se- comoveu com a 118~B~62, -na Cdntara) que (lpro-
eircunstâncle, 'O egrégio Tribunal de- va o Ac6rdo de Cormércio e Pa-
liberando, afinal. mant.er ao decisãO gamentos firmado no RiO de Ja-
denegatória anterior, por já 'se achar neiro pelos Governos dos Estados 
encerrado o exercício à custa do qual Unidos do Bra.sil e da Repúblic(1, 
fOra classificada a desp.eee. popular da Polônia aos 19 de 

A Câmal'R dos Deputa.dos, apoIan- março de 1960, 
do o resolvid'O, a,provou o presente Relator: Sr, Afonso ArInos. 
Projeto de Decreto Legislativo m9 19, . 
de 1964) pelo -lual fica mantida a de- O Projeto de Decreto LegISlatiVO n9 
cisão. dene~atóriA. do Tribunal. nada 118~B, de 1002, da Câmara dos Depu .. 
h!t.VP,n.clo. ne l1o.."-SJl nA.rt.e. a onOl'. do tados. aprova o acôrdo de comércIo 

f 
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, DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) ,Iunho da 196,1-
= .~,...",:.....-,-.~-,..;...~~-~-,~-~-~-, 

o p.agament1s entre o Brasil o A Po- 1 sileiro o polonês, em 19 do março I manifestar a nOSSa ap!ovação ao pl Q. 1 p 371 3~1 2, 373 
~l11a - de 1960, veio substitUIr dOIa acôrdoa jeto de Decreto LegIslatIvo n0 3 d'" areceres ns. J 

E,o"'!lndO de meW'o~cm do Presi- que, a título precárIo, regul.vam as 1964, ' c e 374 de 1964 
!liEll:.-8 Kub:tschek, C!O ano de 1960, não operações comerciais entre Os dOIS ' 
ccm:.undo do proce;~o o dia nem o paises _ o AcOrdo de ComérClO de Sala da.s Com;,~ões em 3 de junho i NQ 371, DE 19:34 
1In~ da referida mensagem. 23 de novembro de 1934, e o Aj'uste! de 1964. ~ Lelte Neto, :pre~adentc 

N ti h ' b' t à J é . . , Da COtmssuo de ('OIl~Ufkl,;uo o a a ::t a o Je ar quanto COl1S- de I;agamentos, de l0 de abrll dO!- os ET7/tt r lO, Relatol ~ ;111gUe l J 
tituc:oila'iàacfe do projeto, à vista do m.esll1O ano: Couto - Attl<o FonUlIla _ A1fI1'lw' l1.StJ~'a. sôbre o Pr()Jelo de Decre 
que d:spê(ID os artigos 66. n~ ! e 87 O nõvQ instrume~lto Ob(,:i2~U à-S Víanna, C~l1tra no Que ülnge à ex~' to LegislrAil,;O n.\1 1, de l!J.34, mS 
:tly VII da constituição. ' norma.:; adotadas para acórd"''' des<a pOTtação 00 no.sso m"T'g-.<Ine.<:. 166_A_63, na Câmara" Que aluc. 

Ob'ervo 'o • t CO t't cI ""'" ~ V(J o texto de Acórdo l:uH-U, ai (J11H ... que spe{: o ns 1 u 0- naturez!l., COm p"ls.. 0'0 bl~o or,'en- t Inal 'ó hav' l'do r l'a~- ,- C - "" "''' re .DS Estados unidos ao a.astl J ltl & ap ec ~ pem 0_ tal, (economia. estatal), e J!lne se E 
~;"a-o de JUS!l'·· d· Co' m.- do • N' 370, ~E 1964 e a spanlta• assmaC10 €"H ~~!ü,""., "U~ ':S'" ~ .1.0 _:8 orientam nos dOiS sentidos: 1ncre- r J..J, em 25 de junho de lf.'êG. .. 
Deputados, em parecer de 21 de no. mento ctas nossas exportações de 
vembro de lS62{ sendo, pOrtanto, dis- produtos primários' e c'ri,u'ão de mer~ J.)a CDml-Ssão de F'.nanças, SÔ-I' RelJ,~or: Sr. Ruy Carneil'v. 
pensâvel a aud êneia desta <n::rniSsão ~ 
ex v1 do que diSPõe o artigo 86 n.a: cadoa alternativos de' bens de ca- bre o Projeto de Decreto Legl.)t{t_ Pela. Me-nsaO'em nO ""3 oe 15 doE: 
mero II, it:m I do R,eg'irnento do Se- p~tal, aliviando a situação de nossas t'lro nÇ) 3 ,de 196;, lN9 118~B. de 'CUItJl:'~'o de i960, ra~~<)p'an1)n'aa O~ 
Illado. , importações em países de moeda 1962, na. C4r;tara)._ que aprQ-J.;a o I Exposição de Motivos do então f.llJm _ 

Sala das Comtssões, 22 de abril de forte. Acór~ de ComérclO ~ e pagr me~- • tro ctn Relações Extel1orc.s, o Pod,~r 
D9ti4. -,- Wilson Gonçalves~ Presiden.. O acõrd,o ora em debate, que '\11_ tos !tn..nado no RIO de Janelr=> I ExecutlVo E1ubrueteu à. RprQYaruo L0 
t-e - Affonso ArinosJ Relator _ Je/- gorará por cinco anos, prevê o inter. pelos GoveTl/.-Os dos Est~dOS Un'_ /C(\n!".resso NaclOnal o texto 0,0 Acõr 
;(er,qon Aguiar - Josap1l.J1t M4ri.nho _ câmbio de mercadorias no valor de ctos ao Brasll e. d.a RepubUca pó_ • do Cultural celebra.do entre 6 Brasá 
:Menezes Pimentel _ Edmundo Levi 70 mBh6es de dólares sómente no pular da POlô1Ua aos 19 de mnr- I e a E,~panha e assinado pelllS duaz 

8e;;erra Neto. primeiro ano de vigência. AJ:, mer- ço de 1960. I partes Contratantes, em MadrId em 
cadorias exportadas de um pat.s a ou- Relator: Sr. Arg:miro de F.~m€'l- 25 de junho de 1960. . 
tro nflo poderão, como de _: raxe, ser redo. O ,pnsen:te ajuste ('u~tu.'·al, tuh (' 

N<' 368, DE 1984 reexportadas. No ~aso d~ rescisão O Projeto de D-.:a:eto l.LJi::.hitlYO pia autentlC3.da já foi lDcorporada :lo 
Da Comissão dle R-elaryóes b .. do Acôr-dO, o Que 50 podera ~r fei- n9 3, de 196-1, "iSll a aprova. o Acor.lprojeto, Visa a incrementar Oi' c.:mtac. 

teric.res sóbre O Projeto de De- ta bllatel'almente, . cont9r~se_ao 180 do de ComércIO e Pagamenw<:., 11fTll: Lrs cit>ntlflcoS, artisUcO,S e téCUICOg ('u. 
ereto LegiSlativo n9 3. ele 1964 _ dia.s, durante os quaIS o pais devedor do no Rlo de Jlneiro, pel'·'1) GoVêr- tre os dois pa·jses, com fW1C!'.men/;( 
(P.D.L. n9 1l8.B·62 _ na C4- de"er~ liquidar se~ dé~bito com .mer .. nos dos EStudes UnIdos do BrasIl e I n.l cOlllunidaCle de traaiçô::>.~ S()brf' qu-e 
'n~ara) que aprova, o Ac6rdo de cadOl'laS ou, depoIS dess,e prazo, em tIa Republlca Popular da l'clónla, acs i l'epOllE'a a vida cultulal dos povos t 
Comércio e Pagamentos firmado ruoed(l. conver-slvel. InicIalmente, ?e. 19 de março de 1950. I l.II) pl'C.pÓSito de tornar amtla ma!! 
no RtO de Janeiro pelos Governos ré. c.onced1do lado a. lado um crédiro ; esttel~a& e fecUndag as rel<l~ôe:; c'll. 
dos Estadas Unidos do BT{L$iZ e técmco de quatro milhões de dóla- Em Menl'a'i'em n9 14.6 d? 1960, o ~U;·3.1s .ia existentes entre o n~~~o P:1!~ 
da República Popular da POlónia res, para. facilitar <! intercâmbio. :?resIdente Ju'C?;tn0 Kubtt,::Ch~k fn- e <l República Espanhola. 
aos 19 ãe março de 1250. Da parte da. Republlca popUlar da Viou aD CcngresL,D Nat:.:IDni:l<, nos Ler_ As.11 cüi:usnlas doO convá~l' ;r ~ 

R~labr: Vivaldo Lima. Polônia, serão exportados 1 ... milhões mos ~ p.:ra 0$ tLl1S ~o {Í,l:.l,lJS·O nJ pu:n1\.-se no principio do art· 'iH - ~II 
D~ndo cumpl1mentQ ao preceito de dólaIes em bens de produção (na.- art. 60, n? It dJ. C.:m~~~tu1Câ,j Fe .. ':.o' I, Con<titu~çêo Federal, que iODSiderf 

!constitucional, o Senhor· Pres1cien.te vios, ffi,bricas, maquinaria, ferrsmen.\ o :',Acu~·~o oe C:Dml::-cIQ e P';'J': .unL·n.. d€ver do I:,tRdO braslleiro all\p~ra1 
da Rc.píblica submete à COnsideração tas, et.c.) , e 16 m.ilhÕes em. lamina. tD.3 n"::lm~ r;; ... e.r1C;'~, BCJmp.tl1h.to.) f:}l.J .cUR ... diversas mo1.alid3dQs a ("11. 
'd.o Congre~s=> Nacion~l O Acôrdo de dos, arame, liSas, produtos quimlccs t!-a E:~posl~ao de ... íotl\'OS 10 .:riD:_ • .-O ~u·a do PEI.is-, constituIndo, ~~m_ V! 

Cotnércio e PgJ..tllD.entos tirntado ho e fl!:rmpcêuticos, et.c. D3 lado orps1- nas Rel.1çaes E::t'::rlO. CS. naa, um dos m,9ls enwze$ Jn .. L '11. 

lRio Ge Jan~ro pelos Governos do ~e1ro~ serao e~ortados café, .C':,cau, E'O- ca.:ieuta a EXp"~:ção de ~!otii',~,', mcnt~ de incremellto. Cult1i!l!l, !l ce. 
Ilrasll e da República PopUlar da Po.. J~, li.nha~a, mmérics, algo~'10, frut'is. qUe as l"el~ ,..5::.-; z::mél'C: ~ ~s entre o'; lcbra~,u.o de _acOrdos l1teráru~~,. fl :-'Ll5' 
lôni::., cm 19 60 març-O de lS8-0. slSal e outro.<; .pr3dutos pr.mátios: nOld01S pa1S~s y:nh"in M'}1U.,) tr;.tadas a tlC,O<:, cientif1.cos e técnicos com~ ( 

As relações comerciais entre os ãol,s valor de 35 mllhoes .de dólares, T:1.IS tft'üo pr€c~r:o PJ.o Acõr.Jo de- I que trn:!"a. o pr(,_"ient~ PTe>j('tQ d3 t:'~ 
paise.o; vinham sendo l'eg1ÜI!da,s A ti- fluxos estavam prevlStos para o prL mercio ds 23 de no. -.1<0'.0 c'e lr~, ( c ~to Lr;l.slativo n'.! 1, do c:"T{::1t~ 
tulo 'PrL'cé.rio pelo Acôrdo de Comér· l1).eiro ano de vigência do Ac6rdo. ou ne:o AillS""e de Pi' :lmen:,)s de 19 de ':mo. 
cio de 23 de novembro de 1954 e pelO seja J~60. . !'eont 6-0 m:,.::.mo aro, d:nunc:p,do:~ p~_ Do ponto de vista luridiCO e cons 
Ajuste de :Pa.gamentos de 111 de abril O projete, que é de autoria ih Co- lo ~I'2SH em 1936 _ O Go-vê-'no Bra_ do mesmo nno den ' dn I B J:r._ LI titucicnal nada há a onA.. A aprova· . _ .... , uncla .... s pe o ra .. m~stW de Relações E1I:teriores dn.ls:'lei~·O, eUtl'e1'ln:a, e-:.1 face da e"pe- .... V.L V. .,1 em 19'6 mas .om v.An . - p. çât. do tMto -do Acôrdo, (abendo j 

v , .. I"t:: ('198 pro"_ CarDf'ra. mer.eceu pateceres. r~\'orá~ rleneja, co:h~da n~:: la;~~c'açôes roa-
roóe..das sucessivas vêzes para €vitar veis das comISSÕes de constituIção elüzadas (om a Fon:ania, Yu~o51avi'l COIDHsãO de Educação oxaminã-l( 
a interrupção do comércio €'Jltre os Justi Ec i 1<" n as d ...... _ '1 ~ quanto ao mérito hem nssnll às CO Ciois países. ça, onom a e ma ç , aqq.e_l€ 3, .Ai.~ll\zuJ1a ...... uent.a , entenaeu por mistões de Relações Exterict'l's e d: 

le corpo legislativo. . . bem cRJcbr-u.r Ó AcOrdo a que ~e rcfe_ Finanç.as, dentro da esfera d'e ~..1a1 
O aovêrn<) brasileiro tomou por ba.. No senado, ta,mtém já se rns.n'fes~llnr, o Projeto de b:"creto- Legislativo eompet&nclas. 

se a. exp"'rienc~ colhida nas r.egocia.- tar&m favoràvelmente as COln.~:.oe8 (pie ora 9ill~lm!.!m(,.,. adot<1udO para. 
c?es.re.aUzadas com a YugOSlávia. &O .. de Constituição e JUS-tiça e de H.,Üft~~t-j\ os mesm.os crltértos V1go!"A.nt~;3 &!Ja das C-omiSSõe&, em 2S: te a'
rnânla e a AlemrfUha Oriental, países, ç6es l:!Xterlol'es, sendo rEIatoles nl)s., {t·:!! H<"{ue-les pa.": e;; 0"1:. Co.Tt.1na <ie de 1964. - ,Wilson Gonçalves, Prc}1 
i~ufl.1ment2, de economia centralmen_ sos preclaros coleóM Senadór€o') Afon. :t.~.r.4 ou seja. paíSes da econcmia de:ate. - RuV CarnetTO. Rt:llator. 
te p}anificada. 50 Arinos e Vivaldo Lima, l'~··l)~Ct1~: estatal: AntonIO Bll-lb.iTUJ. _ Bezerra Neto. -

Prevaleceu a. orientação de nos..~9 vamente. I Vlb.a Q Acôrdo a lncrl111ent.ar a ex-IJetferson. de Agtllar. 
deleg~ã.o relativa. às importaçôe de De nossa parte, achamos que o i portaçà{l de produtos P.r1md.rlOg bra- j -----

bens de Capital poloneses !la quo.f.s se Acôl'do em pauta tém a vantabrm I ctleiras e a ImportaçãO, principal- 1954 
tarã~ sob condições flvorãveLs de fl... de proportionar o incretll<>nto de. ex-jmente, de bens de, capita,l'. da Polonia, N.º 372, DE 
tlanClamento por parte .do E'1j;portador porW,çã.o de nossos produtos da a:lrO- em regime de trocas, al1viando por Da Comissão de RelMões Ex 
permitindo que o Brasil t'l.u!ira van~ pecutria, da extração v(',J"etal e mL essa. lorma as dificuldades do comér_ teríores sôbre o pro-jeto! de De 
tAgens de improtarfo d eb."n.c; que de nPr!-cs, o que, alirs, {;s~?'l10S em oo-n_

1 
cio ex"teriOl" no BI'3.sil, n~ ba!':e dn ereto Legislativo .n9 1, de J96 

(}utr(l. modo só p'lderla (ldqutrir com diçõe-s de efetivar. moeda. forte. (Profeto de Decreto . T,.egislativ. 
ülspl·ndio de moed'l<:' fortes n9 186-AH63 - na Ct'lmar(l) ou 

Por Qutro lado o Acórdo p"evê que Qu:,nto -às n1prndorias qUe recebe. A vig-~nc1a do Acôrdo será de c~n('o ('prova O texto do ACÇlTUO Ci.,l 
OS com!'lrorni~sos s<:,,"llml~os .o;r-jam l"emc,,3 da. P01ól'l~a. tôd?s elas re!~rt· DUas, envolvendo Ot''''r:''ú'''~ ('IH;. se eleH t1.lral entro Os E$tados U7"1I')S (1 

semrre liqnidado-<: pm "tlefef'd-OrÍ2s. dú.S na U<>ta _an-eAa ao Acõr<io, são vam ao US'j 70.000.000,M, ou se~D, Brasil e Espanha, assinrftto ('1. 

D;!!.nte do exucstc, S"'YlOOS pzla a.prÔ_ de gr[;'J'lde utilidade ao desenvolvi~ 35:·-COO.OCO,OJ em cau,,l t.~.hlc..O_ :M'adrid, em.. 25 de 1ttnh(> de U~€~ 
\7açr>o do acôrdo et:1 exame mcn~o econom!oo do Llrls, uma vez Por essa convenção entl'e Os doiS Relator: 8:. FiUnto Mul1~r 

Sa1ro das Com1ssfies. em 20 d!) ma!o que p~·eci.samos. eCOllOmjz8: divisa... .. e p8ÚSCS, verifica-Se que as nessas ex-' O Senhor presidente da R;:;:ç:l· ... ~ic 
de lSS4. - Benec1'icto t'crllnpore.~ um~ o.~s maneIras de faZ3~l-t) é "p1'O'- portaçõ-eS abrangem café, cacau, mi. submete a.o Co-naresso Na:lcnal 
Presidente - Vivaldo Lirra R('ls~or dm~~, c..entro d3s r;%-;as íront.:-lras nét1ct:; de f,úo e man.gal1IjS, cera. de Acôrdo Cultural entre o J3rM" 
--- 4arão Steinbr1{ch - Arr>;miro }ll- ~~~( ~es" b:ms nec~.·,~<l.tioo ao- n().:)SO Icarnaúba, etc., enqua" nto que ter-cmos hsp~nha. BSlSln9& em Ma~id, liO 
gumrerlo - José Guiomard - Méne- 1.0 __ ,,\_.Dl~nL,,) eLont,mioo. , de importar da po'ônia. USS •....• 2õ de jUnhO de 1960. 
tej P;rf'~f!+el - Ar.:t};-!io Cc.,iOS _ D.:ste.que ·se, entretanto, que os 19.COO.OOO 00 em bens de capital, 
Ruy Palmeira. n0S;"os p.rc-:iu.tJs de ~locatão no, ex- ·compt'ê-en~:ndô n~v1c5, t'notore'> nta.. 

I te1"l~r oocdecC'm a. rlgorOSp. c1a~lU~ ritimoS', v-"tort';; lrJúqt1.inJ,s tfxtci", etc. 

N' 369" DE 1934 
Da Comissdo de ~'Eco,lorrtia. sô. 

oz,1'e o projeto de ,D:J-~reto LegiS_ 
lativo nO 3, de 1934 (l1S~B-62 
1W Câmara dO~ Deputodt)s) , que 
aprov-a o AcórPo (Ia Comércio e 
Pagamentos firmadOS no Rio de 
Janeiro pelOs governos dús 'Esta~ 
OOS Unidos d-O Brasil e da Re:
publica popular di! Pa1<lnia, em 
19 de março de IMO, 

caç .. o d~ exportaço(;s: mas ao reci_ C USJ. J6.C!):l.OC:l,CO em ::traIne 1.3rpa~ 
ptoca, náo é ve:rdodeha. Os produtos do zinco laminadcs et-c. 
que frnpá:rtamos, tratando..se de ma." , _ 
nufatUra.o;, deveriam ser clas.<::Ulcadoo Irrata~se, portanto de um Acõ:~~ 
com Ó ll1éSlno rigor e do mesmo mo- que bem consulta 09 altoa il1terê~ses 
do f!sca:1izados, a fim de ev\tarem_ do desenvolvimento econômico do 
se diferenças de características- entr Brasil. Dai porqUe optnamos pela 
o ('~'{tabelecido nos AcÓrdOs e o efe_ vaçã.o do Projeto de Decreto Le_ 
tivr':uente receb!.do. g1s1ativo n9 3, de 19M. 

De futuro, devem6s incluir .nE'ssse Sal~ das ComL<tSÕeS .. em 17 de ~l' 
contratas as especif!caçôes indispen.. de 1004. - José ErmJrtO, Presidente. 
-Sávei.<; a qUe possamos saber se os _ ATgemiro de li'tguB'1reãO. Relator. 
fornecimentos. estão dentro dos pa.. __ 1ileto Braga. _ Adolfo Frânco. _ 

Relatcr: Sr. JOsé 1i:rn11rJi:l de Mo~ drões internacionais. trlneu Bornh(l.use-n. - Lelte Neto. _ 
i'aea. , . 1_ . Ff'ita. esta jeS6a.lva ...... ue antes de Jósaphat Marinho, - Auréliô V1an_ 
. .0 A06rdo de __ Cotnércto _ e Pu;..a.-· mais na.da é Um alerta às autorid9.- na. com restrições Q,.\tant-o à e~pOlta
mehto firtrtado peIós Oóv~--joa bra.- <1e~ responsãvei8. não vacilamlXl em 0&0 õo nosoo mtnério de n'langa.n~B. 

o ncôrdo prevê .a "criação e o í.,!1 
cl~n~ment-O de instituIções, euln'72: 
em ambos os' paLses que" pc-:" ,1!:" 
de conferência e cop-cert.Q$, fortnle 
cerão a comunidade de tradições qu 
flEce:çam a vIda cultural -dos povo 
brasileiros e espanhOl. 

A organização de cá t-edr.os, leitora 
dos e cursos 1IV1"\S de Ilngúa junto 
estabe1eci1,l1el1tos de: ens410 de grG.1 

médió superIor, bem como o in ter 
câmbio regUlar de professOre,c; e es 
tUdantes, íornecerlio o cohhedmen 
to reciproco das cortdjça"" cultura] 
das Altas Partes Cóntratantes n 
que se refere aos setores attisUeo:. 
científioo e ,téCnico". 

O Acõrdo institui alnda os prêmiO 
cervante3 é Machado de A-S.S1s \1 
c:d<>ção di:> medldall e.<lnilll[ótra\lVy 
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N9 373, DE 1964 

Em 22 de j lnhl l de 1954. 

Senhor presidente: 

deI no desempenho de tnissão com' dos' oargos pú'bU"c.s e da frequêncie 
que me distinguiu o Senado, parti- de.<; mesmos lugares ond;e t'em aoe...c;sO 
ticipar da 531'> Conferência. da União e. populaçã() branca.. 
lnterparlamentar, em Copenhague. Senhor presidente, neste registro. 

Atenciosas saudações. Oscar Pas_ desejo fazer consignar. nos Anais da . 
80$. Oasa, embora ràpidam'ente. o traha .. · 

lho de aliciamento cívico. ar ta,refa.· 
O SR. PItESIDENTE: ifxe..'D.plarmerte ·C'Jmprtda, em objeto 
A Pr~sí.dên,:ia fica inteirada do ll!" da vítória anteontem alcançada no 

sun:to. cumprimento de deveres indec1in.ã .. 

A Presidência deferiu. hoJe, os Be~ 
guintes requerimento.s de 'informa_ 
çã.O~ nO 171, de 1964, do sr. Senador 
Jo&é Ernúrio j e I.19 175, de 1964, do 
Sr. SenadOr "RaUl Giuberti. 

lI! oradores inscritos. 

veios não apenas diante da consci
ência da grande nação do Norte, 
mas no cumpr..mento de deveres 
igualmente indee!ináveis perant-e tõ .. 
cta. a humanidade, 

Na -órbita. e no acêrvo ,das crgani
zações cívis, que COm tanta COragem. 
tanta bravura e tanta pertinácia 

1'em a pa.1avra 
Eurico Rezende. 

o nobre Scn.ador porfia.ram pelo triunfo recém-obtidO 
merecem destaca'dos a Conferência 
crmtá do S-.u. - abra-se aqui um 
pa.rêiltese para salientar que essa or
gruliwÇã.o civil. a.tuando no âmago 
dos Estados sulistas, onde a agr&si
vidade ra,cista era mais acentuada-, 
merece destaque e m:=rece louvor as .. 
peciaJ. - o Congress:o da Igualdade 
Racial. o Comit2- de Cac.rdenação dos 
Estudantes Ccnt;á...-io i::. Violência e O 
Conselho dos Tre-ba,lhadores pe-lC'".s 
NegTcs Americanos, d€ envolto tam
bém. oom a 1>artit~~çã.o igualmente 

Q SR. EUJlICO JlEZENDE: 

(Sem Tet'isãO do orador) - Senhor 
pr~ióente, Senhores SenadOl'"e5, a 
tarde de anteonte representou, sem 
dú"ida a;guma., não a.penas pa.ra os 
EstJdcs Un.i1:3, mas 1)al'a tôda a 
hUInanidade, n~arco hfstédco e deci
siW em fav;Jr do prima-do da demo
Cl"':1,C:a e das ~ibe:rdJde.s publlc&5 e 
p:tva.d:-.s. 

O. Sí:11ado ~trica.."1o aprovou, por eficaz e corajosa. <las -ccmunidades 
maioria m:!Cl~~, pr)jeto de lei de judaicas e muçulmanas dcs Estados 
autoria do s.J'Jdc.s.o p::;",:dmte Ken.. Unidos da. América. 
r.:edY, de eJ.T.1dlCàçao c.O preccnceito REsta $.-6'013, senhor Pre.sid~nte, à 
social e de re,spelto a,b~oluto aOS di... nação americana e~ p.9rtieUlMmente, 
reitOs. c_y':":; d.c3 r.e;::,os 2.mer:.c3.nCs. acs E.€t1S governes fcder.aJ e esta.duais 

A luta, ç".le vinha. enlren!Sndo a·enf ta t! d d t 
T"r.E;.ra das l,;:rnpJ5 e u~~rapa~Dndo o . ren r -:!. are:\ ver ~ e-:rRmen e 
!IV g:g.a.ntescfI, a tarefa. que 13e vem 
próprio galop.;lr d:\ hit:ó~:ia, inl~.ou- oon.s-tituindo num ds,s.a!io _ a exe .. 
.se com a dt.ci.!:L.a.;lio h~tódc.a. de O"Jção oa lei, emp;:.s o be.neplá.-cito já, 
Un....~:n e, u<i11 por diante~ a. ban- R-Mtê;lUado, por ~arg.n margem de 
delTa dessas reivindlCfl-çÕes estava, câmap,g dos r€pr~'entante.s. Ciria .. 

. oca. d:.tf:·.::..:. . ..1d.i? nJ. e..:~t...1(;fo dos CO ... ram-te oon.cti~ões psic-016Zic!S de pre
Jr.idc.s e!e!wra..:.s, no estuJo ama(iu- \'enç.':Ot de tal orC-eIn q',:,e a.s diflCul
f€"C.i.":o dcs p.vJ:emas soc:ais da gran· ckdes e as barx,:1.rs.s serjo imensas) 
de nt'rt;2:o c:.o l\'c':·e mal, de.::ig.r.açada· ptOrcc3ndQ re:.çá.Q. inu.:."1.tada, marca .. 
men~e, t.:l tarl.:.da. pe: .. ls conv.enié.a- da pe-;t.. brut.:tlld:tde e ~]a v~ol§ncia. 
cias e:e!to~·aj: L~:pc,,:as e carH~an2a· Mas a. solução j:.uidic:a., a SOluçãO 
da.s, p~:lp:,;:n;:,n:e. pe!os Estados polHIca e, p.r1ncipaJmmte, a solução 
.sulbt:':.~, onde se imp!a.rltaram e dO- more.!. qUi;! é a. mai.s import,snte, _ 
m;"'""l':::-.:m 03 iJ~"h.:êL. ,~.j e as Cd.samat-aJ Ji fOTam sIC[l.Dç-r,c1it5

1 
atre.v-és da di;! ... 

do Cd.:o G d..l rC.:i.....:._..:.u:l<l. rr;.da.1s. Eberação da Câmara Alta ameriea .. 
llisde n:,.::~r..::', Se.::lh'JT p~'e.:ldente. a. Dai por que, S~ tód:lS a.s ele:.ções 

Il2.C p,;,Cl:....:J....C; c.::mprcJ:lier come p::-esidzncÜtiS dos Esta<1.os Unidos 
uma :[.?,ç';'o que exer':~a um l:derall- despUi-a.ram c m;icr interêsse na 
ça nJ'S ....tú,Ç_::l •• rc"s. d.l. óemXiI'acia, vida internac1on~1, pelas suas im.pli .. 
na 110-;';-;"2Z".) G..l :~::?:d.u.-:ie & na exal- cn,ções no cruT';JO D.cmocrâtico e tam'" 
taç::'o do .d..r€I~:, da i;ua.ld:'de, d~ bém pelas suas ('onsequênci.a.s no se .. 
justiça e d.1 fre.ternidade, pudesse os· t.qr econômico-, as p:óx;i1na.:; 'elekões 
tenu:; p~a." o. mWldo a~argUIado presidenciais aaleri:an3..s rEJlresenta
aqu!~: v 1U~abro ~e. ~an .. has.e de rão. sem dúvida., um passo decisivo 
cha=>as n~~ s~.& l~f...:ton.~! atr~ves do pa;ra. ~\1'C 'À Ami!ica do Nc.rte se de
qU~1 a.> b~.,lta"lda~,e ... r~,cls~ na-o, pou· cida definitivamente sóbre o seu di .. 
pa.v~ s_Qt:;r as c._nc..:.nh,!l-;. imo~a,ctas,. r-eito Q respeit.o tnternac':onal 
r~~ .. ~~ .. !~.3e:1 n~ d'Jr;o CJ RllOs. n:- 1

1 

Nes[;, batalha, fertda t~to ~os co
ao .. e.~~Vl~~d.~ da.:; ru"~"e,., O qUe e mic10s eleitorais como 'no p:6prio Se .. 
proft1

1
U9-amt.o. t,e co:t.1;~di~OTl?", ~ ob,s- nadO 'Ameri-cau:o, o r.fdE.r' rac:sts S. 

ctt:ra:Ic~O das e: CC_S publicas ,e IGo1dwater, em papel preponderr:.nte, 
pa.rtl w ... es. en'f!dou esforços, exercitou tooos os 

Os EsetJ.dv.5 Gn!dos oferecem, assiDl. meiOs de obstl""lÇão, procurando evi .. 
c:o mOldo es.~J. C110C'a.nte contradiçã.o. ta.r a apTcvaçâo da lei redentora d{)5 
o.s ES:adl,..~ Oni,:l;-'S q\.v~ ,tem sidO, <te d....'""f"~tos civis do.J ne;rQS. Esse mes .. 
m.uac~ c.r~J3 a esta paxte. a defesa mo líder não cantou, graças a Deus, 
in·tJ:an.sl;e:J.te d,3. de;:nocra,cia e os. ar- COm o apo.o· dos s.:us correligiol1á
senoJs da lib-en:lade, porfiando pe~:o rios libe:r:ais, de vez que democratas 
adven.to e pe:::!. pe'.:~n.idaüB da.s liber ... e republIcancs L:::: .,_...5 deram~s€ as 
dades púb~icas e privada.fJ os Esta.. mãos e scm:."am-se Os esforços n,a 
dos Unid-os, ?en~'o do se'l ?tÓ~ri.o ?-a- conquista; e na: "If:::':';12: _ dMS-::t cruza.., 
nora.m.::.. tL..c:<r'1..ti, dentto da.,." sua.: de. O llder t"'I .• ;,':J. ti. Gold\vater 
prõpri~ ücnteJa.s, f.:.z.ir:.m e fazem ilp=e<;tr..-.'~ 1 . .:'::1 :'; .. : ?5 pr-eferênci3s 
c.inti..l, tios d=":~:o.:l c:..vis d'JS negros, p.réy:as cc F. --::::1 ~":::'.:mb!i('ano, .0. 
o op:l.Í'Jio e o rtl~~h.:: de co~nbate da frm d::: r:'~2' :,,'J.. ... ~uJ'lr ~ Pre5l-
OO!lsdêI1('!a C:'ii-:~ inte7!J.:l-clonal a. dê!l.c:a :11 ;::;: .,i._. ... 

Tenho a honra de comun~car a 
Vossa Excelência '=lue rue aasenta.rei 
do Pais dentro de poucos dias, a fim 

êsses prcc52ciCs e a essa rnentalida.de: LonQ"e de ,:~~ [:. ·ú::::r PrEs:denle, 
que, absc~ut.::nt.:l:~, não perfIlam O de.seh J~ 'n° ~ ...... "'1' na política m· 
nem o sentido nem 8.S luzes da. civi" t.erna e SCb.i.,~"lt..J. '-J sist:ma eleito .. 
li:mçãO cristão, Agora j porém, raça.:; :-a1 da '~rJnde n," lo:> sctmtl'lCD:1l. 
à. inspiração sublime de Llncoln e, Mas. représentar,'e" no senado da 
mercê, notadamente, da. luta gigan~ ~Epública. de um covo u.ve~so à" dis
t;ésc~ do ex-Presidente Kennedy e dO crilninaçõE's ra.ciat:" je um po.~ que, 
apOl'~ que de'1 '1 esta cruz.ada o atual E'em v;olênclfi, se·', S:~ ;-ue, sem de .. 
Prwdente Johnson, o Se:nn.do ame ... 'p:redacões e sem ..;: ! _ .d::.d€'. mclum 
~icano, atra.vrs de m.a.~oria maciça,: nl'l sua codiIlcaçii .. {\ pr 11 "tI norm:lS de 
Interpretou, bem e flelmente. o peno IlÚlllbute rigo:o~o à nlscrimlnação, 
sarnento americano, .votando Mensa.-' racial. at.ravés dH Le, ,'\.fOC1S0 ArmC's! 
gem ele autol'ia do gra.nde estatJbr.2: nÓS brasileiro,';, cO:l1 :;.~.ns.bil1d lde em 

sa.c.rificado, Ol1torg8.!ldo o admirável I dirEç:';o 9,0 respeito e à jo-Ja!d~de dOS 
espetáculo da digniflcação da pessoa direitos humanos, enf'aralllú' a :YJs· 
huma'11a, dando aos negros america.. "'ibi!:CDd:> de êxito et~i.tC:·'>$l or. c,md\· 
n-os a igualdade de direitos e de con· 1 cinti'"' ;l'puhlicano, ('omo um"! sen~en~a 
diçõe.s ~Ol11petitiya..s, para a conqu.l.st.a . mald:ta. GUinrJ.,a.d.o à Pres:dência dD 
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R€P11.C:.-ct. Ó[}3 Estadc3 Un!d05, iráj COlQ:-nb:a", cssinado 'em Bogotd, 
c:i:l.l' (d:cl!lúad~s li, eXe'CUÇão da lei em 25 de maio de 1958. 
ti::' ccmbl.e à discriminação racial: E1 di.scuszão a rede.çio fina.l. 

Cc,,:11 c:::~ palavras!. SenhoT Pl'CSI-1 (pa}:a) 
chn.::', rC!lCO, a .&_nc-eno.ade c as em(l~ ./u 

<:62.3 (3 l?-"lll":a homenagem ao Sau- Não havendo quem peça o. ~-
, o(c~o P,:-esldelHe Kellnedy que, apes.u' vm, declaro-a encelTads. 
,G:- de5,-,p~Hecido, ainàa exerce, a,lé'n- _ , 

tÚn1U;O, uma l:derança autênt~c:J., sô- ~ao ttn~-o. sld? apr~entado, emen-
c!'e a vitól';a da ciTilizaçáQ cristã, da.::., .ou ret.lflcaçoes .. ~ nao havendo re-
ç:~.:G.J r:o S~nado americano, de- ~ue:lm~11to no. sen..,ldo d~ que a re
ll:cnslnn:do que os Estados Unidos ~J;l.çao _.na! ~eJa sublUetl,d~ ,a votos, 
ln'::'r'ch1 111 , pe:a vontade do seu povo I e ela canslde:ada. defmltlvamente 

'e p::'las dit:~triz~s do ~~~ Govêl'llO, ap:~\'.ada, de ,acordo com o Art. • ••• 
p~:-3. a en:'Q1CaçaO do ultImo reduto 3l:u A do Reg.mento Interno. 
Cf V'-;'';1cnh;:l e, de cpróprio, que é o A Matéria vai à promulgação. 
r·" cnc::·:) rr,cl:ta. ' '" 

F~:.'o, ê:::t~ reg:stro, SeI1hor PTesic E' a .seguinte a redação fino.l 
êmte, n:co h::l1~o. nos Ane.is do Se- aprovado., que vai a promulgação. 

, l~a~'f) d:: .P.cpubl'ca, a euforia. o .i~~iIo PARSCER N0 308 DE 196.t2 
e a so 17'"J.."12dad'? do povo bl'aSUell'o ' 

'à Q,'l'2.r:ie e à históriCa dec~súo da REdação fmal do Projeto da 
Cã:l:?1'a ccn:::2nere dos Estado;: Uni- D('creto LcgÍ-$1at1vo n9 15, de 1963. 
do- d.1 .\wprj~a, (Muito bem, Palmas)! Relator; Sr. Sebas~Hi,o' Archer. 

OS:"!, :'Rr.SIDEXTE: A Comlssao apre.senta a r€dação fi-
(Caz <elC' F:n7Ielro) _ Não há mais 

o:·.~c;.J.~'e,> in-c;,,;\os. (Pausa.) 
O S."nllOr 1r E,',ecretário vaI proce

da à J:>ítm:l de requerimento. 

E' HGO o seguinte: 

nal ào Projeto de Decreto Legi.s1a.tivo 
n? 15, de 1963, (N9 116-A, de 1962, na 
C::'Sa de OrigJm), qu~ aprova o Acôr
GO f-ôbre Transportes Aéreos entre o 
Bra..<;i! e a ColÔ;.ia assinaQ.o em Bo
gotá, em 25 de maio de 1958. 

&lIa das sessões, em lO de junho 
. flcG.[;erimento J1~ 179, de 1964 de 19M. - Dix-Fluit Ro,aao, Presi

dente. - Sebastião Archer, Relator. 
- Antônio carlos. Na fcrma reglIDcntal, requeremos 

ql:..2 o S~nact'.) Fedeml, tendo em vista 
a aplovação pelo senado dos Estados 
umua$;. da Amel'ica, da lei qUe ga
rante c~ d:reitos civis e l>Ôe fim à 
({;sCf':Hnnaçào racIal naquêle pai." 
m3.1111€sta Q - seu l'egosijo peLa histó. 
r:CJ d(-:::hâo, transmitindo a Mesa es 
Ea !1ünfe't:lç§o àquela caSa do Con: 

,gre::.<:o Norre-Americano. 

ANEXO AO PARECER N' 300, 

Faço saber que o Congresso NUio. 
nal aprovou, nos têrmos do art. 66, 
119 r, da CO!1Stituição Federal c eu, 
presiden~e do Senado FetleraI, pro
Dl ulgo o seguinte 
DECr..:<:'I'O LEGISLATIVO N0 _ 1064 

slgno O Senhor Senador Argem1ro de no Dl·asil. tendo Pareceres javorW,'3i, 
Flgueredo, Relator da maté1'ia na Cu- In, 3;J{) a 343, de 1904) da'\. CiJn'l-i.'>SÔ3s 
missão de Fir.é.nças. _I ('.2: Constituição e Just-. , Rel'lç'õea 

E' a seguinte a redaçã{) fin'::t., Exte~'iores, seguN.!lça l';ac!::nal e Fir 
aproYada: . l~(lnças. J 

PARECER N9 299, DE 1964 3 

Redação jtll~l da em~l1~ ~o; D~cru:são, em tua:o úr .• co, .'Ú{) P~'O 
senado aO projeto de Lel na Ca- i:. • .> U2 D:crcl..-O Leg:l.51[.,~"Yo w 10, UI 
mara no 37, de 1963 (n'1 3,692-D,1 ~9C4, ol'ig..nál'io ,ia CâmJ..a dos D.:p.l, 
de 19tH, na Casa áe origem). lados (n9 62-A, de US3, n .. C.l.'>h df 

Reloator: sr. Sebastião Archer. o.lgem) que aprov'l Ol" E:t,atutos (l( 
Cenu'o rnternac.onal 1e .! ..... Uf.t.'!:. p8. t 

. A Comi."são apresenta a redação Comervação e Rest':lUraoçãc de. "Seno 
fmal da emenda do ~Ienado ao PiO- Culturais cria.do por l'esoluça~ lU 
jeto de Lei da Câmara n~ 37, de 196:1 IX\\- sessão da OOllferênc:a Geral dI 
(n9 3.692-B, de 1961, na Casa àe On- OrcraniZiação das Nações unidõ.$ pari 
gero), que autoriza o Poder Executivo s. EdUC.lÇão a Ciêncld. e a 'JulrJ:1 
a doar à Fun6~ção Darcy Vargas tel'- WNESCO),' realizada em lS56, tendI 
reno de acreSCido de ma.rinha, situa- Pareceres Favoráveis. ,sob "5. 337, ~<1: 
?o na cidade do Rio de Janeiro, Es- e 339. de 19-64, d-n.s Com~sõe:,: .dl 
~ado da Gu.:.'l,nabara. I Constituiç}o e Justiça; de Rc :'çJ~ 

Sala das SesSÕfS, em 10 de jUnho/ Exter.C1'e.s, e de EduC1Ção e Cul.nra 
de 1964. - D;x-Huit Rosada, Pl'esi- • 
dente, - Seb!tstião Archer. Relator ';. 
- Antônio Carlos. I Di'-cu':~ão, em turno ún:co, d~ p;O' 

""""'U' jeto de Lei da Câmara nO 62, de l~G, 
,o..L. ... .c.. ... l>.,ADO AO PARECER N9 299, (nO 1 ft77'A-64 na. Ci!m'll's') qu:: -0',3 

DE 1964 põe s6bre a .... 'Impanha Nac:ona. t!1 

EMEND.!\. N9 1 1\'le1 enda Escolar, tenda pareMr Fa. 
I< .' , rável sob n\! 348, de 19-51, dJ. Com;J· 
Al;I'mcen ... e-'e a alinea a do artI~o, são de projetos do Executlco. 

2° entre os numeras 128 e 130 o nu.. 5 
mero: 129". 

Parecer pa!.llicado 
Oongresso Nac~onCll"~ 
de 1964. 

no I, Dtârio do 
de 12 de junho 

DiSCUSsão, em, turno único, do 
RequerImento nP 176, de 1964, 
pelo qual o Sr. senador Cattete 
Plnhezro solicita transcrição nos 
Anats do senado do discurso pro
nunciado pelo Tenente-Coronel 
Jarbas Gonçalves passarinho, pe
rante a ASMmbIeia Legislativa do 
Estado do pará, ao ser empossada 
no cargo de Governador. 

D:.scussão em turno ún;c.o, do p;C· 
jeto de <Lei' da Câmarz. n\! 1:1, Q..! 1"':,2 
"u9 4,51ü'B, de ;958 na, Ca.s.a dJ.o1'.1. 
gero) que auto:lza. o.e.:a.propl'laçao 
de bens do dommlO do E"'tado de Mi· 
Ul' Gerais e dos municípios atingld;)J 
pelo l'e.servatóriQ OI forma.r~.se pela 
c,-,~'ledei!'a de Fm""'-~, t-=ndo P!.lreceres 
Fat'oráveis sob m. 230, 231, 232, de 
1964 da" Comissões àr constituição e 
Jmtiça, de Economia e d: P:nan'2'a~. 

6 

}-"'n:a das St'~,.ões, em 22 de junho 
de 1964. - Affonso Arinos, _ Jef
ferson de Armlar. - Mem de Sá. _ 
Argzmlro de Figueiredo. _ Goldw4S
ser Santos. - Bezerra Neto. _ Eà-
7nundq Lcvi. - Attilio Fontana. _ 
W(lltJ'~do Gurgel. - João Agr!pino. 
- LeIte Nela. - Joaquim PaTente, 

Aprova o "côr@ sôbre Trantz
portes Aéreos entre o BrMil e a 
COlômbia", aSsinado em Bogotd, 
em 25 ete maio de 1958. 

O Congresso Naclon>l.l decreta: 
Em discussão o requermento. APau. '" .) 

Discu...o:.são em 19 'urno, do F·:·:;etQ 
de: Lei dQ Senado n? 5D, de 1~3, de 
autoria. do Sr. Senador Aarão St.ein
bruch, que dispõe que, p'e~a :norte ~() 
empregs.'ao, seUS . beneflclãrlOS tel'ao 
direito re haver diretamente, do em .. 
precrador umar eparação paga na 
for~a do disposto no art, 4/8, da. 
C '150lidação da... Lei' do Tl'abalho, 
Decre-Í-o-le1 nO 5.452, de 1.5.43, tenêj 
pareceres (sob lU. 285 e 286, de 1954) 
das Comis:,;õe~: c_ Constituição a 
Justiça, favO!l'ável, nos têi'mos do 
Sub .. ,utut-ivo que apresenta: e de .e. 
glslnção Sock\l, contrário ao projeto 
e ao Substitutivo da CcmiS!ão de 
constituição e Justiça (com voto em 
separado do 51'. Selln.;:!or AntÔ1Ú)>" 
Carl~) . 

- $ur,co Re.:ende. 
I -

O SR. PRESIDESTE: 

, (Cattete pmbel l'o) _ O Re.quel'i~ 
'mento qu:o acaba. de ser lido vai à 
,ap:-eci~.{'ão da Comisfáo de Rein :õ~o· 
Exte:'lo:cs. 

'CO:H!',\RECE?;] MAIS OS SENHO·· 
RE~ SE~ADORES 

Go!d\v:u,~ El' ~,:mto1 
~IOul'a P.a~ha 
D:x Hu:t, Rorüdo 
D:nurt;; 1\181'17. 
João A~i"p;no 
Fe.~:,.oa d::· Queiroz 
Júl~o Leite 

O SR. PR.ESIDENTE. 
(Cattete Pinheiro) A 1ista de 

,p1':~mça r:C'JD, o ccmp'll'Cc!m~ntt de 
'25 R.?n1!orcs Senlldol'es. 

ES~O~,"d'1. a matcrla de E.,<pcdlen
te, p~s~a-~ e à 

O!lDEl\l DO DIA 

ArL l° B' aprovado o Acôrdo sôbre 
Transporte.:; Aéreos entre os EStados 
Unidos do Brasil e a. República da. 
Colômbia, assinado em B~otá. em 
25 de maio de 1958. 

.'\rt. 2i' &te decreto leO'lslativo en
trará em vigor na. data. ode sua pu
blicação. rev.:>gadaS aos dispOSições em 
contrário. 

Parecer 
Congresso 
de 1964. 

publicado no to D1ário do 
Nacional", de 12 de junho 

Dl<;cussão, em turno único,' da 
redação final (Oferecida pela Co-
1ni~b'ãC" do Sl.oTtaao ao Projeto de 
Lei da t:âmara n9 37, de 1963 
(nO 3,692·B-61 na Casa de orl .. 
gmt) que autoriza o Poder Exe .. 
cutiro a doar à Fundação Darcy 
Vargas terreno acresctdo de ma .. 
r1nha, :;ituado na cidaae do Rio 
de Janeiro, Estado da Guanabara. 

E.:n dl.'cus'São a redação final. 
(pausa.,) 

Não h~ \'endo quem peÇa a. pala.vra, 
D.5::'U~sfo, em turno, 'lin{co da d~clal'O-a encerrada. 

"'~d(!r'aO ;.nal (OfereClaa pela' CO- Não h:::.vrndo emendas, ou retifica-
1'n ' !l,o(lo de Redação, em se'/{ pa- ~(;e.s, l'\::n1 l'equpr;mento no sentido 
TeCer n? 13, de 1963, ol'lglnário da de que a ~'\3dação fInal seja. subme. 
Cc'na;n àf'') Deputados (n9 116-A tlda a. \'otos, está aprovada nos têr
d: " ',", ~.'~"C(J.:~ de <:rigem), qu(' mos dô Al'tig:) 316-.'\ do Reirmento. 
(! ),.r "l. drmdo sobre 1'rans-j para ncoIDp''lnhar o estudo da 1llS, ... 
pClt~.:. At:/eos entre o BrasH ti a· ~érl?.. nO. Cii.mRra dos DeDutAdOO. d\k. 

, 

Não havendo Quem peça a palavra 
doolal'O encerrada a discussão. ' 

Deixa de ser procedida a votação 
por falta de quorum. ' 

Está esgotada a mat.éria da Ord-em 
do Dia. . 

Não há oTactores inscritos (Pausa.) 
Nada mais bJ:~endo que tratar, vou 

encerrar a se.ssao, desIgnando para 
a próxima. a seguinte 
De Qcórao cOm o artigo 176, item 11, 

ORDEM lO DIA 
(Têrça-feira) 

1 
Di.scussã-o, em turno único, do Re· 

Q,uertmento no 176, oe 1964, pelo qual 
O Sr. Senador C.atete pinlleiro SOli
cita transcrição nos Anais do Senado 
do discur:::o pronunciado pelO Tenente
C-oronel Jarbas Gonçalvelll passarinho 
perante a Assembléia Leg1S1SJtiva do 
Esoo40 do pará, 'll.o ser empossado no 
cargo de Governador. 

2 

Discussão, em turno único do Pro_ 
jeto de Decreto LegisIatiívo n9 15 de 
1964, originário da Câmara dos Dépu
tadOIll (n" 31·A, de 195-9, na caS1\+ de 
origem) que aprova o aCôrdo entre 
OS Estados Unidos dl1 América do 
Norte e o Brasil para o e.stabelec1zr."en. 
i:!l do uma Mis.<:ão Na.val Am.arioama 

7 

DiSCUSSão, em primeiro tUrno (apra-
cif.!",áo preliminn da con~·tituciona,... 
lldade, 11(),."S têr .. _os Co art. 265 do Re
gimento Interno) do Projeto tie Lei 
do Senwdo n9 56, de 19ti3, de ~uto!,ja 
do senador Vasconcelo.s Tôrres, que 
concede aos dirigentes sindicais o di. 
reito de intervIr Uvremente QS pro
cessO$! em julga-m~nto r~ Justiça. do 
TI"abalho nas diligências reque:-id:l:i 
pelo respectivo Sl'ndicato, tendo Plk 
recer '!Oob n9 287, de 1964 da Comissão 
de Constituição e Justiéa, pela rejei. 
ção, por inconstitucionalidade, 
E~tá encerrada. a sessãQ. 

(Levanta_se a sessão às 16 ho. 
,... O 25 1111""10.). 
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2~ SUplf'nte-
39 Sup;en"e-
4u SUpiCntê -
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REPRESENT AÇÁO PARTIDARIA 
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1\ PARTIDO LIBERTADOR 'PU - 2 representantes 
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1. cattete Pinheiro _ parA 2. LJn-o do Maro. - S PaUlo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA <PSP) - a representantel 

. 1. RaW Gluborti _ 1:. santo 2. Miguel Couto - R de JaneIrO 
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1. J_phal Marinho - Baru. Y. Henbaldo Vieira - Serrlpe 

RESUi'.10 

partido Social Democrátlco (PSDI 
p&rtiàorraba.lhJsta Na.cJouru IP'l'III 

lInião Democrática NaclollaJ. 'tlDNl 
Partido Libertadür (pLJ 

fltrtldo rrabaJhlsta Naol"""l IPTN) 
Partido SoclaI progressista 'PSPl 
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CONSTITUiÇÃO E JUS TlÇ~" 

ü>rrsid{:nt~ - Afunso ArlllCs tUDN, 
tice 1-'1'~sJOeJJle - WllsuU UüOl,ja:ve.!-. PS01 

j"ltUJ!Hes 

JefferS<1n de A:l'"ar 
AnLonlU t;S<l.,Ol/.i\" 

WU~uu O()I)t;aJtt:s 
Ruy Ca!"ne;ru 

EdmunC10 U'V1 
.Bezerra Ner,c 
A:"thur Vtrglllo 

AJaysl{) de Carvaiho 

"Afonso Arln~ 

(..·U.~2P' hl"IH) 

PSL> 

~~lpIPr.res 

Mfneze~ Pm,pme! 
2 LeIte Net.t.: 
~ J·JSe l"eileltlllO 

• Fll1nto Muller 

Pl~ 

Mgemlro ae Flguelredo 
Melo ~raI!'a , UsCat Pa:-sos 

-JDN 

1 oanJel ~rteger 

2 J_ Ag11PlãlO 

Miiton Campos (.: 3 EurtCQ dezence 
R to . . 1. 

Jo~aphat Marmh-o lse:n le~~:J1al Aarão tit.elnbructl lMTRl 

SeC1 elanu' Mana He,ena ~'l~"C Branaao. 
Reull10es nllarta.<.-IE'lra.s, :U' 16 nora.! 

DiS I Rtl O FEDf::RAl 

pr(;""lut:ll~e - l\.t.rt: .• " V;an::a .P2B) 

Vlce-P:eElde!1:e - P:Cl'o L:l~ov:co .PSD) 
('l1.:\IE'O;-5Jf..AO 

Pedrc Ludo ,c., 
.FtllntA: M'l •• er 

Os~cal P .1SS(}S 

Eamunav L.eVf 

Set'1erán.o 

J<Jsé Feli.;iaoc 

~ Wattredo OurgeJ. 

Melo Braga 

2 Ant.ODJO J')cA 

~ i. 1. 

Lino :te Ma!.t-os lP'l'N) 

\ JteU/lJ,ues ~ tr.lln',aS l-etras, :-..:, j6 Qufl18 

ECONOMIA 
Pn:std.t!uLe - L.telLe Neto (PSOl 

Vlce· P-Jes~ae'1fre - Jooé Eruu.no (i' J. a.. 
(;UMPOS1VAO 

TItu18Its 

Le!te Neto 
Att1l10 (i'tlfjt.Rna 

Jooe F'ehc1ano 

JOSé ETmlrlo 
Melo Braga, 

Ado!pho Fl-anct 

Lopes do Costa 
Itln-eu Bornha USfn 

PSD 

t. Jefferson de Agular 
2. Sigefredo Pacheco 
.3 sebartlão Archer 

.... ·B 

L Bezerra Neto 
1. OscS!' passon 

UDN 

1. JOIl& CI .... !!<!. 

~ za.ha.r!1\l! de ASSumpÇ~o 
3. Mem de Só 'PLI 

1'1. 

Miguel Couto CPSP) AurélIo Vianr..n 1PSBr 

S~cre:àfla - Aracy o'Remy 
Reuniões - Quintas-feiras, às 15,30 

EDUCAÇÃO E CUL KIRA 

p, esiàente - Menezes PImentel (PSD) 

rice-prestáente - Padre Cala.za.~ ,PTB) 

~'O"J'OSJ<,:AO 

"Titu..lareJ! 
Meneze-s Pimentel 
Walfredo O"J1'gel 

?SV 

("') ~!cenc!aQo. S'Jbstltufdo tleiO 

Suplentes 
Benedicto Va..1ladares 
Sigefredo Pacheco 

·iI:il·í d.: 
.x,·' " 

Pessoa Of' ~~lel!"OZ 
AnLólllC JUl'a' 

Padre Ca azans 
Mero de Sa IPL) 

1 EdJnunào Lev .. 
~ V!vaJd.c Llma 

~'U.N 

A:fonso Arinos 
:2 MIlton Camp .... s 

B P l. 

'Sem lege:.d.e I 
5"" ana 

lte1tniÔPS 

Lino d.e Ma"'.;to:. IP no 
Vera A.\'&rengE Mal:'a 
QUBrt·a.s~feIras, às 16 nOrab 

clNANÇAS 

Arge::nlrc de Flg'.le1redo ) PTI3, 
./residente - -

VIce-presIdente - Damel KrJeger tUlJN) 

1'lt'.zlareD 
Vlct,OrínO 5're..J t' 
LObão ca ::>:..Jvt'lra 
slgetreo .... !:'dcr,;·C-U 
WIlSon UHnça.\'€s 
~Jte N~t.o 

CUMf'USlyAO 

Qu..IJ,eDte.$ 
.1. AttlllO li'on~ua. 
2. J1..!se Owomaj'O 
3 EugênIO Barrus 
4 Menezes "PlmetJLt.. 
5 pearo t."uduvu· .... 

'TU 

Al'genl1fC de F!g'.le1r-edc 
Bezerra Ne.to 

Jvs.e Errn11'to 
Edmund.o LeVi 

pessoa Oe Q·.leJJOZ 
Antonlc J'..IC9 

DanIel Kneger 
InnE'U Horn h a ,seJ' 
Eurico Ri!Zrnae 

Uno dI!' M.I"I}S (P'l'Nl 
.4W"lm4- "\'1.3nna iPsBl 

I. Me~o ~aea 
4 OSC6Z' Passos 

UDN 

1. .MlltOll Can.p0.s 
4:! Joao A,gnp!.nO 
3 AdOl"pho Fmnco 

PL 
Aloys1o de CarvlUb:C 

B P.l. 

1 Jullo úelte 'PRI 
2. JOOSphat Mannllo ta legen~) 

Secretário - Cid Brüg~ 
RI;!U:..lóes - QuartB.s.f-e1tJl3 

.NDUS'l'R.!A E CO_RCrO 

..... -_.:.":O-'I'I'!-" _ 5el1adtl. l-osé .FeUciano (PSD) 
Vic~-presinent.,' -- ~enaàof .Nelson Maoulan (PTB) 

T::·tUi"a·" 
:José F.fllciano 
Atflio Fontana 

Nelson MAcUlan 
Barros de CarvalÍll 

Adolpho Franco 
Irineu Bornhau.sen 

COMl'OmçAO 

DSD 

PTB 

Suphmter 
L"Obão da Silveira 
S~basti[ ') Archer 

ViValdo LimQ. 
Os.ce.r Passos 

UDN 
L0tle8 da Costa 
Eurico Rezende 

BPl 
Aarão Ste14'hn:~h Raul Glubertl 

.:Set,reté.ria - Maria Helena .Bueno Bran'!1Ao 
Reunião - Quintas~fe1ras. àS 16.30 horas 

LEOlSLAÇl\O SOCIAL, 

Pre<lãetM - VIValdo !.!ma ,PTB) 
Vic,o..PreSiãente - Wa.l1'reào G'$Ke! lPSD! 

Titular&' 

Ruy Carneu-o 
WaJ.fredo uurgel 

Att!llo FOntana 
Eugênlo BarrOf' 

VivaldO LJma 
AntônIo JUcá 

Eurloo Rezendl 
Antônio Carlos 

OOMPOSlÇAO 

FSD 
SUplente! 

1. IMte Ne'" 
I. JOSé GUiomaro 
I. S!gefredo i'aCIleoo 
4_ Lobão da Sllvetta 

t'TB 
1. Edm""do Lev! 
2. pessõa de Queir02 

UDN 
1. LOpes da COsta 
2. Za<harias de Ms:mção 

I.P.l. 
Aurélio VÜWllB lPSB)' Aarão Stelnbruch IMTR) 

Secretária _ 
Reuniões -

Vera Alvarenga Mafra . 
TerçaB-felXaS, àS 18 llDrM 
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Titulares 
Benedicto 'htlladarea 
Je~fel'OOn de Aguiar . 

J-Q.1é Ermlrio 
Ar$eUliro de FIgueiredo 

João Agripino 
Antônio Carl08 

Josaphat Marinho 

MINAS li: ENERGIA 

COMPosrçAO 

FSD 
Suplent.es 

1. Pedro Ludovico 
2. Fi11nto Müller 

PTB 
1. NelSOn Macu!an 
2. An tOnto Jucá. 

UDN 
1. José Cândido 
~. Af011S0 Arinos 

BPI 
JÓl10 Leite 

POLlOONO DAS S~CAS 
Presidénte - RUl Carneu'o IPSDl 

Vice·Presidente - Auré!io Vianna lPSB). 

TltuI ..... 
Rut Carneiro 
sebastião ArCher 

. ~ 

COMPOSIÇAQ 

PSD 
Suplentes 

1. Sjgefredo pa.checo 
2. LeIte Neto 

?TS 
Dix,-HUlt Rosado 
Argemiro de Figueiredo 

1. Antôn.io Jucá 
2. José Ermlrlo 

JoãQ Agrlpmo 
J.,.~ Ca.ndldo 

Aurélio Vianna 

UDN 
L LopeE da Costa 
2 Antônio Ca.rlo~ 

B P.1. 

Julio Leite 'PRo 
Secretârla - Aracy O'Rellly 

lteUlll6e. _ Quartas·f.lr .... , llJl 16 nora. 

PROJETOS DO EXECUTI 

CO~U5SAO Dl!i PROJETOS DO EXECUTIVO 

'Presidente - Stnar.ior João Agripino tUDN) 
Vice-Presidente _ Wilson Gonçalves (PSD) 

Tittuares 
Leite Neto 
JOSélOuiomard 

Men1 âe Sá 

Barro.s carvalho 
Bezerra Neto 

LIne de Mattos 

COMPOSlÇAq 

PSD 

PL 

PTB 

Suplentes 
Walfredo Gurge.J 
José Fel1clano 
Ruy Carneh'o 

AloysiO de Carvalho 

. Edmundo Levy 
Melo Braga 

UDN 
Antonio Carlos 
Adolpho Franco 

BPI 
Auréllo Vianna 

REDAÇÃO 
Presidente - DIX-Hult Rosado (PTBt 

Vlce-Fre.slllent. - Antonio ClrlOs tUDNI 

ntul..,. .. 
Walfredo Gurgel 
seba.stiã() Arche:t 

Dlx·Hult /l.OOO.<K' 

COMPOSIQAO 

PSD 
suplentes 

1. Lobão ia Sllveu. 
2. Jooé F.UclBll<> 

PTB 
Edmundo Lev! 

UDN 
AntônIo Ca.rklo Eurico ~nd. 

a.p.I. 

, 

JúI1<> LeIte (PRI: JC>Sai>hat Marlllho .lSem legt<haal. 
Sefretãrla - Sarall AbraMo 

RELAÇõES EXTERIORES 
Pre61dente _ Benecuto Vanadares !PSDl 
Vice-presidente .- p",",,", d4 Queiroz tP'!'B) 

COMPO~lÇAO 

Benedicto V"u.d ...... 
FUlnto MWler 
Menezes Pimentel 
José (lulomal'<1 

POSSO<! de Queiroz 

Vivaldo LIma 

Oscar. Paesoa 

Suplentes 
'pSD 

fTB 

I. Ruy carnelrc 
2. Leite NeW 
2. Vlctorlno Freire 
4. Wílson Qonça.lVea 

1. Antônio Juc. 

2. ArgelllÚ"O d4 Fl5Ue~ 
8. MelO Braga 

=. - ='º 

Antônio Carlos 
Jooé CAndldo 
RUI. Palmeira 

Ulm 
1. J;»adr, Calazane 
3. João Agripino 
3. Mem de .sa. IPL) 

B P.I. 
Aarão Steinbruch fMTR) Uno de Matt.os lPT.N) 

Segretdrto João BIlt1sta CarteJtru _ Brenc.J. 

Reunwe3 .... qumtas.. !elras. tJ.,S 16 noras. 

SAúDE 

Presidente _ Slgefredo Pa.!heco 
"Vice-Presidente - José Cândldo 

T-itnlsl'es 

Slgefredo Pacheco 
Pedro LUdoviOO 

D1:x~Huit Rosado 

J06é Cândido 

R~ut Glubertl ePSP) 

::OMPOSIÇAO 

Mataria 

FSU 

luplentes 

L Vfll.{rel' OurgeJ, 
2. EUgênio Ba.rr06 

PTB 

, 
UDN 

Lo,,"", d. Coma 

BI'1. 
• 

.Miguel Couto lP5P) 

Secretárto Edua.rdo Rui Bar~a. 

Reuntóea _ quint"Ja.!. feiras, tU! 15 horas. 

SEGURANÇA NACIONAL 

Presidente _ Za.cha.rtas de AssUlt!}:l9ão IUlJ!'H 
V1Ce-?reSld.ent.e - José Gulomard • .PStH 

Tltut.,. .. 

José Gulomartl 
Vle~rmo P'reire 

Sllve.stre ?érlc.1es 
CMcaJ Passos 

lrbleu Bornhausen 
Zaoha.r1 .. · de Assumpçli<l 

Raul Glube:rtl (PSPI 

COM,.."SIÇAO 

P5D 

PTE 

UDN 

Rucletltes 

1. RUy' c'rn~ 
2. Att1l10 Fontant\ 

1. José Erm1r1o 
2. OIX· Holt Rosado 

I AdolphO t>ra.noo 
2. EuriCO Rezende 

Jil P.1. 

Aurélto Vianna 

Secretárto 
1ieUntó .. _ 

Alexandre Pfaende. 

qudntas lelras, às 17 bor .... 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

rreatdepte _ Aloysio de Carva.lno íl'V 
'VIce-presidente - LeIte Neto (Pf.!D) 

. Tltul ..... 

LeIte Neto 
FIllnto MU1le:r 

DIx-'l.u1t RoIlado 
SIlvestre Péricle. 

ABrio Ste1nbrucb (M'l'R) 

COM~OSIÇAO 

suplentel 

f .1) 

1. Vl<>torlno 1!'re1ze 
g. S!gefredo P1\O!>M>o 

PTB. 

UDN 
Antônio Oru-Ios 

I'L 
Mem de S4 

B.P.I. 
MltrUel Oouto CPSP). 

. Secretário - Josê Ney Danta.· 
'" l/eun/ões - terç ..... fe1r .... M I~ bom". 

____ ~ __ lO,.. 



h 

í 
/ 
: 

'_8 í 2----.2:.~ça-fei' a __ 2_3 __ --__ OIARIO D') COclGRESSO j,ilCn\'AI, (Seção 11) 

T::lA:IE<PORYES, COMUNICAÇõ::S ê 03f1{.G Pú3LICAS 1 E; Para efetuar o levantame:l- l-I} Para o estudo das Leie:lsL 

COMPOSIÇAO 
I to da PRODUÇÃO MINERAL gens do Poder Executivo :'0 

I DO ?fJô e estudar os meios ferentes à REFORNL'I ;',-.] 
Titulare.! 

E'lgêIÚO Ban\M 

Vhlsun Oonçl.Ví:l 

PSú 

Ou;" 

Suplf'nt~ 

2 J :>se GUlomarO 

Me'c Braf\'a 

co~azes 'de possibilitar a, .MINISTRATlVA 
suu industrialização ! Crlaaa por m:C18UV8 da C .... L1\~r 

: :!,,'S Deputd..dos aprOVada paiO :: • .4.' 

CrdU.d em v.ru .. u.e ae. l:{equer.mco- i em 1.12 1963 
to DI' titi';-6:i. do ~r. SenadDr d>.SE l Membro:, (8) ParUd~. 

, Ermlrto, aprovadU na sessão ~de II Qt l 
setembro de 1963. r Senattores: 

, 

I De.fHgnaOB em 19 de setemtlro Ge I WIlSon Gonçalves ~ PSD. 
1963 I Leite Neto - PSIJ. 

P'r<rrugaú.l eru virtude do Rc!:que
r:meut,{. nY 1.lM-53, do Sr. ~Ctla,llor 

.:\lllt0n Campos, a~:rovado nd ~..:~ao 

de 10 de dezem!:)ro de 1963. 

Memoros gl - PartldOl 

Sl!:~elt'edo paclleco - P::lIJ. 
Aróemvo de FlgUe1redc .... VJ.:'. 
Ed.m1.UldC Levl - PTB 
Ad\llpM Franco - UDN • 
Joào AgrtplllQ - UDN o 

Aurel1c VIanna _ PSB 
J0..5aphat Martn.bo - Sem I ~:rf n.:L 
D~PUtad03; 

Sccrettlrfo ,- Alexandre ?faenrkr 

ReuntóeJ _ quarta.s.-te1.ra6, ).s 15 

Jo.;.e l<·t!üc.nno _ C'~U. 

A ttlUo r'vD Lana - P:::;D. 
~ugeruu ~J.rros - l-'.::lD. 
Jo~~ l!:nlllflo IRelatofl -

Gu.sta\"O C'apanema (PrCSltieoti"!) 
)PSl> 

P·lO. 
Bezerra NetQ _ P"rB. 

I Aderoal Ju{ema _ PW. 
i 

COMISSõ~S ES I'ECIAlS 
Mt::l0 Braga _ PTB 
Lop~ da COSta - UDN. 

Laerte Vle. ra - UlJN ISul.:;...;tl~ul: 
pe;o ep\..ltndO Arnaldo N~el~el 

Be.tol Dla.s - UDN. 
.) Para I{evlsão do Proleto que 'I C) 

deline e regula a PRO 1 E
ç,~O AO_DIREITO DO AU" 
TOR 

Mllton Campus tP:esHlente) _I 
Uoutel de Andrade - PT'B. P ara O estudo dos efeitos 

da INfLAÇÃO E DA POllTI- \11)1'<. I 
J11ilo Le .. te (V.cePt.) _ PRo arnaldO 9erdeira - PSPo 

CA TRIBUTARIA E CAI\'3lAl Secreta.no' Aux'Uar LegJ.;,,~vc 
SOBRE AS EMPRtSAS PRI- PL-lO Alexru,are Marques de Al,u.1 Juarez rávora - FOCo 

EWal<to Pinto - MTR. 
VADAS IQuerque Mello. 

CrldQü em Vlrtude do Requerlmem,(. - _.-
l' 4l;m ti.l do Sr. ôellactor MllWD 1I ~eunlOe$~ ÓlJ.s teltati a.s 16 ODr8.S o COi',.,.. .. ~Q;;..~·S ESnJ~I"'I' ... Cnada em vlrtude >lo .:lcquerimen- .. ii1l\.uC)v'/u ..i J.;:.I'O,J •• •••• 
d:n~~~, ap!vvado em .lU ae )s:le.rt. \to o' J31-6:1 do SI SenailOI üOUVf(l PARA 4} ESTUJICC .2': 

,Vlen aprovado na sessão de ~ de P''''O ''<'''''OS "''<' 4"'''7''1. 
1)".\;Jn.:l.aa em 22 de novm!lro ae agOSto dei 1963. F) Para estudar a situação dos ill:. .h;.t li 1L1~ ~~.-~I 

196' TRANSPOR'I'ES MARiTI_ D."S A CONS'lI'ETU,:";:: Ues,gl.aaa . em 8 d1! agOsto d.e 1963. ti. 
prorru3ada a.té 15 de aez.en.oro elE f 

HL.ÚJ em Vl.rtlJàe at.. H.eq'Jenmeut<l nu. 
mer<> l~J 6~ ap uvado em 12 1e de
ZCUlorCl Q .9'3:.!. 

CJwp.etaaa em 4 de laneu·o de 
18;3 .;urn a aes.gna!;ão aos ::)enn.Jr~ 
SeCla!lul e.s Vascuocelo.s lol'rea e 
l!:'dm unGo Levl 

prorrvgaoa até 15 de dezernbro Óf 
1964 em _ vutuae do Requerunento nQ~ 
mero l 198' 6:1 de ~r $en4\QUt Mefl.<r 
"le.:> punentel ap-~o\'aflc em li) le I"IQ_ 

\C.nora Qe 1963. 

Membros .7) - Pllrt1d~ 

Q.lberto MiU'UlhO - PSO. 
Mellez~ Plmentel - PSD. 
Eenb"lil~ Vieira - UUN'. 
Milton C8mpJoS - UCH .. 
Vasconce,~ rorr~ _ p'l B 
Edmuno<' L.eVl _ !?'l'H 
AlOysto de Carvalho - PL. 

B) Para estudar a situação da 
C~SA DA MOEDA 

Crlaoa em vtrtuae ao ReqUerlmen· 
to nY b61-ti:s do Sr. Senador Jeuer .. 
sun ae Aguia!. aprovado em 14 !te 
agu;;tc Ce 1963 DeSignada em 2B dt' 
BJ'CStc de 1963. 

Prurro~aaa até 14 de março <le 1964 
t!;'U .,l~ lem vtrtude do ReqUer~m~n

to O'lmerQ 1 160-63. do Sr o S-enaQOl 
.J .'l1r-'rs·m de Aguiar aprovad() em 10 
de jE'7embro de 1963 

Membros (7) - Pc.rtldos 

.1'tterson de Agula.r 
p~U 

Prorrogaaa em vtrrude Clo Requen ... 
mente 0 9 1 161. de 1963 do SennO] 
Senador Attlllo «'Cntana flp(\J~aJt 
etn 10 oe oezembrQ de 1963. 

Membros 15) - Partldos 
Attillo Fontana _ PresldeDtQ 

PSD. 

Jose 
PSD. 

Feilctano - (Vlce-Pr., 

José 'Exmll1C _ Relatar - Pl'B. 

AdOlpho ll>ronco - UDN o 

Aaréllo Vtanna _ PSD. 

MOS E FERROVIARIOS 
i I) Projeto de Emenda à Cone 

Cnaà.a em vl.ttude do Requer~men- I tituição nCl 4/61 
to QY 152-63. do Sr. Senador J~e 1I .. ~ 
Erm1no. aprovado na se.ssao de 13 de (QU~ U_8 .. CoE SO~RE Vl!t\l !:.L.::~ 
novembro de 1963, l'OS 008 MAGISTRIlOOUI 

Deslgnaaa em 13 de oovem.bro <te Elelte em 27 de Junhc de 1961 
J.963. Prorrogada: 

Prorrogada até 15 d.e dezembro o.e 
1964, em virtude do .R,equerunenoo 

I n9 1 162-63. do Sr. Senador JOllc 
.. ... elte. aprovado em 10 de dezemb,c 
le 196" 

_ ata 15 de dezembro de· 1902 [l~ 
Requerimento 609-61 açr o em 14 1 
dezembro de 1961. 

_ até 15 de Qez.embro de 1903 p ... 
Requerunento 7'19~64l, apr. 'Cm n I 
zembro âe 1962, 

SecretQ.rla: OftClaJ !.eglSlaUVID .. Membros 15) - partldos 

Att1l1o Pootana - FSD. 
Sigefrt·Qo PaCheco _ PSD o 

J~ Ermll10 _ P'I'B. 

- até 15 de dezelnbro dei i!:lt.4 O~ 
t Requertmento 1 l"3B~6a. apr .. em 16 c 
dezembro de 19630 

Pt,..3. Jul1eta R1belXo dos santo.l. 

D) Para estudo .las causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA e suas re-

Ü'lneu Bornhausen - UDN o 

Júllo LeIte - PR. 

Completada em 29 de outubJIJ 1 
1962. 16 de maio de 1963 e 23 de clJ; 
d. 1963. 

Membros (6) - Part1dO'".J 

percussões negativas na e1t- Secretât1.o: Aux1lJar Legtalauvc 
A. Mello, 

J e11 erSOD de Aguiar - PS..lJ. 
Lobão da SUvelra 123 cio eDrU I 

1963) _ PSD. 
r""')tção P't.-10. Alex.n<lre M. de 

Cr1.aOa etn 'Ilrtude do Requertmen .. 
to D' .69-63 do Sr. Senador J03é 
E!rmLrlo, aprovadO na sessão de Ut oe 
agôsto de 1963. 

Desj~naaa em Z2 de a.~Ur..c de 19% 
ProrrogUJ por :. o.no. em rutuCie 

:10 Requerlmento nV 1. un-63 elo s..~ 
oho. Sena<lor SlgefredO PacIlccn. 
aprovado em 1t; de dezembro ~ 
1963. 

Merllb:-o.s tI)) _ Pa.rtidoo 

JOSê I<'eL'rlano _ PSD~ 

SlgetrMo Pacheco <VlcePr o) 

Q) Para o estudo da situação RUJ carneIrO - PSD. 
do CENTRO \í;;CNICO DE Benedicto Vallad'r ... - I',sD_ 

AERONAUTICA E DA ESCO- WUson Oonçal."" <23 d~ eo:U , 
LA DE ENGENHARIA DE, 1963) - PSD. 
AERONAUTICA. ÓE S JO-I Danlel Kl'Ieger - UDN. 
S~ DO~ CAMPOS Lopes <Ia =to. (29 de .ulub:o 

:> 1~62) _ UDN. 
Ot~n.aa em ~irtude do ReqUeltmen· 

W n' 168-63. do sr. Sen.dm ~8.lIr. 
CaJ.azanG, a.provado na sessão ::1e 13 
de novembro de 1963. 

M1lton Campo.; (Vlce-Pt::.llO·~·-'· 

Herlbald.o VIetra - UDN. 

Dest:rnada em 13 de novembro de 
ISB3. 

RUI Pa.1melra - UDN. 
Sllveõtro Pér1cl~ (23 de 

.~$O, 

~ i PrOITugaua até 15 de dezembro d~ 
JOSé ermtrl0 (Presldento) - P'l'B·11961 em vtrtude do RequerImento 06 .. 

19631 
Bezerra Neto 123 de abrO 

- P'I'B. 
Lope~ as costa - UDN. l mero 1 158-63 do Sr. Senador Ant().. 

WUsoo GónçalVeB - PSD 

ArtOur .vlrgU!O - PTBo 
Eam unae L"eVI - P'11i. 

Adolpho Franco _ UON, , OI'!Il ~"I.~ psn ) 010 Jucs. aprovadc em 10 de je::.:em· 

j 
,~ur.o _DnDa l.t . .K: "'!Nr) - "". bro de 1963. ' 

Eurtco Rezende IVlcePres1dentel - I 
UVN· Seoretárlo! Auxfl1tt.r Legts;,atl\"CI.\ Membros ID) _ Pa.rUdos 

. PL-I0 Alexandre Maraues de AlbU-/ 
JOS3pnat Marinho - ~ le&e:-:.lel ,:!uerque Mello. # JOSé Feiiciano - PSO. 

Ruy Carneiro - PSD 
Secr~táT10: OtlclaJ LeglSia.t<·tl'Q, ReumOcs' 2:h a ~ ~Q'" -4..a l.:l.1 Ant---on1o Jucl1 _ PTB. 

l?L-6, J. B. Caste)"" Branco.. bnr!lll Packo CaJtW.Illl _ iíl'DD-

Atonoo Celso - PTI>. 
N~"1le1r" da Gama _ ~B. 

Barros Co.rvalho :.. P'I'B. 

Aloysio de Carva.lb.o !E'-"'\Ido: 
_ PL. 

Mero de Qã - li'L. 
~bc.n ~ .,., Ç!;".~-:;:-":;-
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,)IARIQ DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 
~ 

Junho de 1964 18'!.) 

J) P ' d ~ d à Cons- L) P 't d E d à Con' - até 15 da dezembro de 1964, peJo Milton Campos - UDN. 
rOjeto e a:::.men a rOJe o e ~men a ' u" Req. 1.143-63, aprovndo em :0 de Heribaldo Vib-A-a Vlce-Preslden~ 

tituição n9 7/61 tituição n9 9/61 dezembro de 1963, ODN. 
(CIJ"H OiS!:'DE SOBR~ êS r,ü}.TS- iQU:E LUO!)'::.;'l;:::A O ElZG:ME DS COmpletada em 29 de OUt'11b:"o Oe Menezes Pimentel _. PSD. 

rnD..S D.". CO!ViPE'1'3:NClA PRIVA .. DrSCRI:R~INAÇúO DAS RENDAS) 1962 23 de abrU de 1963 e 22 rt.e Ju.. &lflCO Rezende 123 de a.bri la .. 
'L'll1 A ~O SIlNADO, !NCl.UINDO IDo de 1963 1963, - aelator - UDI'< . 

. AS D!!: PLrOt"OR & ~XO~ERACAO ,EleIta em 20 de novembro ele 1961. i Membr,os _ Partidos !S'Hv~tre Péricles t23 de abri}, 6:ii 
DO~ Cl!E:<'ZS DE J.\'USSiiO Dl- PrOlrC[M.a: I 19631 - Pres1dente - PTa. 
:!LOI.\ll':l.TIC.A PB:-t1\1.ru.'ijENTE E _ ate 15 de d~zerubro de 1962. pe!o Jefteroon, de Aguiar. - PSD. .. 1 Nogueira da Gama. - pTB. 
AP~tOV t'l!l O ESTABEl.ECIMEN .. Requerimento 6U.)~6! ap.·twa.do em 100 ~ilson Gonçalves 123 de tlortl .... e I Bar~os Carvalho _ PTB 
TO O ROMr'IiVIXNTO E O REA .. de dezembro de 1961; ,19f.i3) - flSD ___ o AIOYS10 de carvalho - PL. 
'TA~':ENTO OS RELAÇOES DI· _ até li> de dezembro de 1963 pelo Huy Carneiro - PSD.. Lmo de Matos - PTN. 

PLOiUA'!'tCAS COM PAtSES ES· Requerimento '182~62 aprovado em 12[ Lobão da SUveira ~. PSD. ,João Agrtpino 123 de abrU de 10133): 
'l'RASfiElfiOS). Clt! dez.embro de .11162; CUido Mondm 129 de <Jutu1JrQ ce - UDN 
Ele,ta em 4 de outubr ode 1961. - até 15 de dezembro de 1964. ~ 19b:.!} - PSD t Damel Kr1eger - ODN. 
Prornnatia: Requer .. mento l 141~6ii .a~rova.@ em M11wn CamPQs - UDN. 

to de dezembro de 1963. HeribaJdo Vtetra - UDN. I 
- ate 15 ae dezembro de 1962 pele Membros (16> _ partldoo I Lope.. da COSta - UJ)N. 'Q) Projeto de Emenda à COM. 

fteq:Jenmenw 301~61. apr. em 14 C1e Joao AgripInO 123 de abrU de 1963) 'I tituição nl? 3/62 
dr'l~mbro de 1961: JeftersoD de Agular 123 ele fLl-:U 1

1
- UDN 

- ate li> de dezembro de 1963 pelo d 1963 f'SlJ :l'E 
"eq 1 I'J(}_6", apr. "m 10 de deze........ e • - . Eunco RezeDde 123 de alr.U de IIAVT()~aZA O TRIBUNAL Sl' • 
... } ~iJ"" .ou Menezes PImentel - PSD. c ~"' U . IUOR ELEI'rORr.L A nx.AR DA ... 
bro de 19ü::$. FUlnto Muller _ PSD. 1 .. 6." - D~. '1'\ PARA A REAIIZAf..'AO 'UO 

complet-ada. em 29 de outubro/de CUIdo Mond.1n 129 de outubro aa I Silvestre Pêricles (23 de aorU de PLEBISCITO I'RE
4

VISTO NA 
1.962 e :l4 de abril de 1962. 19621 _ PSD 1963. - PTB. ~ ElJENUA ('ONSTITU('IO;'lji\L fI,j'" 

Membras .16) _ Partidos Ruy Carne:ro (23 de abril de 1963 Nogueira. da Gama - P'f'B. 4 _ ATO ADICIO~AI"I 
_ PSD I BarrOs carvalho - PTB. ' 

1Ient!ze.<. plmente1 - PSU., AlOYSIO de Carvaillo _ PL. E1elta em la de Julho de I9d::d. 
WllsoD Gonçalves {23 de abril de I Damel Krleger (Relator) - ODN, Miguel COuto _ poP. I 

l~hjJj - presidente - PoSD. Eunco H.e:z.ende \23 de atln]. âe Cattet.e Pmhelro 123 tte abrU di: Pl"I,}r\>g:ação: 
LooÜ(} da SilveIra - PSD, 19631 lIDN ! 196'3) - PTN. ! _ ate 1t de Qezemoro de 11:HJ3 oeJo 
Ruy Carneiro 123 de abrll de 19b3) I MUton campos - UDN. : Requl..:r,menu.; nn·ti:! apruvado <'111 ~.J 

....... PSD, I HeribaJdo Vleu-a - uu.N. • de dezemOl"u de Hlti2 
'Gwao Mondm I •• de outuOro de RUl PalmeU'a -UDN 10) Projeto de Emenda a COI1S.: - at.e 1:> de dezetlloro de ;96~ 6c'.o 

U:'64 1 _ PSlJ. Amaur:y sova - 23 ao abril do I tituição n~ 1/62 1 t{eq ... erlmentc l 141) tlprovado ~'n .. 'I 
EUrlco Rezende 123 de abril de 196::$J - P'lB . I de 'lp./emnn. ae lU6a 

19t1JI _ UDN, B.1.ITOS Canalha - PTB. I' {Of:HUU.iil·OlUEDAU .... UE CONCCR., Completada em 13 ete ub.4 U ae 
Daniel Kneger - UDN. A:gem:ro de i'~~gt;elrt.Oo - P'l'B. 80 PAUA INVE:ST1Vt:RA E.i\'11196~ 
MllWn Camp:>8 IVice·Pre.:iltle:lt.e) oi!zecra NeW ·23 de abrl.1 de 1M3 CAHHO lNJL'IAl. DE t;.-\lUU~IUA 

,...,. UD~, _ I?TB E PROIBIÇAO VE NO.'dEAÇOE~ Membro." - PafLlr:k.ls 
Henoald\.l VIeIra _ UDN. Aloy~l.O de Can,alho - P.L.. l:"lTERI~ASI, I Jeller~l>n ae A.gmal - 1'.::;,. 
Lopes da Costa _ ODN. L1no de Matos - PN, ~eJta em 10 de malo de 1962, . Wll':"UIl li-OOÇI1JVCS ':.!J a~ cl.J,"lj Q\l 

SUvestre pér.clea ..... ... i __ PTB i \953, - P:::.I..J 
Vlvi1.1do Lima _ P'rB. Prorr..r2;dua: I !tu,. CarneIro - P::;U 
Amaury 81.\'3 I:J~ J.e .:..t:r~. de :9'ti::ã) ; M) Projeto de Emenda à Cons- _ até 15 ae dezemb~o de 1962. pele Loono da !::iU celra - PSD, 

-.. .PTB I 't ... q 10;6 Req 18.a·62..--aprvvada cru l~ dt' J(: i\lenezt'~ Pimentel - p:::;,V 
Vaga do Ser..a..J.or P~ntc FerreU'a ti Ulçao n 1 zemb!"o de 1962 I ~..eJt.e Netto .23 de abril ce i96J: 

(2.: de abnl Oe 1963) - .ti.eta~ -llAPU(;P.l,ÇAO OAS CO'IAS DE IM· - ate 15 ae aezeOlorO de 191$3 pe~<"1 P::iU 
p'! B ' POSTOS OEóTiNAUAS AOS blU~ Req 1. g~·63, aprovado em 10 de de. M,lJt.OD Campos - Ul)~. 

A.oySlo ele Carva;'h.o - PL~ ~H;lPI0Sl. 'lembro de 1963. H~flbaldo Vlelra - UUN, 
L·no de Mat(.ls _ PTN, JuDO Agripino \23 de atml je 953) 

ZlelLa em 28 de dezembro de 196'2, C<lmpletad.l em 23 de abrll >1e ~&, _ U UN . 

K) -Projeto de Emenda à Cons~, Prül'ogaau; i Membros _ ParUdos ! 19~~rl~ ~~~ende 123 de a.Ma J. 

tituição n
q 

8/61 I ae~ a~~3~:3 a~p~~~e::;zr~r:e 1~~:e ~!~! JeHel'SOn~e aguiar _ PSD. I ~l~~~~~r;V~:r~~I; ~2~N de atlrtl ~t 
(8(\StlE t.XOXERAC:;t\O. POR PRO- i.embro de 1.962 WUt;.oD Ü{lnçaJ\~ ,23 de d.br1l de 19631 - PTB 

l'OS'rA DO SL.'lADO DE CHEl<h! - aLe 1~ de Oezembro de 1964 pelO 1196~1 - PSD Nogueira da Gama - PTB, 
Dl:. l\USSAO OIPLO:\1ATICA DE H-eq. 1 142·63 aprovado em 10 ~e ou· ttuy (J.arneuo - flS. Barros Carva l l10 Pia, 
CARA'fEH, PERMANEN"'E). tubro de 1963. Mmezes pune!ltel - PSD Mf'm de Sà - PL. 

, Completaaa em 30 de março de I· MULon Campus - U.L>N. I_ Aarác Stelnbrucb - M'l'R 
j:le:La <"Tem ~ de outubro de 1961. 11962. 29 de outubro de 1962 e 3 de Herlbaldo Vielra _ Ulm·. 
,Prurro .. a.da. abril de 1003 'EurlCO Rezende 123 de a.bril dt .,R) ,- ~:e 1:> de dezembro de 1982, QelO lU63J _ UDN. Projeto de Emenda à Cons .. 

.Reque.LIDento 608~61. aprovado em 14 Membros (6) - Partld<J.3 João AgrlPIDO (23 de abril de 11?6" tituição nq 5/62 
de lanel.rO de 1961; ." 

•• ate 15 de Janeiro de 1963. pelo - Vlce.Pres.ldeDte - UDN. 
RequertmeDto '181-62 aprovadO em 12 JefterSún de AguUll - PSD. I DanteJ Kl'leger - UDN, 
d~ dezembro de 1962; WUson GQnçalves 123 de abril "'" ~l1vestre Pê1'ICles 1:l3 de abrll óe 

_ a.té 15 de dezembro de 1964, pelo 1963. - I;1S0, 19631 - PTB 
RUy IJarDeU'O - PSD NQguetr"9 aS. Gama P'TB 

Requerimento 1.140·63 .e.PfQVaá.O em Lobão da Sllveira _ .... 50. - . 

!lJISPOE SOHUE A ENl'REO/\ AOS 
L\lUNIl.'lPIOS U~ 30% 04 A.fUU; ... 
CADAÇAO DOS ESTAOOS QUAN
DO E.\.('EOER AS RENDAS MU~ 
Nlt.'lJ·t\l~l , 

Completada em 30 de I'nQ........ de OUldo Mondl.o t29 ae autUtJ.rv .... e I! Aloys10 de Carvalho - i'L. ..I, 
.1952, ~9 de outubro de 1962."'23 àe 19621 - PSD ~uréllo Vianna ,23.. ete abril u elelLa em 13 de setembro de ~ed~ .. 
10 de dezembro de 1963. ~ Barros Carvalho - PTB, I 
. ,brU de 1963. MUtoD OamPOS - ULJN. 1-963) - Relator - PSB. Prorrogaaa.: 

Memor~ 116) _ Partldos 

MeI"'ezes punentel - PSD. 
Ruy Carnelro 123 de a.bril õe 191J3) 

- PreSldent.e - PSD. 

Herlbaldo Vieira - UUN. 
Lopes da costa - UDN. I -- -ate lt1 de dezembto de I9ti3 pel~ 
J ~ A"'"""' () 23 d ........ , d 19-) ReQUtnrneutu O" 1 141-ti~ ,IOr...J\U~O 
oao • .,plll \ e 'v.u e uo P) Projeto de Emenda fi Cons, em 12 de dezembro de 1962: 

- ~~o aezende 123 de a.bru c1'i! tituição nq 2/62 - até L~ de dezembtt. <le 19f)t' :le!Q 
1963, _ UT""n.l, rlequen .. 'llento 1 !47-b JapruvaJ. .:a 

Looao da SIlveira - PSD. 
JeItt'l"l:>on de Aguiar (23 de a.bril 

lQ6J. - PSD. 

LJ..... (I!'óSl'l'l'Ul NOVA ~)ls('aL'][~AçAO ~\J ()f' dezembrc ~ 1963 
d-e Silvf$tre Pérlcles (23 ele abrU de DE RENDAS C\1 liA\OU OO"S Completda em 23 de abri. de .Mi. 

1963. - PTE. :UVN1ClPIOS). 
G~ldo Mond1.o 1.29 da outubro 

IQ62, - PSD. 
Ddn:e. Kneger _ ODN. 
'EUrlc.o Rezende (23 de abril 

1963' _ UDN. 
MIlton Campos - UDN. 

de oNgueua da Gama - PTB. 
Barros CarvaIro - P'I'S. 
Josapbat MarInho (23 de a.bI1l de 

de 1963. - S. teg 
Aloysio de Carvalho - pr
L1no de Mnt~s - PTN, 

Elelta em 23 de mal(l de 1962. 

prorro;::acão: 
- nte 15 de dezembro de 1953 pelo 

Requertmento 186-62, a.provpdo em t~ 
ele dezembro de 1962; 

_ ate 15 de dezembro de 1964 "1 .... '0 'Herlbaldo Vieira IVice~Pre.s1dente) 
- UDN. 

Lopes da Costa - ODN. 
VaRa do Senador Pinto Fe:-retra 
~ de abril de 1962 - Relator -

N) Projeto de :Õmenda 
tituição n9 11/61 I aequenmento L lo!tt·6::$ aprovado em 

à CQOS- 10 de dezembro de 1963. 
COmpletada em 23 de IlbrU de 

\963. 

Bezerra N etc (23 de abril do 1963) 

(CRIAÇãO OI! NOVOS 
MUNICíPIOSt 

Mêmh.,'i'S _ parUdOS 

JeUerSOD oe AgWEIr - ~SD. 
H.uy Ca.rnero - PSD 
U>bfio áa Slvera - PoSO, 
WHson Oonçalvea (23 de a.bril C.f 

19631 - PSU 
t...f!tc Netl.. :.!::I 4 63J - PSD 
Meneze~ Pimentel - Pr6.5lOent3. 
Mllwn OampO! - ODN. 
fierlbaldg VleLTa - UDN 
}osaphst MarInho - 123 9 63) ... 

Vlcc-Presidente - ODN. 
Danle. IÍ.rleger _ OUN, 

- P'rB, 
Amaury Silva (23 de abrU de 1963) 

Eleita em as de tnarQO de l00t. 
Jefferson de Aguiar _ i,JSD. 

,\ Wilson Gonçalves l23 de e.bMl 
llIQ3l - PSD, 

Vaga do Senhor Plnto Ferreiro 
~ Eurico Rezende (23.4 63. - UOta. 

-PTB. 
!Vivaldo Lima _ PTB. 
I\loyslo d. Carvalbo - Ji'L. 
ltJno lia Mata0 - PTN. 

\ 

Prorrogação: " c26.4 63) _ P'I'B 
Ruy Carneiro - PSD. 

- até 15 de dezembro de 1963 pelo Lobão da Silveira - PSD. 
~. 794·8lI ... provado em !li <lo de- I,1!1te Neto (23 d. abril de 19113) 
lembre de lOOl!. - PSJ), , 

Nogueira da Gama - PT.B. 
Barros oarvalllo _ P'IB. 
Mero &o 811 - PL. 
M"tul101 Cru~ 1!il3.4.Sb. _ D:IIZD-



,O) Projet~ de Eme~da 1t CtlnS-
, tituição n Y 6/62 
IAUMllNTA PARA Q'IlATRO o .)IU

nlERQ . DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E no DtS'fRITO 
IFEDERAl- 1<0 SENAD(JI, 
Elel'a em 139 62 

I Prorrogada: 
; - ate 15.12 63 pelO- Requerimento 
790-62. aprovado eIn 13.12.6'1; 

- a.t.é 15 12 64 pelo aequerlIl1ento 
1.148-63. aprovado em 16 12.ôa, 

Completada em 23,.4.63. 
Membros _ partidos 

Jefferson de Aguiar - pSD 
Ruy carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - Ma Iof 

:PSD 
'Wilson OOOÇB.lV04 (lS 4.68) 

Il'SD 
, Menezes PImentel _ PSD 
'Milton Campos -ODN 
, Herlbaldo VIeira - UDN 
, Josaphat Marinho - 123.'.63) 

tJDN 
, DOlllel Krleger - ODN 
, Eurico Rezende - (23.4 63) - VI

de-Pre.5!dente - UDN 
lo. VagQ dO SenadOr Pinto Ferreira 
123,4.63) - Pre.5!dente - PTB 
'Nogueira da aama _ PTB 
I BarrO! carvalho _ P'I'l3 

Mem de Sã - PL 
· Júlio LeM 123 4.63) - pR 
i , 
T) Projeto de Emenda à Cons
: tituição n 9 7/62 . 
IREVOGA 11 j<;MENDA CONSTITU
'. CIONAL li" a, QUE INSTiTUIU o 

SISTEMA PARLAMENTAR DE 
GOVl!:RNO E o ART, 61 DA C!>NS

, ~ITUIÇAO FEDERAL, DE 18 DE 
SETEIIIBR!> DE 1946), 

~mu.; de Figueiredo - PTB Y) Projeto de Emenda li cons-I J03é Fellc!ano 0' pSD 
Eurico Rezende 123.4.63) - UDN t't' - o 5/63 WP.on Gonçalv", _ PSD Milton campos _ UDN , Ulçao n· ~ 

Bezerra Neto - PTB 
Daniel Krieger - UDN (DISP<iE SOBRE O L'liPOSTO DE Edmundo 1-evl _ P'l:B 
Josaphat Marinho - Sem Lesen<M.j Vl!:NDAS E CONSIGNE' ... ÇOES Argemiro Ftgueiredo _ PTB 
A1oysl<> de Carvalho - PL Meio Braga _ P'l:B 

~ , Deslgnada em 31.5.63 EurICO Rezende '23 4 63' - UDN 
• Prorrogada até 15.12.64 pelo Re- Aloysio de Carvalho - UDN 

V) Pr9Jeto de Emenda II Cons- I querlmenlo numero 1.154-63, "pro- Afonso Arlnos - (IDN 
. tituição n9 2/63 •• do em 10 12 63. 3Qaaphat .Marlnho - Relator -~ 

I Sem Legena! 
f'")IREITO DE PROPRIEDADE) Membro.s - partid-o.s AuréHQ Vtanna _ PTB 

Deslgna.dos em 23 4.63 
prorrogru:ta: 

JeftcrSQn de Aguiar - PSo. JúHo LeHe - PR. 

- até 15".13.64 pelo Requerimento 
1.151-63, aprovado em 10.1263, 

Membros - Partidos 
Jefferson de AguIar - PSll 

Ruy Carnelro - PSD 
Lobã.o da Silveira - PSD 
Wilsoo Gunçalves _ PSD 
Menezes Plmeht.el _ PSD 

Ruy Oarneiro - Pres1dente -
Lobão da 6Uveir. - p6D. 

Leite Ne·o - PSD 
Amaury SilVA - prs 
Bezerra N et-o - PTB 

E'SD ••• vaga do Senador B'Umberto 

Wilson uonçaIV04 - PSD' 
Menezes Pimentel _ PSD 
EIerlbaldo Vieira - Vice-PI"Qatden-

to - PSD. 
AIt1.ury SUv. - PTB 
Bezerra Neto - E"l'B 

UH. Vaga el9 Seb&dor ~1I1,!O Fer
reira _ P'1'Bi 

BUv ... tre Pér1cles - E"l'B 
Artlll Virglllo - PTN 
Eurico Rezende (23.4.63) - UDN 
MUton O4mpQll - Relator - UDN J' 

Jollo agripino - UDN 

Neder - PTB 

ArB'emiro a e FlguGlredo 
EurICO Rezende - UDN 
MUton Campos _ UDN 
DaD.teJ Krleger _ UDN 

E"l'B 

AlOYS10 de carvalho - PL 
Jos8phat Marinho - Se mLegencla 

Z) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 6/63 

'INELEGIBILIDADE) 
JOIlJIpMt Marinho - Sem Let!'enc!o' 

. A1oY$lol de carValho - PL J DesIgnada em 3 10.63 

f 
Prorrogado a.té 15.12.64 pelo Re· 

W) Projeto de Emenda à 
tituição n9 3/63 

C 
quer1men:o(,; número 1.158-6&, a.provn .. 

ons- do em 10 12 63 

IDISPOE SOBRE A ADMINISTltA
ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E 
MATEruA DA CO~IPET~ClA 
l'RIVATIVA DO SENADO)_ a 
Designada em 3.5.63 

Membros _ parUdos 

Jefferson de Aguiar _ PSD 
Ruy Carnell'O - PSD 
Wilson GonçalVes _ .fISD 
Jose Fel..iclBno - PSD 
Wa.Uredo Ourgel _ PSD 
ArgemU"o de Figueiredo - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

CRIAD.~S OE ACORDO COli O 
AR'f. 53 D.' CONSTI'I'UIÇAU :J 
O ART. 149. ALlNEI\ A, DO R'E-o 
GUl~l'O [N'fER~,O. 

Para apurar a aquisição, 
pelo Oovêrno Federal, doe 
acêrvos de concessionãrias 
de serviços públicos e s. 
importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional. I 

CI'tada pela ResOJ.oqão número U • 
de 1963. asstnada pelo Senhor NeiSoll 
Macula0 e mau 28 Senho~ Sene
dores ja,preseptada em 30 de lna~( do 
196::11. 

Designada em 3! de mala dé 1963 
. - Prazo - 120 dias, ate 28 do co
I tembro de 1063. 

Prorrogada: 1 

- Por mal.! t20 dias. em virtude 
da aprovação do ReQuerlmento' 011-
meTO 656~63. do Senhor Senador .João 
Agripino. n,q sessrto de 18 de se·.em .. 
bro de 1963 121 hOTlU;). . 

Prorrogada .té 10.12.64 pelo R<l-
,Eleita em 6.12.62. quertmento 1.152-63, aprovado em 10 
I prorrogada: de dezembro de 1963. 

SUvestre Pértcles _ PTB 
Edmundo LeVl - PTB 

-' 1>01 maIs um ano ,em VirtudE &I. 
aprovação do Requerimento n1ltUero 
1.173·63. do Senhor Senador [.,tito 
Nelio, na sessão de 1'2 de dezeII1bro 
de 1963 

'- até 15 12 63 pelo Requerimento 
IJ91-62. aprovado em 12.12.62; 
'- até 15 12 64 pelo Requer!mento 

• 149-63 aprovada em 10.12 63, 
I Completada em 23 4.63, 
, Membros - Partidos 
J effer.son de Aguiar _ PSD 
RUy Carneiro - PSD 

I Pedro Lu4ovlco - PSD 

Membros - partidos 
Jefferson do Aa:Ular _ PSD 
Ruy carneiro - pSD 
Lobão da eUveira - PSI) _n Gonçalv.. _ PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
LeIte Neto - PSD 
Ama.ury Sllva - PTB 
Bezerra Nete - E"l'B 

Eurico Rezende - UDN 
M1Iton Campos _ UDN 
alOySiO de Carvalho - tTON 
Afonso Arinos _ ODN 
JO'i'phat Marinho _ Sem Legenda 
Raul Glubertl - PSP 
Jos~ LeIte - PR 

1 Wilson Oonçal've.s (23 4.6S) 
PSD 
I 

.. , Va.ga (io senador Pinto 
- PTB 

I"me\ro Z-1 Projeto de Emenda 
n9 7/63 

Benedito valladare,s - PSD 
I Meneze:! Plmentel _ PSlJ 
.MUton Campos - UDN 

,Herlbl1ldo Vieira - ODN 
EUrico Rezende 123" 4 63) - ODN 
Daniel Krleger - UD:N 

... Vaga do Senador 
taJão _Vice-Presidente) 
... Vaaa do seIíJldor 
smar _ PTB 

Eduardo 04-
- PTB 
EduardO Ao-

EUrIco Rezende - Pre' 'lcüo -
MIlton campos - UDN 

Constituição 

'TRANSFER~NC1A Il'ARA 11 RE
SERVil DO MILITAR OA ATIVA 
QUE SE CANDIDATAR LI CLlRGO 
ELETIVO) . 

: João Agripino ,23 4 63) - UDN 
· Amaury Silva (23.4 ,s31 - E"l'B 
: Nogueira da Gama _ PTB 
i Barros carvalho _ PTB 

Daniel ~tegor - ODN 
AloysiO de carvalho - I?L 
Josr.pb",' Marinho - Relatar 

sem Legenda 

Deslgnada em 2.10.63 
prorro:Ja4a a tê 15.12.64 pelo Re· 

- quer1mento oumero 1.156·63, a.prova
do em 10 12 63 

I Mem de Sá - PL 
,Raul Glubertl - PSP , 
Vl Projeto de Emenda à Cons
I tituição n9 1/63 

-
X) Projeto de Emenda II Cons

tituição n9 4/63 

(CONCEDE IlUUN1DADES AOS 
VEREADORES) fTRABALHO DE ~IULHERES ~ ME-

NORES il 'll:UBALIIO EM IN- Deslguad& em 20.6.83 
, DUSTRIAS INSALUBRES), Prorroga<la até 15.13.54 peJo ao-
· Deslgna~a em 23.~,63 querlmento ncunero 1.153-83. ~prOV<l-
, do em 10.1363, 
'Prorrogada até 15 .12 6~ pelo Re- MelIlbros - Part1doa 

Ijuerimento \.150-63, aprovado em 10 Je!!er,on do AguIar _ PSD 
<1e d .. embro do 1963. R"1 CarneIro - PSD , 

Membros _ partidos Lobão ~ª SIlvelr. - pSD 

Membros _ E'1!.rUdOl. 

Jefferson de Aguiar - PSp 
Ruy carneiro _ PSD 

-Wilson Gonçalv .. - PSD ' 
JOOé FeilClano _ PSD 
WaUredo GurBeJ - PSD 
Argemiro de FIgueiredo - Pl'i' 
Bezerra Ne~o - PTB 
Silvestre Pértcle.s _ PTB 
Edmundo Levl - PTB 
EurICO Rezendo _ UDN 
Mll~ Campos _ 'ODN 
Aloysló de Carvalho _ PL 
Momo Arinos - UDN 
Josaphat Marinho _ sem LflIl'en<!a 
Júlio LeIto - PR 

Membros - parC1óo's 
Jefferson de Agutar - rsp 
LeIte NeÍo IPresldente. - pSD 
NelsOn MacUlan - PTB 
João I\.grlplno 'Relator) - ODN 
Josaphat Ma.rInho - Sem Legenda 

2ª) Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Se~ado 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves o 
corrupção no Departanjen
to de Correios e Telégrafos , 

Orlada pela Resolução nQmer~ 32 
de 1963, assma.da pelo senhor Ji;Ío 
(erson de AgUiar e mais 33 Senboro 
SenM-ores Ispresentada na se.s.são do 
30 de outubro de 1963', 

Pra:zo _ até o tlm da sessão ~lll
latlva de 1963. 

Prorrogação por 90 dias (até 1. a. 
mar\>O dO 1964) ~1l1 virtude do PoC" 
querimento nllmero 1 163·63 do SOe> 
nhor Senador WUson Gonçl'l1-/C1 
aprova.do na sessA.o de 10 de 4eze:rna. 
bro de 1963 121.30l., 

DesIgnação em 6 de dezembro CD 
1963. 

Membros (111 - Partidos ' 
Jefferson de Aguiar - PSD 
LeIte Neto - PSD 
AbtUlo Fontana - pSD 

,Jefferson de Agular - PSD 
,Ruy Carneiro - P6D 

Lobão da Silveira - PSD 

Wilson aonçalves - !'SD 
Mene.... Pimentel - PSll 
Leite Neto _ PSD 
AIt1aury SUva - P'I'B 
Bezerra Neto - I?TB 

2-2 Projeto da Emenda 
Wilson Gonçalveb _ Pres1den~ ~ 

:;I pSD . 
Artur VlrgllJo - PTB 

: Wilson GolIçalves - Rela:."" 
;rSD 

Menezes Pimentel - PSD 
· Leite Neto _ PSD 

Amaury Silva - PTB 
Bezerr. Neto - 'Vlce-Presldent., 

$'1'B 
Vaga. do Senador Pinto Fnrrelra 

t- Jn'B 
CJ1:;_O ~ - ~ 

Constituição n 9 8/63 
,__ Vaga Jo senador Pinto FCTrc\rn (AUTON0311A DOS frIUNIC1PIOSI 
- PTB 

Silvestre Pér!.l .. - P'I'B 
Adalberto sena - PTB 
EurIco Rezende C!3.~.63) - POlI 
MIlton campon - !1DN 
II.IOYSI<> d. ",,:valho - l?L 
Josaplmt Marinho - Sem Lc~"'d:I 
João AsrIplno - ODN 

esl!lllllda em 22.10.63 
Prorrogada até 15.111,54 pelo Re

querimento ntlmero 1.157-63. aprova. .. 
do em 10.12.83, 

Membro:! ~ PUtld01 ' 
iJefferoon do 1\sIII.". ,- 1:'é;lJ 

RU:f Oe.rnolá'o - li'Q) 

Bezerra Neto ·8 11.63 - Vioo·prc .. 
s1dente - PTB 

Meuo Braga - PTB 
Jo!.o AgrIpino _ ODN -
Damel Krleger - UDN 
EurIco ltezende 123 4 63) _ :U;:nl 
Aurélio Vianna - PSB 
Secrett\r1o: Auxfi1ar Lefdsls.t!vo. 

FlA, 11_ Ney E'assD:J OIInto.:J. 
LobQo <h GIlveirà - PSD 



~T.:"ê;:;r:;,ç;:;.a-.;,fe;:;i.:..:ra~2;:;.3 ~ _____ ~ .~O:;;IA:;;R:,;.IO;;;..,.:O:::,O;;;..,.:C;;;:O;;;:N:,:,G:R:,:,E;;;S:;;;S:;;;O;..,.:,N;,;A;,;C;;,IO~N;;,A;;,l:;;"..~(:..:S;,;;e!:çã;;;:D;,..:;II:;.)_...:... __ =,;J,;;.un~h.\l de 1964 181 5 

Comissão de Educacão I 
e Cultura -

Jooa.phat Ma.rinho. eventualmente, 
r." R6UNIAO ORD:!::i.~ARIA. REALI~ O Senh()r Sr.nador Eu:nl.!!1do ~ Levy, pelo senhor fOatete Pinheiro - <;) 

ATA DAS COMISSõES 

ZADA EM 17 DE JUNHQ DE 19641 RZ!S.tor do proje-,J üe Lel da Camara. senhor Deputado Armando Corrêa. 
n.,) 61, d~ l!J64, wnsumre .,ia pauta e pelo Senhor Deputadc Nelson Cal'''' 

A$ c;.uinze horas do d.a df~2.>.S.;te I que "flxa até 31 ae julho Ci.ê <:act!1, ano !leito _ e, o senhor :)eputado Tou
de j·l...."'111o de mU u"'.lveceLios c .:.es 4

1

-: prazo para O encauunham"'ntc, à trilnho Dantas, pel(, Senhm Depu
Eento. e qü.atrc. lJ..a saIa d~ CarrL164 C.ám2._·J. ú:;:s Dep:.;.;,::.úc;s. 1:1 ~!'i."püSta. t.a.do E:req!Lacs cesta. Por d-etermi
sões, sob a p~'eciidéllC:.a d(J &!nho: l}!'ç3.mCl~al'la ao Di::;t:lto Fede.:-al·', nação dO S€11hOr presidente, o ex" 
Sena.dor Menezes Plment.el. U".e5entes emIta p~;'ece.r pelJ. .sua aprovaç.;io. padiente lido é anexado aOs autoB 
Os • Senhores Sena_ores Padre Cala- \ S'..lbmetido o parecer a discussão e do projeto. 
zans, Josaphat A1a.rinho e Walfred::l vo::açao, sem re~;;riçõzs é aprovado. Iniciando 06 trahalh{l':::, o ,senhor 
Gurgel, reune-~e .a. C-omisstlo de tCdu- Na.da mais havend.o a tratar, eneer· Presidente. cOll:!eO.e a palav .... a ao 
caçà..) e Cultura. 'ra-se a reunIãu, ~c.VTanuo t'u, ClaudiO Senhor Deputado Pa.u1o Sar3.ZBte. 

l1elXam de comparecer, por mot1vo 11. C. LeJ.J. Neto. S~!"etário, <lad hoc", Relator da Comissão, q'Je lê o seu 
jU3tificadO, 03 Senhores Senadorês I a p:esente .am, que, u:na vez aprova... pru-ecer sObre o PrC"jeto de Ui DÚ" 
Pes:oa de Queiroz, Ant-mio lu 1.. e da sem. ass:nad3. p~l"J s::nhOl' Presi.. mero I, de 1964 (CN), que "1ns:liui 
M~m de Sá_ 1 d.ente dJ. cC'!n~"::;'~, noVOs valore.s de VenClillentos pa.ra 

Dos proj~tos. cc!..& • .l~Us da P3.ut.a'j OS servidores pÚOliços c~vls d{J Poder 
sâo relatad::s os segL;.'lntes· Exeeutivo e dá outras p::ovidências". 
pelQ Sr. Senaaor waljrerto Gu'gel Comissão de Indústria o Senhor Relator, no exeme da 

- pela aill"ov:lÇio do p:'ojeto de e Comércio pn.ens::l.o~m p~esidenciaJ. faz ~a ex-
Dêareto L~L51ati\.'O n~ J. de .... 954 - ! 1 iP1allaçao millUc;.c.sa, de artigo poa.-
.. Aprova {,) Ccnvellio de Intercâm.b:o 2~ REUNtAQ E"'CTRAORDINARIA, . artigo, demorando-.se na máll!e ao 
Cultural entre Qs Estados un:d·:::s do REALIZADA NO DIA 17 DE JU- artigo 33, que estabelece uma restri-
Bra::;l.l ç O~ E5ta..dOS Unidos Mexica- DE 1264 ção ao a.rt:.go 3B. Afum·ando que, o 
nos; assinado no Rio de Janeiro, aos, ._ '1 ' .~ artigo 3-3, determina que a Lei em 
30 de janeiro de 19SO'·. '

1 
As 15 oo.as d.o ~ J.l.a ._7._;~ Junho d... que vai se transfo-xmar e.ssa propD-

-+ pela aprcva~áo do Projeto d'e Lel i .. ~54, ~ ~n. ;~aJa da,,, c~_~:_oes, sob a. sição entrará em VlIgOI a par-ür de 
do "S"'nad.J n~ '2'1 do 1954 - "D'sp5e p1:~,:",-enc.~a co Senho ..... E-nador JOSé 19 de jUllho dE 1964, com as re.::sal
sÔbte- Vlfl.g~n.s ão' e;u:r:o' \10 peS.soal ~~~aano. F.r~tent~t~ os Senh;res se- v~ constantes dos artifos 33 e 34. 
doo~nt~ -E adJ.nL"li::t:~:iva d3.·s UTI.r.'er~ ... - ...... es AdLo F:;n~a...>1a, NeLon Ma_ I!}, as re&.alva.s, 'B. que e refere o ci ... 
,sidád-es Federa:s". ::'Ll.: D. Ad01p.n.o ..t' :-anco e ~ar!os de ~2do a.."'tigo 38 são, precisamente. 

Sítbmetidcs os parec~rES à discuss':o l?;r~~~?,_ rene-~.e_ a COmLS.Sao de aquelas que estabele-cem um limite 
e votaç<'iO <:-em res~r'ç6es sã0 a,rova· ..... ,,!W.~ltUJ,Çao e Ju~t,ç3.. . além do qual nãc irão 0'S aumentos 
d' -, ~ De~xam da c'Jm.parec-er, po!" momo ?fogramados até 31 de dezembro de 
~.ada 'l1a~s havendo a tr~tar, encer~ JUSt:fiCldO. os .::i-enh<:!'eS ~nadores 1964. 

ra-se a reunião, lavranci.o <'u, Aracy t I:'l~:.U B:;:-nhau~-e!1 e Aa."l:"""'J.O Stein4 

Em segU:da, O Sênhor Rêlato.!', dá 
O'aeilly, Secre:árIa, a prese!lte ata, I b.~--:::. . '_"n- 00 .... 0. OI" ... ~ pa...... ciência, ao.s membros da. Comissão, 

• -··vada oor' o<:,,,,inada ~ PlOJcl,N~ ~~ ... ~n<.es u.:;;>. '"'""""" da" -'a- -t~" J·un'~ ao senho" qu , uma vez a?~~;~i_" .... ~ a .........,.. .:.2.0 ,e:l.atado.5 os ~z?u:nt~s:' ~ "' ... .3 ó ...... '"""""" V\.I oi. 

pelo Senhor P ~.' . U> I Pelo Se"1l,!}..d.or At".:~ Fontana PIesidente dia República. as quais, 
foram a.companhadas de perto pelo 

Comissão do Polígono 
das Sêcas 

j - Pe~a rC1elçao cta Projeto de Lei senhor Wagner Estelita., Diretor 
do Sena,do nl? 24-64 - Cria o registró Geral do DASP. para conduir por 
?ara tM:1S as transaçõ~s de oompra 3.fi:ma;r ter sido em decOTrência das 
j \"eno.a cêbre auto~óvelS. mesmas a apresentação da. Mensagem 

Pôslio o J;.:u€cer CEl discussL e vo_ Presidencial, a qual, o Senhor Pre.si-
2ll' REONIAO ORD11:-.lA....:::u., R.E...-\LI- taçã.o, sem restrH;õ'::'9 e aprovado. d te d C - - dá' 

ZADA EM 18 DE JUNHO DE 13'34 N:da ma:, hav"njO .l t:atar, encer_ en a cml.Ssao ma.n ar ler. pe.o 
Secretário da Comissão, a fim de um 

. I ra-se a reunião, JaHa.."1d::. eu., Maris Ih h·'~ d 
As ~6,30J horas c!-{) dia 18 ~=~ JUllil0 I HeleU'l. Bueno B~'::mdto, secretãn.a, a me or con ecunen ....... por p'lrte os 

de 1~4.~ n~ S?!a das CornlS..5Ot:S • .:ob p"'esf"nte ata qU? depo:s de lida e Senhores Parlamentares membroo d.3 
a. pte.sJ.denc1a aO Sinhor. senaCor Ruy .~.nrovada scrá. f,';::::·!l:::.d:t pelo Senh-Dr Comissão. 
Carne:ro, presentes 03 s:mhol'es Se- f)res;dent n A seg~} dando o S:::nhor Relator 
ll?-~!ons. Argemiro_ d~ F;-?u~iredo, AU-I . . y. __ _ ~r ter;n~<l::ia a parte expo~ltiva !lo 
rellO Vlanna, JcaJ Agripl5{) e Jo,sé I sel:l re.avorl~, cmn as oon.sld.el'.aço~ 
Cândido Ferrazl reúne-se a Comissão Comissão Mista para estudo do ao""" menclOnada, o Senh;>r. PreSI-
do Po!;o-ono das C'ê"us dente, detertmna ao secretano da 

,~, " c . Projeto de Lei nQ 1, de 1964, ComlSsão' proceda a leitura da Men-
Deixam de -comparecer, pOr mot:vo (Cr~) Ilsa~em n~me:o 4, de 1954 (número de 

justificado, OS Senhores Senadores o!':gem l;}S). 
Sebastião,Archer e Dix-huit R':sl..-do. 3ll' REUXIAO, REALIZADA NO DIA I A m.::u.::,he.:n lida. prl"lnru:. as se. 

O senhor Senado! Argemiro Je Fi· 10 DE .JUNHO DE 19"54 ~ "'"'Y"~ 
gueiredo, Relator da matérIa constan- -.......... I gu.intes modi!icElÇÕes no Projeto de 
te da p3.uta., o "Ofic;o n9 4.964, de A9B d€z dias de mês de JUIlllO do Lei f.Lúm~o 1, de 1964 (ON), ora. em 
1003, do senhOr Superintenden:e d.l ano de mil novecentos e ses~enta e cramltaçao na. COngresso Nacional; 
SUDENE, ql;e er:ca!1l.inha ao Senado quatro. às nove horas, na Sa}a da 1) Nova redação ao ~ 5, cx:
o e~trftto das contas bancárias dessa comis.sã.o de orçsm€nt(} da Camara put, mantendo-se o respectiVO para.-
Superint€ndêncla", op~na pela nãJ dos DeputadciS, so'J a p!"esidência do grafo; 

4> REUNU.O. REALIZADA NO DIA 
10 DE ./UlmIO DE 1964 

A«s dez di&; do mês de jUDllO do 
a.no de mil novecentAs e ,s.es.senta. e 
quatro. à.s dezesseis horas, na sala. 
da Comi&são de Orçamento da Câ_, 
ma.r,a. dos Deputados~ sob a presi
dência do I;'enhor Senador Sigffred~ 
pacheco, Presidente, presentes OSI 
Senhores Sen.ad.or~ Desiré Guarany:\ 
Eurico Rze-nde. VIvaldo Lima, WU-, 
wn Gonçalvoo, Aurélio Vianna, ca .. 'I, 
tere Pinheiro, Mem de. Sá, Leite \ 
L~'to • OS Senhores Deputados 
Humberto Luoena, AIy Pltombo. 
Muniz Faicáo. Armando correa,/ 
'I'h.eódulo df . AllTlque~que. cesa~. 
.?:l€W, Pera.chi Barce!os, Ernaru 
Sátito, Ezequias Costa e J'06é ruclu., 
Paulo Sa.razate, reune-se a COmÍ5-
.,j2.~ Mi.>ta incumbida de emitir pa. ... ', 
r-ec.r sôbre o Projeto de Lei número "I 
1. de 1004, que "institui novos va
~or~ de vencimentos para os.s en'l-' 
dores públicos civJs do pOder Exe
<:utiv.o e dá outras providências". 4 

A1L~entes, com causa justifica.da, 
os Senhores Senadores Jeffer.s{JU de 
AgulU' e Melo Bxaga.. 
~ li.da e a..ntOvada a ata da reuniâo 

an .... enor. 
AOrlllCO as trabalhos.. o Senhor. 

Presi1iente, (,."Ottlunica. aos senhores 
Membros da COrn.iss:ão Mista que ·0 
prazo de 12,00 horas para apresen ... 
ta.Çá.o de Emendas à Mensagem com
plementar termina à.s 2,00 boras dai 
madrugada. 

E, a. seguir, dá a palavra ao &J
nhor Deputado P8rllo Sal"azate. &8 .. 
laoor da Comissão, 

Com a pa;.avra. o Scnhoa- Relato~ 
em prosseguimento ao reu relatóriO: 
passa a falar sObre a parte objetiva. 
do seu parecer. Lfndo, para OS s....
nhores membros da. CCm.1ssão, os 
númerOs -das emendas agrupadas llQS 
segUintes itens: 1). Emenda.s COm 
pareceres favoráveis; 2) Emendas 
aceitas e subemend-a.:;; e. 3) Emen
das ~m Pareceres Contrários (para 
requerunento de destaque). Opinan~ 
do pela aprovação do projeto, C(lm a. 
retificação decorrente da se""unda. 
Mensagem Pres!denclal. E, qOuanto 
as emendas aceitas pelo Senhor Pre" 
sidente da ComIss.1o Mista (112 das 
3~ ofr~idas ?-entro dos prazos ra
gun·enrolS), asstm· se pronunc~ou: 

1 - Emendas com parecer fa.vo_ 
rável, 48 (quarenta e oito): 321 a 
335 (do Relator), 23, 25, 50 (em par .. 
te), 6,2 - 68 _ 70 _ 71 - 75 _ 
TI - 79 - 105 - ]Q6 - 109 - 1I3 
- 120 - 134 - 143 - 147 - 149 _ 
150 - 153 -, 197 - 198 :.... 199 _ 
200 - 2G2 - 222 _ 283 _ 300 - 3Q4 
- 312 - 314 _ 2G1; 

competência da comissão do Polígono senhOT Senador s:.gefredo Pach~o, 2) Nova redação ao artigo 33, ca-
das Sêcas, "no exame da :::.utentici- presJdnete. pre.:entes os senhores 5e- put;. 2 - Etnendae com sub-e.m-e<l1das. 
dade. ou seja da verdade constante nadares Desiré Gu.a.rany, E".lrico Re- 3) ~up.:essa.o do parágrafo único 11 (onze): 46 - 154 - 161 - 162 _ 
dos, extretos das contas que estão ZE-nde, Vivald,:} Lima, Aurélio _ Vian- do artigo 33~ _ 163 - 1M - 16:5 - 2..54 - 273 _ 
arroladas n,:} processo" cujo mér:oo na, Catete p~nhe;ro, Mem de Sá, 4) Nova redaçao, do pa.rájmfo 19 31:t e, 
será examinado pela ê'outa COmissão Leite Neto e os S-enhores D~putados do artigo 36.: e, ~ ,- Em~da.s cwn parecer con .. 
d~ Finanças. Humberto Lucena, Ary Pitomb<J. 5) Elevaçao, para Cr$ .........• ~rru:lo. 53 (clllquenta e três): 1 Ipre_ 

Muniz Falcão Armando COrrêa, 330.000.<:00.000,1)0 (trezentos t trinta Judlcaõa) Ô 10 
...... heó:iulo de' Albuquerque, casar bi1h,ões de cruzeiros). do .crédito es- ,- -.:.. 15 - 17 - 18 Submetido o parecer a iiscuss:io e 

votação, sem restriçé),es é aprovado 
Nada mais hJ..v~nd::> a tratar, en· 

cerra-se a reunião, lavrando eu, 
Claudio I. C. Leal Neto, Secretário 
"ai hoc", a pr~ente ata Que, uma 
vez' aprovada. será assinada pelo Se~ 
nhor Presidente da Comissão. 

Comissão do Distrito Federal 
P' REUNIAO EXTRAORDINARIA, 
REALIZADA EM 17 DE JUNHO 

DE 1964 

As 17,30 haIas do dia 17 de junhO 
de 1964. na Sala das ComIssões, sOb 
.a presidência .do Senhor Sen2.dor Au
relio Vianna, p:'eJ:;ntes os Senhores 
senadores Edmundo Levy, pedro Lu
dovteo e José Feliciano, reúne-se a 
CCmis~ão do DIstrito Fed~LaJ. 

Deixam de compa:ecer, pU!' motivo 
justificado, OS Senhores Senado!"es 03_ 
C'M PasSOs e Filinto Muller. 

. • -.-~-H-n-._a priet-o, °a-a-chi Barc-elos. Ernani Sá:" peclal de que at.a () artIgo 37; - 33 - 34 - 35 _ 40 _ 41 _ 42 _ 
tIro, Ez.equ:a.s custa.e pau!? S~a.- O Senhor Pr.esidente. em con!or- 63 - 72 - 69 - 73 - '14 _ 78 _ 81 
7,ate, !eune-se a P.DmlS.':ão MISta. m- midade COm O procedido da ~z an- - 90 - 112 - 125 _ 127 _ 138 ~ 
cumb~da de enlltlr parecI' sôbre o ter!or abre prazo para re{!ebimento 139 - 148 - ?SI - 157 _ 158 _ 159 
PrOje!? ~e :úei número

A 
1, de 1964. de e~endas, à nova Mensagem, de 160 - 167 - 168 _ 195 _ 2'01 _ 

que lllStltul novos v~lore.s d~. ven- 12,00 horas e, de 6,00, para entrega 203 - 224 - 225 - 226 _ 228 _ 239 
c1mentClS pa.ra, OS serVIdores CIVlS ~o de recursos. Informando, na opo-rtu- - 241 - 247 - 249 _ 250 _ 253 _ 
E;?de! fÇ:xecutivo e dá o-utra.s proV1- nidade não serem aceitas emendas 2'64; 
denclflS . que impliquem em aumento de des- Em ,seguida~. o Senhor Relator, 
~. Del~a:t; .. de comparecer, com mO- pesas. comuruca q-.le, com relação às 225 
... :vo JUSt,lÍlCad·O, os Senhores S€n!l-- emendas, nã<'l aceita.s pelo Senhor 
deres Wilson Gonçalves, Jefferson CQnclu1ndo OS trabalhos às 12,30 Presidente da Comissão pOr e 01 
de Ag"".li-ar. M,el0 ,Braga e O Senhor horas, o Senhor ._Presidente. encerra rem aumento da despn....sa p~~ v~ 
Deputado Jcs~ R"cha. & presente re-.illlaO convocando an· namensaD"em cu·os recur~ l'?: 

E lida. a.p:-o;rada. asiSllada e va-1 tes, OS S~nho!e~ Parlam.entares, paro a.presen~d:o.s noJ temPo há~ o.rup. 
a publicação a ata. da re1.U1i:lo an· \.1:.o.'Ila nova ..!eulllã~,~oàs; 15,00 ~.oras. ~ pele. Camissã.o, e Os mi;~osac~:, 
tenor. quando se.ao pro,",~~gu.dos as t, a.ba 4 rao examinados tun a U' e d ' 

No exped.iente, o senhor Pre.!iden- lhos. E, nada mais havendo A tra- sult.a.do dêSse referido e;~mé o~_ 
t.~. lê ccmunbtçôes das mesa..~ do tal', pa.ra constar. la;v.rei eu,.J. ryey feito p.ela Comissão constará' da se: 
Smado Federal e da Câmara dos Passos Dantas, Auxihar L~z:·':;latlvo, recer da Comissão' e do substft ~~ D~'Putad'J6 dando cl.ência à pres- PL-9, da Secrets.ria do S-enl!do Fe- em que tra'usformará a €da _ u ~vo 
dên-cia.. da.s seguintes su~titutiçõ-es deral e Secretário da Comissão, a v""nédo r ltao o 
na ocmpc..-:içzo da Comissão: O Se- presmte a.ta, a qual, depois de lida. ~ - . 
nho:r Bezerra Neto, pelo Senhor De- -e a.provada., será pelo senhor Pres1- O 8enhor President-e, iltubmete a. 
siri: Guara.ny - o Senhor Senador dente assinada e publicada. ri.i~Ou...<:São e votação aIS emendas: com. 

, 



o 
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&.;.~.~, ;;;:1' fc.yc:'ável, M quais sâ.o q,pro-I des de et!Gnomia mIsta, visto que, esâ. 
V" j'"'' sas sociedades. subvencionadas no 

.... cT.-i . .:.nuando. -o Senhor preslden-I Orçamen~() do. União, també~ ent~o 
tt'. '> ~::net.e a vo:ação e discussão e inelu1~as no regime. a..dminLStrativo. 
v.).~":'~'o as emendas com su)}emtn- que fez com que o Projeto se e.sten
Q:' •. ' desse às autarQ.1!.ia,s e a essas enti
! l!..,n apal'te, para uma qu~tâo de dades. Em votaçao, é apro\'ado o pa-
'orne ... l, o &.111101' Senador Aurélio I recer do rela~or. . 
IVial1na, p=de a pala-na. E, o S .. nhor Emend,a numero 327 (pedido de 
~re.sidellte, atendendo à questão de destaque do Senhor senador Aurélio 
I(nd~,n formulada pelo Senhor Sena- Vianna). 
:do:: Aurelio Vianna-, concede-lhe a O Senhor Relator, cem a paI.:tvra, 
:y.~.3."ra. 1 tece inúmeras cOI1.5ider-ações, sóbre o 

I..AJll1 a palavra, o Senhor SenaG.o.l.' '''xto d emenda concluindo por 
A_:_ 2:10 Vianna, mdaga do Senhor ~fil'ma.r :''q'Je ela ;:lSf' tutela.r a situa. 
IRc!3~Or qual o teor 1as sUbe~r-:ct~s, ção vilente dos servidorea da !F'a .. 

Em !'espo.'ito, o. Senhor Relato?, In- zenda, especialmente dOs pequenos 
10:ma que, de acordo com o Reglmen- servidores e nunca diminuir a recei
te, p5 emel:das devem ser votadas em. ta. Havendo, portanto, um ~qUlVOCO 
E obO, ,na~, no ~cante as e~:nd.a.s no to'cante à interpr;etac:ão que dão 
~(rm moemendas, la requerer f~:sem à emenda. E, no tocante a segunda 
vetadas uma a uma sem ne<.:eSSIdade parte d emenda, é apenas_ um su
de desl,aque. E, como as emendas posto d~''':t,o adauirido então a ri
tom s.ubemendas são poucas, portan- ""01' ~~a-'; t.'tXa ~deve 'res elhninada 
to, não há e<;mo votar em globo paya ~m~ vez por tôdas. Dando-se, de 
ci'::3ta:::a-las, E, um. destaqu~ automa~ agora. en diante, aos funcionâ.riOS 
~~co, f?rmulando, neste s~ntldo, req'le- que ingressarem no Ministério da 
1'1meOlO ao Senh~r PresIdente, Fazenda, condições idênticas aos seus 

O senho~ presldente~ com a pal.3. w colegas de q-'la.lQ.ueI outr() MinistéIlo. 
1ra• _comunIca que cOntmuam e~ dIS- ~e5tas c,ondições, o pa.rágrafo tam .. 
eu.s.aO as emendas. cOm pareNr do bém têm razão de. ser, eLe agora em 
relator, diante, .. inguém pedil:á. tra.nsferên-
E~ ap2rte, o Senhor ~e:putado cia para a Fazenda .. senão pa.ra· exer

-r'heodulo de. Albuquerq~e. solIcIta, do cer suas atividades como em q'"l31quer 
6enllOr presIdente, adIamento para outro Ministério mantendo entre
és e~endas de número 321, e 325, d~e I tanto, situac;,Õcs 'anteriores pÓr se!em 
autona do. ~elator, por Velsarem 50- legais, não podendo serem conslde~ 
bre 'a, matérIa sp,melhante à ,emend-a l'adas como fa"CT ou privilégio, Des~ 
ele n~meros .171 de sua autona., ta forma, afirma o SenhOr Relator, 
, An(,~, .porem, do, SenhOr Pr~lden. ser justo SI. ma.nutenção do seu pa
te decIdir a respelto da questa? de l"€cer fav(l?âvel à emenda, apenas, 
ç.rdem do Senhor Dputa-do Theódulo diante das oportunas ponderações do 
q.e Albuquerque, o Senhor Rela~Ü'r, sen1íOr Senador Aurélio Vianna, ta .. 
pede a palavra, ~o q"le é atendido l'â a seguinte cGf!'eçã.o no t.exto de sua 
pelo Se..'1hor ~reslden~e. para. e~la- autoria: onde diz "no valor corres .. 
~ecer que, ac~lta o ad~mento l;?edldo, pondente" •• , para dlzer lO Até os va
mas, CGmo fez requermlento .sobre olores corre-s;eondentes... No resto, 
oEIegundo grupos das emenda.<; com pa- mantém na íntegra o seu' par'ecer. 
lIlecer ft'"\'.iuável e c~m sube~endas Afirmando, ainda, na conc1u..'iào. na
deve, o Senhor Pr~ldente. por el!l da. ter, esta emenda COm o Tesourei
votação <? seu requer~mento e, ao fl- 1'00, Agentes Fisca.is do lmpô.sto de 
lI;Iial, pora em votaçao as emenda..s Consumo ou Ac.ua..'1eiro. O Senhor 
com parecer co~tráll0, salvo o.., d~s- Presidente a seguir, S'"lbmete à VO~ 
tnques. ~ E, ~ermmada esta votaçao, tação o parecer do Senhor Rela-tor 
enquan~o nao acab~rem os 3 grupOs, no item 1. Em votação é aprovado. 
oc-mo manda o reglIl1ento, não pode- Encerrando 08 trabalhos da pre-
a)io seI' votados C?S destaqu~s, sent,e reunião, o Senhor Presidente, 

O Senhor PreSIdente, aceIta a su- da por terminada e votação déste 
gestão .do S~hor Rel~tor e, cOlo~a grupo de emenda. , transfere para a 
roam discussao, o tarcen'o gJ:!lf? ae I'eun:áo noturna, das 22,00 horas, a 
eP.lendas com pareceres con~rari~s, d:.scussáo e vocação das emendas nú" 
ealvo os destaques. Em votaçao sao meros 321 e 331. Nada ma~ havendo 
"provadas. .' . a t.ratar, às 20,00 horas, os trabalhos 

:&nenda numero 323 (Ped!do d~ 55.0 emo::rado-;:; e, par:l constar eu, 
~e.s~aQue do Senhor Deputado Hum- J. Ney Passos Dantas Auxiliar Le
ilJerto. Lucena) . i:;:51ativo, PLw9, da Secretaral do Se-

Apos, usa.rem da palav)'a os Senho- nado Federal e Secretário da Co
!':es Deputados PaullJ Saraza.te, tlum- :11iEsão, lavrei a. present.e ata a qual. 
bel'to Luc~la e o S~or SenaclCr lima vez lida e provad, será pelo 
Aurelio VIanna, o Senhor Relator ,senhor Presidente ssinada e pubH-
conclui iJ0l' apresentar a seguint.e cada, 
subemenda.: "Ressalvada a situaçJ.c 
jurídica dos atuais Ocupantes dos 5,~· REUNIÃO, REALIZADA i.\lO 
cargos de A::ses.sor Parlamentfi:' e DIA la DE JUNHO DE 19M 
bem como assim dQ,s servida.L.. q'.le Aos de:: dias do mês de junho do ano 
Jla data desta Lei foram readapta. 
elos nessas: funções, .. etc". Ern vo- de mil novecentos c sessenta e quatro. 
tação a subemenda votaram a favor às vinte c duas horas. na Sala da Co· 
C Senhores membros da Comissão e D)'SSdO de Orçamento da Câmara dos 
cbnka 8 Senhores membros da Co- Deputados. sob a presidência do Sew 
íIIli~.são, O Senhor presidente de,5c-m- :1ho1' Senador Sigcfredo Pacheco. Pre
:Pata votando .com t) relator... ! siàcotc. presentes os Senhores Senado-

Emenda numero 32& (Peu;:d.o . ~e . res Dçsi.é GuaTal1y, Eurico Rezende, 
~~;~~~)e. do Senhor Senador Amdw Vivaldo Lima,. !"fdo. Braga, Wils0,n 
. D€pois, d:J Senhor Relat-or, e~c::t-: C:0~çalves, Aureh~ .VlaO?a, Catete Pl' 
rrece:· tratar-se de um Pl'eceito l':go-' nnelro, Mem de .:xl, • Lelte Neto ~ os 
l10samfnte técnico, visando a atend2r (S~nhores Deputados Humberto Lucena, 
Eit-.laç'õ~s de nquad!'amnw qUf: vão ser I A.""j Pitombo. Muniz Palcão. Armando 
f1;:itos ai>rigando, ~sta forma, todos Corrêa, heódu!o de Albuquerque. César 
cs casos que por ventura venham a Prieto PcrLlchi Barcelos Ernani Sátiro, 
ocorrer. '? Senhor presidente, C01?ca 'I E:cqu;as dól Costa, Josi Richa e Paulo 
em vJ{·açao a em~nda com a SUOE'- Sarilzate reune~se a Comissão Mista iD-
mendJ., H:m votaçao, é aprovada de b'd 'd ' I' -b P 
W}õrdD ~om o relatório do Senhor ILum 1 a c.m tlr parecer 50 re o ro
tne!ator, jcto de Lei nQ 1. de 1964 (CN). que 

Emenda número 329 (PecA> de ~ institui novos vil!ores de vencimentos 
qestaque do Senhor SenadOr Aur~1;o p<lfa os servidores civis do Poder Exe-
Vianna). I cutivo e "'lá outras provIdências.:. 

O Senhor RelaWir', com a palavra, I . , 
explica porque incluiu a Rêde PerrQ- Delx;"! de comparecer. por motIvo jus-
v;i.ária Federal S.A" mandando que I tjfjc .. d, o Senhor Senador Jefferson de 
lO, orédHo sirva par pagaa- às s.ocieda- Aguiar. 

E' lida, aprovada e assinada a ata da I E, pel~ Senhor Preside~te. é .aprov~. 
roonião anterior. do o adiamento de votaçao e d,scussac 

O Senhor Presidente, veritc,:mdo ha- de dest.Jque formulado pelo Senhor Re
ver numero legal, ded.lra aberta a reu- lator. 
nio e concede a palavra ao .senhor Re- U S ... no0r Prc:..dcnlc, as 23,55 h0luS, 

lato! da Coruisl:iào, Deputado Púulo !>a- passa a pref,:cênc.i<l ao ::-~nhor D.:-pu
razate. (.J.do l.esat Prk'to, V.Lc-F.t:sldente, A5~ 

O Senhor Relator, com a p.:.ldvra, co· sumind.o.> a prcs.dcu..-::ia o S~'nbQr Do.:,.:.I
munica que, antes de iniciar a apreCiação tado Cé:;ar Prieto, taz. voaar a p<dJ\'rJ 
do bloco de emendas com pa,cccr con- ao Senhor Rdator. 
trário e o respectivo critério. irâ exami
nar as duas emendas que foram adm
dd.s. 

Emenda uI? 321 (Destaque para a 
subemendol ao destaque da emenda nu
mero 321, com parecer favorável) • 

O Senhor Relator, continuando, ~x
plica que. a emenda nQ 321. visa atender 
o CaSO dos cargos em Comissão, os 
quais, pelo projeto. seriam de tempo in
tegral c, sendo de tempo intC'gral, tor~ 
nar-sc-iam vedados àqueles que, exer
cendo O:.Itras atividãdes de maiór rendi
mento, fôssem convocados a exercer 
cargos de maior responsabilidade no 
serviço. público. E, como :;;ômente no 
presente projeto, passasse a ser de tem~ 
po integral. apresentou a presente emen
da ,:estabelecendo disposição contida 
numa antiga Lei e limitando o máximo 
de trabalho em -40 horas, ao invés de 
-43 vigente.' Dando. às ia horas sema
nais, no regime de 5 dias. precisamente. 
8 horas por dia, A Subc\11enda. porém, 
manda acrescentar t:Ressalvados .. ,» E, 
o parágrafo seguinte do projeto. assim 
preconiza «Ao funcionário nomeado 
para cargo em comissão é facultado op .. 
tar pejo vencimento previsto na tabela 
B, constante dêste artigo,. ,» Assim sçn

o Scn:10r Kel~t0r p.J~:'il â djsLu:,:,~') 
da emenda n9 72. Antes. porém, de l..:" 

cutí~ld. pc;o Senhor PreSIdente, ê o.: k
rido requerimenlo de vo:ta à discu~sf"J 
da emenda 119 253. 

Emenda n9 253 (pedIdo de destdc.u~ 
do Senhor Deputado Humberto Lu..:e
na] . 

U Senhor Rdo:ltor, com a p.llllVr.l, 
apos kcer vár.:ls consideraçõ~s .:.ôbn: ~ 
matêna versada na emenda. conclUI, 
pela sua rejeição totdl, po:- consid~á .. la 
prejudic~al ~os interêsses do próprio de
scnvolvunento do país. 

Em votação, o parecer do Relatbr. é 
a emenda rejeitada contra os votos dos 
Senhores Deputados Humberto Ll.\L013 

e Theódulo de Albuquerque c dos ~
nhorcs Senadores Desirê Guaran'Y (' 
Melo Braga. 

o Senhor Presidmte. Senador S'gc~ 
fredo P<lcheco, às 0,4:0 horas, r('as~t1me 
,.apresidéncia, 

Emenda nQ 256 f pedido de destaque 
do Senhor Deputado Humberto Luce
na) . 

do, a emenda é perfeitamente de acôrdo I O Senhor Relator. com a pahrvra, 
com a Constituição. c, recebendo pare- aceita a emenda, porém. com a segu.inte 
ce .. bvorável, a subemenda. ; reda.,:ão: ([As nomeações em caráter io-

O Senhor Presidentl". coloca em vo- tcrino. 11a administração centr<J.lizada e 
tação o parecer do Relator. o qual, und~ I autãrq':.l:ca. 3 partir da vigência desta 
nimemel!te. é aprovndo, lei som,'ntc poderão efetuar-se em ca

Dando pross<:'guimi?nto aos trabalhos, I riiter C}:cepl ~on31. de acôrdo com as, nc-
o Senhor Prcsidente, pasas a palavra. ceS5i:iades :mper:osJs do serviço pú~ 
novamente, af! Senhor Relator. i blko. ~ 

Com a palavra. o S",nhor DcputaJo' 'C. t - • d Sonh ,r 
P I S d I 'd 1..:._t'iJ vo ilÇdO l' o parecer o '-.,. I au o araZate. ec ara term:na o o R 1 d 
bloco de E"I1lendas que tiveram parecer e.ator aprovéI o. 
favorável e dcstaq!le e passa, Imediata. Em.:nda r:9 72 (p(,;:lldo de de-staquC' 
mente,' às C'mf'n-_'l1s de números 160. do do St'nhor Deputado Humberto Lue~ 
Deputndo TuHy Nassif e. a de 0 9 295. oa). 
defcnd:da pejo Deputado Perachi Bar~ 
celas, dando parf'cer favorável a segun~ 
da por considerá .. la moralizadora e não 
aumentadora de despesas, autorizando, 
aprn.:lS, o Poder Executivo a extin':luir 
o cargo da segunda. não dando mar
gem <l novas nomeações. De forma que 
considera a primeira nfio rejeitada, mas. 
prE'iudicada pela aprovnção da segunda. 

Pôsto em votação, pelo Senhor Presi~ 
denfe". o parecer do relator é aprovado. 
f~cando prejudicada, portanto, a emcn~ 
da n9 160, do Df'putado ufFy Nassif. 

Emenda n~ 239 (pedido de desta~ 
que) . 
'O Senhor Relator. com a palavra. 

Jogo de inicio julga-a inconstitucional. 
pois que. a Constituição só considera 
vitalicios os catedráticos. os magistrados 
e os ta-beJiães, e, a presente emenda. 
manda consid('rar irredutíveis os venci
mentos de todo e qualquer funcionário 
público a partir da vigência desta Lei. 
inovando, desta forma, a matéria coos· 
tituclonal. Porfanto. em razão dos cl~ 
tados argumentos, apresenta parecer 
contrário. 

Em votação, é o parecer aprovado. 
Emenda nQ 224 (pedido de :iestaLJue). 
O Senho"r Relator, com a palavra, re-

quer o adiamento da disoussão e vota
Çao do destaque por desejar fazer uma 
subcmenda, de comum acõrdo com os 
interessados. a fim de enC<lntrar uma s0.
lução adequada para esta. e tõdas as de~ 
mais que tenham correlnção com a ma~ 
t-érJa. 

O Senhor Relator. com a pal-avr.J, 
cOl1sidt'rCl~a prejudicada porque, já ~:...i~
te em curso um orojeto suborcl:nrlnú, 
essas autarquiLls a um ministério, po: 
eng!lanto extraordinário. mns que, nn re~ 
form<l admi.ni.str<1ti.v<1 Sl?rá p{'nnanen~<;:. 

Põsto rm votação, pelo Senhor Pre
sidente, o parecrr contrário do Senhor 
Relator é aprovado. contra o voto do 
Senhor n .'utado Humberto Lucana. 

Emenda' n9 148 (pedido de destaql'e 
do Senhor Denutado Humberto Luce-
na) • ' 

o Senhor Relator, com a palavra, 
oferece parecer pela inocuidade da 
emenda, por possuírem as entida-des nela 
mencionadas, natureza juridica autárqu;
ca muito bem definida atualmente. sô~ 
bre a qual não pnira nenhuma dúvid<l. 

Em votação. o parecer do Senher 
ReJator. ê aprovado oontra o voto do 
Senhor Deputado Humberto Lucena. 

Emenda nQ 158 (pedido de destaque 
do Senhor Deputado Humberto Luce· 
na) , 

o Senhor Relator. com a palavra. 
dado o adiant<ldo da hora. limita .. se a 
ter o seu parecer escrito, o qual, conclui 
peJa rejeIção da emenda. 

Em vot~ç~o, o parecer contrário {lo 
Senhor RelDtor, é aprovado. 

Emenda n9 226 (pedido de destaqu:: 
do Senhor Deputado Humberto Luce~ 
ao) • 
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b S~nhor Relato:, coo:: a palavra., Aurélio V,anna, Catcte Pinheiro, Mero \ da, ;5 q,uilis, ~o quatro. AceitFllldo. ConcLuindo. o Senhor Relator. dá puI 
pronuncia-se pela r~jc'.;E.o da emeoda de Sá, Lclte l\,do e os !:Iennores, LJepu- aindR. a emenda de n~ 46, através d: termillado o exame de todos os grupot 
por consdcrã-la prejudic<!CiZl. ) t<ldos l1ulllD.:r,() LUCCUil. \ry J?1tombo. uma subemenda que mantenha o que esta de emendas. da primeira parte do .sei 

E .., -- 'd R 1-" é .v1ulliZ .t'aJcdo. Armal1(!~, CO.ifei~. TheÕ-
1 

no projeto. porém, melhore a situação parecer, Isto f. aS aceitãveis, só reJo 
~ vot"t;.ilO, _0 parc~er 0d c <,~or. r,lUlo de AiLluqu.::rquc, C:Silf Pn:to. Pc- de todos. tando agora exCtn;tinar a segunda partI 

'-:.pro"üd,o cont~a o "oto o S ... nhor filchi Burcclu~, !:m"ni ,sâhro, Ezequias N e a terceira, sendo que. a segunda, copto 
D?putac:!o Humoerto Lucena. Costa. Jose .l{;cha e Paulo Silrazate, rcU- Em votaç<:\o,. o parecer do Sr. Re- ta das emendas para as quais houve re-

Eme:1da n9 42 {Pd:do (:e d~~t<!que! ne-se a CO.ü:1SS.JO l'-ILsta lllcumbida cte lator, t aprovaao. curse- ~o1icitando. ao Senhor Presid~n. 
do Senhor Deputuco liumb.:ma Luce-I emitir parecer sóbre Q Pro~eto de. Lei Continuando. o Senha! R. elator. passa te. fôssem estas vo~adas à tarde. e. ,Bel 
na]. oI' 1. de lYb-± tCr\;). Que (oIlstitui no- a examinar as emendas de oúmeros 161, final da reunião. as emendas apres~a,.. 

Ü (;,' h R 1 t 1 j '.os \'a~orcs d<': vcnCl;11cntus para os scr~ 1162. i63. 164. 165 e 166. tôdas elas vi- ,tadas à nova Mensagem Presidencial. 
, 'j v~?, ar .. ,c;., U,fd com a pa avríl, I vIclores civis do Poder Executivo c dá sanclo o artigo 25. Dai, examinando Nada maIs havendo a tratar. o Se-

W.L. C{,.-<1 p,eJu k ... a. OJtras prov:dcnclõ'is.» i melhor o assunto, o~erece parecer favo- nhl Presidente, às 12.50 horas. dechut 
~m \'otil}ão, o p .. .:cccr cio SZnlh)r Re- Ausente, com C<lU;5a justihcuda. o Se- j rável as emendas, com a seguinte subep encerrados os trabalhos da presente reu-

laL~r. e ap.ovildo contra o \-'0:0 do Se- nhor Senador Jdh'rson de AgUiar, Imenda: «Suprimo.-se o art. 25.» nião. eonvocando antes os Senhore. 
nnor Deputaào Humberto Lucena). E' lida c. S''':dl rcstnçõl's. aprovada a Em votação. o parecer do Senhor Re- membros da Comissão para uma no"'. 

I::menda n9 247 tD .. st',qllc reg:terido ata d~ rcun,ão ~rIterjQL lator. é ,~rovado. \ rcun~50t às 16,00 horas. para prossegui-

P ~'''.;: D> t-·o llu·n' . t L (.) Abnúdo os u.lbalhos. o S~ilhor Pre- A segmr, o SenhOI' Re1ator. paSSa ai mento dos trabalhos. 
,'~ ur. "pu "o • ~kr o uc: na . , . d" 
Q S:nhor Rddtor, com <J. palavra. sidcnte, ,es:larece Z,0S S~nhor~s. mem~ro~ examlOar a. cmen a n 25'tt a qual. ~e E. para constar, la;,rei eu. I. N~ 

Oj).ha c;uc. por L1nta qu!?stão de respeito da COnllSSao que, !la oportumuade, (jura refere ao pessoal Que trnbalho em RalO Passos Dantas. Auxiliar Legt~lativo. 
au.!t COIlce.tos jurid.cus, e de parecer a palavra ao Sr. Relator, Deputada X. oferecendo parecer favorável com I PL.9, d"J Secretaria do Senado Fedctbl 
conhjr:o, PLlulo S<lra::ate, para prosseguir na arre'l subf'ml,."uda. ,e Senc-táTio da Comissão, a presente 

c:ação dos destaques. Em vofaç5.J. o parecer do Relator com: ata Q-U<". uma veZ lida e aprovilda, setA: 
Q Sznhor D~putado I-Iumb<!'l'to Luce- Emenda nl? 29 (destaque r-.:querido a suhcr.Jenda. é aprovado. I pE'lo Senhor Presidente assinada. 

na. em <-Ip.IC'C, apeia pdtci qUê' a Clllell- pelo Sr. Deput<ldo Ary Pitombo). 1 _ ' ___________ _ 
da. enti..u. Lqut' aSSiIT. redlgld<.l: < Fica O Senhor H.cldtor. com a palavra, 10- I 
\edaJa u ~lkra(.,-ilc dÚ5 qu<\ül'CS d<l~ au- forma que, a cmend<l de nl} 29, deve sel" 
t ... :'q,uias ddit .. tãricls",. I aprec!ada cm~ coni::mto com as cmend~;; 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA 

RELATóRIO CORRESPONDE:'>ITE AO ~ffiS DE l\IAIO DE 1964 O Selllidr t<d ... tor .nOVZlmel1tc com a de nU,meros ,,6. J/ e 38, pO'S que. to-
palavra. acatd o ponto de vista do d<ls vls,am. prcc:samen!e. at.:nder o mes: PRESIDE1I."TE: SEX r ,.,.:~ AFONSO ARINOS 
lJ':),Iut'-ldo Humberto Lu .. ena d~~de que. mo Ob)ctlVO c nos termos: da qu~ fal SECRETARIA: MARIA ll'ELENA BUENO BRANDAO 
a .~ilbclllC!1Ja. hque assan rcd'9!da: ~E' I-ormulada pelo ~'r. Deputado Arj Pip 

\·,._.,J·~d' _ amp'açôo> d u.,. d tombo. A sl'gU!r, em acatamento as ,PARECERES PROFERIDOS ,,'""'" ...... ;.\...... os q d~ ros as d - S D 
a·'l'"'u;a5 c 50 ·cda·le" d c O> a pon eraçoes do enhor eputado Ary ~--------------- -~------"7-----_.~ '. ",.li ' . , _, c. .. :,; e. CO •• oml p. h S' I. _ R I > _ d'f'" I I 
ID,sta dcf:cltanas, salvo atruves de lei.» ltom",o. o ~~uo~ c .1.0. ma !.l,.a o 

Relator o anel usoo Em votaçav. o parecer do Si.'tlhor Rc· seu desP<lc~o l!1JCJal, dando a emenda I Número e Ementa 
lator. é aprovado, / como apm"n..dn . _ / 

Em vot ... çuo as en:endu.s SilO aDro- . 
E:m.:'nda nl? 21:9 (pedido de drstêlque vadas, • I _______________ ~ _______ __'_ _______ _ 

do ,s·r. Deputado Humberto Lucena). I Emenda n~ 7& (d.::st,-.cIU~ pedi.do pelo 
, O Senhor Deputndo Humbe:-tQ L/Jce- Sr, n~put<1do Martins RodrIgues). o 

n<l, ant.'s de ser conced:da a pa:dVta ao O Smhor Relator, com a pabvra. 10- Mensa?em n, 54-04.-. Do Senhor 
S.:'nhor Reli:ltor, solicita a retirada do I formêl b.1\'cr sido o seu p.lfecer contrá. P

t 
redSldent-es da dR<FPud~lIcal subme-

d 'st· c I . - d I -' e11 o ao ena o 'e era o nome 
l o Jue. 1'10. maS, em razao a ,exp anaç~o do do Dl'. Oswaldo Trigueiro de Al-
Eh1enda n9 264 (destaque requerido I Sen~o~ ~eputado ~Iartms Rodrigues, buquerque Mello para exercer O 

pelo, Senhor Dcputw.do NeIs:Jn CarN I con,-IUl, pe!a aprovaç.<lo da emenda ~o~ (!argo de Procuro,dor-Geral da Re-
neiro). ! a segtllute s:Jbemenca: «Pelo exerClCIO páblica. 

I do cargo em regime de tc\"IlpC iotegral 
O Sr. Presidente conçed~ a po.t.J.vra 1 e dcd:cí.'IÇão exdusi.va, serú concedida ao 

ao ~enhor D.:puttldo Nehon CJrnciro. 1 fencionário. gratificação fixada. no mi
ôllto: do destaque, que pLlssa a dden p I o'mo em 40% do valor do w:!cimento j 
dê-lO. do cargo cf?!IVO;'. 

Em votü\"áo, a pare::er do Sr. Re· 
Intor com a subcu:coda, é :Jprovado. 

Projeto de Lei da Cã.marJ. número I 
25-63 - Reestt'utur9. o apal'Q\.h'i\.M 

Emenda n9 168 (destaque: requeri.do 
pelo Sr. Deputado Martins Rodrigues). 

mento pOUelal da União I 
O Sr, Presidrote concede a palavra 

ao Sr. Deputado Marflns Rodrigues. aU
tor do destaque .0 qual. com a pala'vra. 
soiicita retirada do destaque, por haver I Projeto de DecreLo Legislativo 
a Comissão, na reunião de ontem. apro- nO? 2-64 - Aprova o acêrd'o Cultu-
vado vãr;as emendas relativas a matê. ral !innado -pelo Brasil e a Bé1-

,I, 

A seguir, o Senhor R ... 'lator. solicita 
do Senhor Depl1tado Ndson Cilmciro 
a sua concordância em tcar a emenda 
assim redigida, para se tornar mais da~ 
Ta e preciSR: <:0 funcionário do Minis .. 
tér"lo: das Relações Exteriores que no 
Pais faça jús ao salúr'o-família, na for.
n:a do art. 21. da Lei n9 4.069, de 
1962, não perderá, quando em serviço 
no estrangeiro, direito a rej.ll'esentação 
fa rn %u . » ria tratada na presente emenda. Estan- glca a. 6 de janei!'o de 1960 

do convencido. desta forma. da não I 
mais exístê,ncia de caD:reento para O re p ! ___ _ ' __ . __ _ 

O destaque c retirado. 

S'nador AJ6ys!o 

de r'plva.1ho 

SenadJ!' Aloysio 
de Carvalho 

ae.sSão ~retll. 

Pela audiência dft 
Ministério di' 
Justiça. ' 

(Em 6.5.64) 

Parecer favorávG1 
Aprovado. 

(Em 6.5.64) 

Em discussno e posterior votação, 
com 'o voto favorável do S:::!1hor Rela. 
tor. é a cmcndé\ com sua nova reàação 
aprovada. 

o 'Senhor Presidente. em decorrência 
:ao adiantado da hora, às 2,50 horas. 
suspende a presente convocando. antes, 

,os Senhores membros da Com:ssão para 
uma ,outra amanhá às 9.30 horas. E, 
para constar. lavrei eu, J. Ney Passos 
Dantas. Auxiliar Legislativo, PL-9, àa 
Secretaria do Senado Pederal e Sccre~ 
tê:'irlo da Comis~ao. a presente ata que, 
uma 'Tez Ilda e aprovada será pelo Se
nhor 'Presidente assinada e publicada. 

ferido destaq.ue. I . I 
Emenda n9 225 (destaque requerido Projeto de Decrete Legislativo 

pejo Senhor Deputado Martins RO(lri-/ n9 5 .. 54 -:- Aprova: a. conyenção I I Parecer fuvorêvet. 
gues) sôbre asIlo Ternto!'lal fmuado Senador Aloysio Aprovado. 

O Senhor Relator com a palavra. na X Conferên~ia. rntere.merica-/ de Carva.lho 1 
. d ~ " - . 'I na, que se reumu em Carecas. (Em 6 5 e,o 

'" REUNIÃO, REALIZADA NO 
DIA 11 DE JUNHO DE 1961 

Aos! onze d:as do mês de junho do 
&no de mil novecentos c sessenta e qua
tro. às de ... horas, na Sala da Comissão 
de Or';anlento da Câmara dos Depu
tados .. sob a presidência dó S.enhor Se
nador Sigdn'do Pacheco.· Presidente, 
:Q!"esentes os Senhores' Senadores Desiré 
C!uara~y, Eurico Rezende. ViValdo Llp 
m". Melo Braga. Wilson. ~ç""Jvei! .. 

aceIta a crnen a, at~a\Cs de uma sube- entre l~ e 28 de mar o de 1954 I .. 
menda, em que se d:ga <As regulamen· ç ) 
tações serão feitas através do DASP". ( 
ou «serão elaboradas pelo DASP". Fi... -------:-------_-';-______ _ 
cando, a redação definitiva da subcr.1~n.. I I 
da, dentro dêste espl1'ito, para .:;er' apre- Projeto de Lei do Senado n9 10-61 1 

menda, que st-rá redigida pelos Depu.. Gerais S .A. 

Pa,recer favorável. 
Aprovado, 

(Em (LS.64) 

dada na redação final do substitutivo. _ D.ispõe sõbre a cri~ão da \ Senador Aloysio I 

Em votação o par~ce!' com a sube.. Transportadora de lvlinêrios MJJlúS <1e Carvalho I' 

tados Martins Rodrigues e Muniz FaI~ 
cão, por sugest~o do Relato:. é anro-
vado. . --------,.-----+------;-------

O Senhor Presidente. em i'rossegul~ I 
menta, anuncia a conclusão dOi! desta- Tele.:C: do Si, Goyernador do Eitado I 
ques. estando t?rmin<lda O grupo de da ii};:~;;.':--b-ara comunk:ando -iue : 
emendas com parecer contrário. Cem.. o SerViço d':! P01Ícin. M,:;.rftima e ! 
cedend:o a pnTavra ao Senhor Relator. Aérea passou a ser e~:e:cldQ por I 

O Senhor Deputado Paulo Sarazate. Delegacia c1'lnd:1 pe:'Q Portaria do 
com a palavra. Informa restarem, por... Min. JU5tic;a de 13-3-61 " 
tanto. o grupo da!j: emendas 8 qu~ ofe .. 
~ceU !)arece! filvorâveL eom subem("n~ __ ~. 

~C'na.do~, AlorSlO 
de C~Tval.hfi 

Pelo arquj,;,am~:: .. 
to, ~1p:'OY8.do 

(Em 6,5.64) 

~.----~--------
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Número e Ement<l { 

S'rojeto de Lei da. Câmara nÇl ~7-62 
, _ Dlspb:e sôbre O" tráfego de em
J 'barcações com arque2.ção a tê 6"0 
I toneIadas em servi,':) ncs altos 
, ri03 

~ro~e:o de Lei dO' senado n? 157-ú3 -= Dá nOVa. reda~ão à alínea a do 
art. 513 da. ConsoJ.ida,ç:';o das Leis 

• do Trabalho 

i 
9rojcto de Lei do Sena-d'J nO 13·34, I 
"- Altera a redação do art. 80\ 
da COIl5o .. cte.çâ.o çtas Le'..s 6.0 Ira.-

i td1bo aprc.;aôa p~o Dt.::n;~o-Lc.l 
: n~ 5.452, de lt->í.l I L- I 

I 
I 

~rCjeto cie Lei do Senado n" lu<~ ! 
Al:era. o: r!:~;. ~ e .;.) :--. ..... :~ 

'n'9 3.801. de 28-3-60 

1 
T>": )::-:::...::::.1< .:..ç.i.::: ...1') 1~~3 - D.j 3 .. ,-:.1 ... ,): J 

.,. 1'". ê.>.t. ... llCe Oi!. Se~ãJ 1~t glOf' ...... do I 
lJar~!dJ lrJ.'JR.h!s:.l Nac.unr>I, L,..::

: t:J,do do Ceará !.c, .. cl.~tJ1:.J.o q..lC, 
· ou.~.a·~ o PlenárIo ao Sen'~uc, ~ep. I 
i d-'::l"~:tl.'liia. 00 c~nfO!'mldac',e d-o 

I' :':a Com;· ü'ç';'o. a 
"nlandato do Sr. ,".n! b."Ú:l 

I f!!"'l {3 ~ 
! parda 1.;0 

I' JIlr:l. S~'P ~e:nte do ('x~:n O &n ... -
do:' Ca.rlO 

I 

! 

s Jere:':-Slti 
I 
I 

I 
I 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~eção 11) 

Relat(}r 

Senad31 AloysIo 

de Carra:ho 

Conclusão Número e Ementa 

Pare<ler favorável i Projeto de Lei do Senado n 9 160-63 
com sabemenda, - Dispõe /Sôbre o pagamento do 
a.prova1lo 139 salário aos servldores de,s au

tarqu!a.s e socied.ades de economia 
(Em 6.5.64) mista e estabelece que o bene

ficio n.pos~ntaüOTia não seja lIJ.
ferior co salÓ:rio-mínirr..o "'i~nte 
na região. 

Parecer lavorãvel. 
8ecaC:o.: Al0r"'!o! Aprovado. 

de Carvalho I 

Senador AloyS!o 

de C~ITaJl0 

Senador Aloysio 

de Cs!'valho 

8:n::>aor JerN' ~on 
ú.:. ,<J.s .. üar 1 

I 

~ 
I 

(Em 0.5.64) 
Estudo do Se:r..a.co Afonso. Ar~nOS' 

sóbre os arts. 3- e 45' do Ato l!ls
titucional. 

Pal'ecer favo,-;ve:.) projeto de Lei do S,no:h n' 113..,;3 

Aprovado .. 

(Em 13.5.64) 

Parecer ·favorâ.vel. 
Ap~on.:dC'. 

(Em 6.5 64) 

- Disp&;! sô~:e a da·a relat~va !la 
iníc~o d? dse1to e percE-;r;'f.. t'e 
grati.fj~C'-ce.o pl'ZvlSta nn art. }4'\. 
itens V e \""1 Qa Lei n<,1 1. 711, d~ 
28-4-52 j para C's ocupantes d" 
cargos de : .. ~édico. 

Projeto de Lei do Senado nO 52-63-
- Coacedc a.pJ:>ell~!lc.lur.ia f..:>pec!.a.i. 
S m;l~bc;- com ~J c z.s &n:;s Cie ! 

oSe:.;.'"\l:;L.j r,...t.:::::103 a. emp~ê:..::."", 
p1rt.=t::.1~t':'. 

Pelo arquivam~n- I 

to. PedIdo vlsr.a \ 
pe.lo .8enaaOr· 
AloyS10 de Oar_ 
va.Jh:>. DevolvillC Projeto (.2 Le! (:.:; C" . ;,:-:-. r." i ri-C3 
ao terml.1.10 dai -.i~tc;:-.:..:..r':·::":.:f.J:.;-t.~ ..... l.dc 
l"eum:.o coro VJ.I Có1:gc ;?';!l..1. 
to con '.rar tO. I:àQ' 
tA·Jo arqU"\'Jm!;'·.l-
to, mt-~ Pt-..os tno-
tlVOs E-xpo..<;tos no I seu vot.o. Venceu O~i:::{, n' lZ1-PZ.: .. ;, - 6.0- Pr~! ... ! 
o parecf'r por 4 oerr!.e 40 .\:5:'?:€4.,.J rrit~r....:.... fc- i 
votos • três. derel env~r.nc'J c':?:a nCÓ7dâo 

(Em 6.5.64) Rec:.!.H,) ~ltrU!'I ór.f!.:io C? 7.829 ! 
Estado do fl.lo (1nco!'~:::t . cobran-ça 

inàú~tria e 

Junho de 1964 

Relator 

I 
sen,~.dor Jefferson 

dE' Aguutr i 

I 

Conclusão 

Pela rejeição. 
Aprovado. 

(Em 6.5."4) 

(Em B-5-64) 

Senadç!' Aloy\IO :P:::l. re2eição. 
r lllp!'O~·3.do. 

de Carvalho tEm 13,5.(4) 

S::::r...\::'or 1::'"'.' '") . ~,,1 r:::r;ç§.J, 
•• ~,:':·C'.~.:I 

<ie Carva.1.ho lr:..1 lS.:;.I1~) 

F'lre·cer ft'vo:-àY,. 
Srr.:C:or A!CF·':l cO~ emenQ:\ 

de c.;:.~ ·;·~~11.) .l"~.); ':;';' ... .:10". 
.(E'"n 13.Õ.C~) 

- -

F.;l,J ~rquí1iam~ll_ 
Se:m:.:..C; A!c;'~) ;'J-. l.p::-Ol,·:adO. 

de- Ca~Y31lr.l 
G;;,n n.5.64) 

... ----- -- impôS.to profi.c;são) 
\ ! 

I 
L~l 60 senado n9 127~;;3 
ca o li: 39 do rat. 30 da 

~rJj,to de 
1 ___ Mcd!fi 

801, de 26·8-60 tLel 0'-
a Previdência. Sacia!) 

I Le! nV 3. 

do 
I gâníc.a. d 
, aumen'an 
t tra.balhad 
1 pul::;or~r.m 

Ot·es 
ente 

a índenlzaçiio aos \ 
aposenfados com· 

I 

I 
~ .. ojeto de 
, - Altera 
,. únICO do 

Lei nQ 5. 

-

Lei do senado nl 109-63 
a redJ.ção "Cto p'a.rá:;;·r~!o 
8rt 899 do Decreto-

452 de 1-5-43 

, 

-- -frojeto ele Re",o1..1çao n~ 15-64 
· Headnpta nos têrm05 pre:::e1tuados 
! na RCEO!t'ção n? 38. de 1963. etl1 

cn-·:J.5 de Auxil!ar Le~iR!.lUrO, 
'5Í;ubo:o PL-9 aos servidores ,u
; tên~o P~checo e Férix Al!t-õnJo 

Orro. 

, , 
f:-'Jjeto de Resoluç50 nO 2{)..('1-
• D'spóe sôcre a est.rutura do? Cal.'''' 
r~fra de ;uxHlar Leq:!!'1.at1vo O'J 
Cl'..\adro do Pe-s!"oat da Sec:f'.ar ... a. 
d·o Sen&do Fedem!. 

I 

t , 

I 

i 
\ 

senador Jefferson 

I <le Aguiar 

i 
I 
, 
I 

Sen3dor Jefferson: 
de AguIar . 

I 
I 
\ 

senador J~fferson 

I de Aguiar 

I 
\ 

I 
Sen3dor Jefferson: 

de l·~gular \ 

Pela rejeição. 

Aprovado. 

(Em 6.5.64) 

Parecer favOl"ã.vel 
à subemenda níI 1. 
aprovado. 

(Em 6.5.64) 

~ e 1 a diligência 
JUnto à Comissão 
Diretora.. 
Aprovado. 

(Em 8.5.64) 

P e 1 G aprovação 
com 2 em~ndas e 
maIS 1 apresenta
da pelO Sr, Be
ZeU8 Neto. pô.sto 
em alscu..~ão foJ 
llelIberado OUvir. 
se a COmjssão Dl ... 
retora sôbre as 
emendas, I .... _-'-------'-----

I 

OfIcio n' 4~1~P (2) - Presidente 
Supremo Tribunal Federa':' envian-
do c6p.ia julga.mento Recurso 
Extraordinána 16.551. de AJago3S 
(inconst. Taxa Cie Flscaliza.ção e 
serviços divers(3) 

Ofícfos ns. 13-P-61 (VI) - 771-P 
(5) - 621-P (f l - J71-P (!) -
la-p. <Im - 111-P (,il - 20B-P 
(1) - 13-P-54 - 313-f> (21 -

7B5-P (b, - 323-P m, do Presl~ 

dente do Supremo T:1bunal Fe-
deral. .. 

de 1952 

, 
I , 

Senaao!" AloyslO 
de Carvalho 

\ , 

I I 

i 
Senacor ~1{."O,'5.10 

de Carvz i.~ •. ..J 
i 
t 
I , 

I 

Pi?10 Prquiv.amEln .. 
to. Ap::-o\'ado. ' 

(Em 13.5.64) 

Pela a adiência dos 
QO-·ier~'3.dore.5 do. 
rc_;pcc~lVOS Es~a ... 
CO·L 

Aprovado. 
(Em 13.;.64). 

P'll"ccer favorá1'~l 
::anl ~·OlO contr.:...
rio do Sen. AI
gem.ro Figueira.u 

(k'm 13.5.54) 

Projeto de Lei do Senado n9 116-63 I 
- Estende ao.l:i traoaln .. dores nos 
porto:' Oe ImbltulJa e [tttial. no I 
Estado de S1l1:-~ ::'S'3l'!ll3, na que \ 
couber, 0"- dire.to:; ~ V2:ntagens 
das Leis ns. ~8 de 8 de 1unho 
de 1948 e 1.756 de 8 de dezembro 

--------- -~-------------------" 

Projeto de Lei do '3enad.- n? 176~631 
- ASseguro. ao funclOnário publi
co federIa.e autárq'l:cr' para efei
t.o de aposentadoria o direito de 
cômputo do tempo de "ierviço re-I 
le.tivo às contribuiçõ~ para quais
quer In~t:tntos e caixas de Pre
vidência, 

SE'ni:àcr Aloy~ :; 
dE: Can':llbO 

P..J.tecer favorá:':'1 
Ap:on'do. 

(Em 13.5.64)' 

------------------------------~-------------------------- _._~-



Têrca-fc-ira 23 DIARIO DO COiJCRESSO NACIONAL f (Seção 11) 
~... ------------------==7==-~------~.==--==--------~~~~~----~ 

poo~eto de Lei do SenRdo n q 131-\32 
.- Al't.urnu o Podel" Execudvo a 
pnitu' se,QS comemorativos dQ 
~:etJt€'nâ.t'.o da ASSOCiação Comer-
1::1 .. 1 ao Parã. 

plloje(o de Lei do Senado 11Q 3:64 
- In~tltul o "D~a do G':Ll'tmneiro" 

, 
PDojeto, de Lei da Cámara n9 1-63 I 

- Estabelece dotação orçamentâ~ I 
ria destimtda fi manter (1 de.sen- I 

volver serviços assltHencials da. J 
A;;socioção du Juventude Rio de \ 
O'uueiro lASJR) 

I 

'Projeto de Lei do Sen:ldo n Q 2{)-64 \ 
'"- Acresce pará3:rafo único ao \ 
'ut. 13 da Lei n9 4.324., de 14 de I 
f1.bn: de 1964 

oticJo n9 2'08-P-59 (9) - Pre.~lden~ 
te do Supremo Triblmal Federal 
enviando cópia autêntica julgn
:menw Recurso EXtraordinário 
llumero 20.353, do DLstrho Fe" 
(ieral Onccnst. O Ul't. 17 da Lei 
tl') 1. 522-51) 

o ficio n' 166-P (3) - Do Presi .. 
deme do Supremo Tribunal Fe-
(leral, enviando cópia acórdáo 
:Red. Extraordinária n? 19.499-52 
Distrito Federal, (inconst. precei-
to restringiu impô.sto cedular sô-
bre a renda a. isenção concedida. 
.a,os jornalistas pelo art. 203 d. 
Constituição) . 

! 

o tleio n? 209-P (4) - Do Presiden .. 
~e do Supremo Tribunal Federal, 
enviando cópia acórdão Recurso 
ÉXtraordi.nário n9 19.499, Distrito 
l'edel'al {ineOil,.,.t. preceito l'estrin .. 
ãiu impôs to cedular sóbl'e a renda 

isenção-concedida aos jorna-
listas pelo art. 203 da .ConsU ... 
1:pição) . 

- _. 

I 

I 

J 

~jeto de Lei da Câmara n' 139-62 ., 
- Re3'ula a prof!&Jo de Con·eto .. 
l~es de seguro. 

~--

ojelo do Lei do Senado n' ISa-53 ?r 

P 
~ Isenta da incorporação para 

rtttação de, f3~niço ll1Il1tar, .. e,m. 
. do tenitónp ~ac:ionel. o.s cida .. 
dão, que exerçam àtlvidades. pro .. 
tl,ssionals na lavoura. e na pesca. 
, 

-

I 
I 

Relator I
L ·11 COnclu.'lf...a 

I~~~~-I
I 

NllmerQ e Em{'p,la 

, 
Senador Bezerra; 

I 
Senador Bezerra! 

Neto I 

i 
I 
I 

Senador Bezerra: 
Neto 

--_._-
, 

Pal't;C(',T fo.\ 01·ã:",el,' Projeto de Lei da Cômara n\! 103-(;3 
com emenca. t _ Determina a a:'bor:zução d"\S 
Ap!·ovado. margens das rodovias c:.o Nonles e 

com árvores Iorrageir[!':":. bem I· 
(Em 13.5.64) conlq a construção de aterros

~arragelp. para. rE'presamento de _ 
aguM. 

Pe.recer favorável 
Aprovado. 

(Em 13.5.64) 

Pelo arqlUvamen~ 
to. Aprovado. 

(Em 13.5.64) 

I 

i 

Projeto de Lei do Senado n? 175-63 
~ DispÕe sóbre a contagem de 
tempo de servidores requisitados 
pelas So::iedades de Economia. 
Mista. -" 

-~-

Projeto de Lei do Senado nl? 42-63 
- Institui, nos Bancos, a Cartei
ra de Crédito Rural. 

F~recer favorável. 
Senador Bezerra ': Aprovado, 

Neto I tEm 13.5.64) 

Senador Afonso Pelo arquiramen
to. Aprovado. 

arinos <Em 13.5.64) 

Pela díligêncta 
Senador Afonso junto ao Supremo 

I Trtbunru Feder<:L1 
Arinoa 

L 
Tribunal Federal 

(Em 13.5.64) 
, 

I 

I 

P e I a. diligência 
Senador Afonso junto ao Supremo 

Tribunul Federal 
Arinos 

(Em 13.5.64) 

I . . -_._-
Parecer favorá.vel 
ao Projeto Cáma-
~a apresentando 

Senador Bezana 4 emendas, pela 
rejeição do PLS 

Neto 13-63 a êle ane-
x-ado, 
Aprovado. 

(Em 13.6.64) 

I 

Sen.d\>!" .. J""aPhat! 
Pela reJelçao. 
Aprovado. 

Marinho .! -
tEm 13.6.84) 

, 

I Projeto de Lei da Câmaro n9 1-64 
- Dá nova redação final ao ar~ 
tigo 25, da Lei n'" 3.807, de 26 de 
agôsto de 19'60. 

--------_.-

Projeto de Lei da Câmara nã 7-64 1 

Cria uma Escola de Educação 
Agrícola, no Município de João 
Pinheiro. 

! 
projeto de Lei do Senado n? 12-64 I 

_ Dá aQ atual M!nistfrio da ! 
Guerl'f\. a o.enomina('ão de Mi'\i.S~· 
tér!o do Exército. . I 

I 

i 
':Projeto de Lei do Senado n? 13-64 I _ Institui prêmio para inventor 

de mãquina desfibradeira d~ I sIsal. 
, 

• 
I 
I 

projem de Lei da Câmara n' 110-63 
_ AJtera o art. 189 da Lei número I 
1. 711, de 28 de outubrtl de hlj2. 
que dispõe eôbre a acumulação de 
cargos pelos médicso, nas autar~ 
qlli.a.s. 

! 
I . - , 

Projeto de Doerem L~3isla tivo 
n' 13-64 - Aprova o convênio 
de Intercâmbio Cultural, os Es-
tadas Unidos do Brasil e o Ja,pão. 
rulnado no Rio de 

V 23-1-61. 
Janeiro, aos 

Leg)slativo ! Projeto de Decreto 
DI! 14-6' - Aprova o AclIrdo P'"'i-'8; 1 
o estabelecimento de uma Missão 
Militar Norte .. Amerlcana no Bra .. J 
sU. concluído em Washington a 
29-7-48. ' \ 

Junho de 1964 181 9 

Relator 

Senadôr Edmundo 

Levi 

Conclusão 

P~recer favorável 
Aprovado. . 

,Em 22.5.64) 

Pa!'ccer f'lliC:ávN 
com subsntutrvo. 

Senador Edmundo Aprovado. venc~. 
Co (} Senador Ar· 

Levi h "'miro Figueire
do. 

!Em 22.5.64) 

Pela sustação do 
projeto, a fl~ 

Senador AloyslO \ aguardar. Prolet,Q 
R ~fc:ma Bancá .. 

de Carvalho . ! l·~a. 
I AP!'ovudo. 

(Em 22.5.64) 

._--_.- -- ... 

PJ!'ecer favo:'áv~l 
à ('M:n:]'l U1 CO .. 

S::!nador Aloysio m:.~sto de Lr:;:s-
de Carvalho lc.ção S'"lcral. 

1 Ar·~ovc~.o. 

Senador Bezp l'1'a 1 

Neto- I 

,Em 2:.5.64> 

Parecer fa vert. ve1. 
Ap:'ovado, 

,Em 22.5.64) 

Pel a oudiênci 
Senador Edmundo; do Min. Guen' 

Aprovado. Levi I 

I 

Senador 
I 

Josaphat. 
Marinho I 

I 
I , 
I 

Senaaor aezerra í 
Neto I , 

I 
I 

,Em 22.5.64) 

Parecer favoráve 1 .. 
Aprovado. 

(Em 22.5.64) 

Parecer favoráve 
tendo sido venci 
do Cen, AJoysi 
<le Ç'lfv:--lho 

o 

• o 
QU 

voto li contráXi 
ou:-nt., é, r":lti 
tucfonJ.liliade 

(Em 27.5.64) 

- - -----_.-----
I 

puccer favoráv 
Sen$l,dor Bezerra. aprovado. 

Neto 
(Em 27.5.64) 

, 

Senador Bez>rra I Pare-cer favorA: 
aprovado. 

Neto 
I (Em 27.6.&6) 

\ , 



1820 Têrça-feira 23 DIARIO DO CONGRESSO í,;o.C:or~:,L (Se;:::o It) 

.-______ N_rna_. __ erQ ___ e_Em ___ e_n_t. ________ I~! _____ R __ el_a_w_:. ___ \ ____ c_o_n_C_I_~_'ã_O __ _ 

I 

Em 25 de ma;o de 1964: 

Projc!.a Lei Càmr..fC'. n9 33-6-1: Oi.."põe sóbre a atu!l::zaçfo das t';,~l· 
prcvL~tn." llC6 Codl;;08 de frocessQ Civil e de PrOC:S$O Pcn .. d. 
Pr(\2c~:) de L~i Senado :n.'? 24-64: Cr-a o l'f!3blrc p:ll\l tôd.11> ~ :rcruf \j.S 

de compra e veflda ~ôbre : utomól eis. 
Ao Sena~'Ur Bez;:rra }.,rto; 

P:ojeto de Decreto LeglsltTUvo I 
n" 15-64 - Aprovd o Acõrdo entre 
os Estacds Unido,> da Am:r:ca do 
Norte e o Brasil para- o e::tab:le- \ 
c:mr>nto de lima i\jissão Naval I 

1 
Sena.dor Bezerra; 

Prl~er ravor::"veJ, 
apro\"udo. 

E:11 4 de 1113-:C de 1~:;!: 

hojelo L~j E[nac!o n" õ:::-6~~. D~PÔ2 ~ôbre a. crwç'.1o, 12,,1 c.:da t)~ ,~ 
ds ádnl.n:sL .. <!çir~ ccutraJ,ilaci.a 011 auti.-qu c.3. do Pejel' ZxecuUo :rl Lc. 
ra.l, do Fundo Socla_ .rlrtbil:acional. N;to j (Em 27.5.64) 

Amcrlcalla no Brasil. 

, \ 

t , 
, 

projeto :)ei Cimar<:< nO) 110~fj~: Alt~~a o 31't. le9 da Lei n? 1.711 cC 
28 de (;~tubro de 1932 qtle d~sp5e s(;b:'e fi acumui>7ÇdO de taq,GS, r :t'S 
médicos nas aUl~rG.Ulas. 

Eru 5 de malo de 1961: 

Projeto LeI Sd'ludú n° 2J-64 - Acre_~ce paráJra{o 
Lei 4.3;1,4, de 14 c:e abril de 1904. 

Prc.jctc Lei Ciin.::t.a n" l-C~ - E~table:::e dOlaç;o 
tinad::. 3- manl "r e úe~en".o,\'el SfTV:ÇOS aS$.st::nc:ia:s da 
\'entUQe do F.iú Ce JaI1-:i-o I.\.;,;,JR). 

U!l!CQ ao :,1'r, 1$ ..! n 

orç::!mentr.ria ,-,{::;
MS(;:::ü::~'ão da ,. l-

projeto de Lei da Câmara n? 37-64 
- Autoriza o Poder Exe::!utivo Q 

oonceder uma subvenção de •.. , 
CrS 10. DOO. OJO,OO à Co!san Socie
dade Beneficente de Coleta de 
San'Iue e uma de Cr$ 5.0C:J,OOO 00 

I Pelo an:pivamcn- Em 6 de maio qc 1C34: 

à Santa· Casa de Miser!córdír de \ 
Santos e autoriza a abertura. de 
crédito especial de .... " ...... ,. I 
Cr$ 50.000.000,00, destinado a I 

auxiliar bancos de sangue em di- I 
versos Estados. I 

Senador Bez€.!'Ta to, dDro\'ado. 
Neto I 

\ 

\ 

(Em 27.5.64) 

, Projeto de Lei do Sen,do nQ 26-641 I Parecer favorável 
- Dispõe sôbre anotações na car ... I senador Aloysio I aprovado. 
telra profissional em caso de re- ! de Can'\llho 
clarnoção na Justiça do Trabalho I (Em 27.5.64) 

, I-
- ---------...:...-._----'------

Projeto de Lei do Senado n9 143-63 

- Autodoo O ellercício da função 

de defpachantes. junto às Colet-o
rias Federo..i6. 

------

Ifl()Jeto de Lei da Câmara n9 88-63 
Proíbe o uso da expres.são 

"Brasília" pelas sociedades mer
cantis de natureza imobiliária. 

I )1 

Senaaor Josp.phat' 
P € 1 a :mdiência 
do Mln. Fazenda 
e DASP. Aprova
do. 

Marinho I 
I 

(Em 27.5.64) 

II e I do Regl~ 
mento In tern,/) I

J 

De acôrdo com o 
art. 86 n9 26, c, 

senadMOarrl'nJOShOaPhatl' não cabe à Co' 
missão se pro~ 

I nunc:iar sõbre o 
projeto, Deve ser 
devolvido A Mf'sa 

__ . _________ . __________ ,_, _~Em~7.5.64) 

I .. ~. ,_J Concluído p.e 1 a 
devolução do pro
jeto à Com. D1~ 
tora visto já ter 
s 1.d o . designado 

Projet .. Lo ScnnGO n J 137-6:S - AuLor.2-.1 o Poder .executIvo a ali. : .. 
Eêlo'l eomer.lOl'-.l!n·C's dO ccnl.!:!lár:o da A:56cc~:.tçào cornerclal do Pará. 

PrOjNO Lei S~ndLo n" 3-b4 - Institui o JJ·u Nac.cnal 00 t.iJ.:·,r"'lJJ . 
Em 12 c!e ma;o de 1064: 

P.ojuo Le: C:lr..l&ra nl 7-64 _. Crü uma Escola de EdUC8"ç::.o 1\::.1-
cola no Uunic;pic.. de JoJ.o Pmhr;:ro. 

Em. 23 de m..:t~o de 1954: 
PrCjdo Dc~rcto LL·:Ji::.lat~vo n~ 13-64 - Allrova o ~ol1\'ênio Oe !Il

te:"câmb~o CuliwaJ (TIUe 0<; Estados Unidos do Bras:l e o Japão, lU,',,
nado no RIO dl. Jr.neIro ao.:; 23 de jane!ro de 1961. 

ProJ ..... o D ... cre'.u LCZl~Hatlv', 11' 11~fí4 - Aprova o Acõ:'do para o c'-:
te.bc:ec':!llentú de unja Mlhã:: Militar No:te-Americuna. no Brasil, CQ.l-
cluído tal Wa,shlhgLOl1 a 29 de jUlho de 19'18. 

Pi'Ojeto Lei Cám~ra' n'l 37-6"" - Autor~z;l. o poder Execut:..vo a 98U" 
ceder U.Uh ~\.i.b\ençã.v de Crf$ 10,'0\)0.0;:0,0:> à COlsan Soc1edade BeneLc.(,I~" 
te de co.eta de S<lilg:.lE e unta de (;r);:: 5.000.0\lO,CQ à Santa casa de ).Íl-
6erlcórC1:a de santos e auLol'lza a abertura do créd:to especial de ... , ..•. ,. 
Cr$ 50.Wu,ÚOO,OJ destmaôc. e. e.u}liliar bancos de Sê.ng'ue em dw€rEOI; .... .,. .. 
tados. 

Em 26 de maio de 1954: 
Projeto .cec:·c~o Lt2:1S:ati\'o nQ' 15-64 - Ap:Ova o Acôrdo ent!·e os F.,..,

lados UnidO.,. d(\ b:uÉ-rlC!l- co Norte e o Brasll para o estabe]ec~me"'h ~ 
uma M:::;sõt l !'3va( Amer.c.tlla no Brasil. 

ProJet.o DtCleto Leg:Slativo n.9 16-64 - Apro\a m E-'>t:l.tutos do Cf','
tro lnte.nacional de EstudO.~ lJ.1r::.. con.sH~'açao e Restauração de Bcr.s 
CUlturalS, crIado po~' Resc.lução da IX'J. tiessão da coofe.·ência Geral ( I 

Organização das Noçõe.:; Unida! para a Ectucação, a CIêncIa e a CUl~lIr..l. 
~UNESCO), realizaaa em 193ô, 

Em 29 de maio de 19G4: 

Projeto Lei Cãmr:ra 11" 51-64 _ Dá a denom~nação de "Leobcl'to Lei r' 
ao a.eropoJto da cidade d~ Cflciúm:1, no g,stado de Santa Catanna. 

AO Scn,1dor Ruy Came~:-o; 
---'-- - __ o > ______ • 

Em 4 de ma:o de 1964: 

Pr::ljetn Lei Senado nQ' 137-63 - Auto1"lZJ. o Poder ExecutIvo a emlLI 
sêlos comemoratlVo.s do Ce::ltenánc da AssOCHiçao Comercial do Pará. 

AO Scnadcl' J€ffer~o!) de Aguiar; 

Em 4 de malO d~ 1964: 
PmjcLJ LEi: Senado n\· 19-64 - Oeterm:na a. elalJoI'ilção do p:ana do! 

Aplic.lç'au dos rtecurso,s ele que t:·t.Ul o art. 199 da Constllmção. 
P:oJeto LeI Senado n" !SO-IJJ - DIspõe sôbre o pagamento do laQ 

salãf.o aos serv:cioret-; das Ruta.rqUlas e soc}~dadeG de economia mista e 
estabelece que o beneficio Vpo!-lemadorie. nuo seja intel'lor ao salário mi ... 
nimo v1.g~nt~ na l'e.;iãa. . 

Em 5 de majO de 196-1: 

Pffcio nl) 5-4-63 _ Solicita e. Possi
bilidade de fier autoriz.ado o afas .. 
tamento do Assessor Legisla.tivo 
JOSé Arthur Cruz Rios, da Asses .. 
fioria desta Casa, para. sem pre. 
Juizo de ven:::imentos e das demais 
vantagens do seu cargo. prestar 
serviços junto ao Govêrno do Es
tado de Sáo paulo. 

MarinhO \ Projeto Resolução n9 16-64 - Readapta, nos têrmos preceituados na 
pelo senado para Resolução nQ 38, de lS63, em cargos de Auxillar LegIslatlvo, simbOlo Pà~D 
outra Missão . o sservidores Antôrriú PaCh€N e Félix Antonio orro. 

(Em 27,5.64) Projeto Resoluçáo nl 20-64 _ D:Spõe sôb:-e a estrutura da Carrru;ra 

' Legislativa do Estado da Guana- pela devolução à 

de Auxiliol~' LegiSlativo dn Quadre do Pessoal ,da. SecretarIa do Senado 
Federal. 

Projeto:: LeI Senado n.? 109-63 - Altera a redação do Parágrafo ún .... 
co do art. 899 do Decreto Lei nl) 5,452, de 1 de maiO de 1943. 

Em 6 de maio de 1964 : 
Pr-."Jjeto Lei· Senado n9 21 ... 64 - Dispõe sôbl'e faltas ao serviço do tra ... 

balhador f"stniantc. 

Ofício 5GP-023-63 _ Da Assembléia I 
, 'bara, encaminhando a Indicação MeSa para dar c1-

n° 632. de 1963, do Sr. Deputado Senador Josaphat'! êncla aos liderei Em 8 de maio de 1964: 
Gama Filho, relativa a. pel'ma- Marinho conforme pede o i AI d 

. nAne,'. em servr'ço do Estado d" \ I Ofl· Projeto Lc Câul(1.:-~ nQ 28-64 - tera o QUadro a Secretaria do 
c ... CIO. Trbiunal de Comas da União. 

Guanabara pelo menos durante I (Em .27.5.64) Projeto Lei Câmara n9 22~64. _ Altera o Quadro do Pessoal da 8t-
6 anos. durante os quais se fará I I cretar:a. Superior do Trabalho. 
s sua transferência para. Brasf .. \ 
lia. Em 25 de maio de 1964: 

l' Projeto d l Lc~ do Senado n'1 88-63 - Torna. extensiva aos servidO-.... - _________ ..!' ___ • _____ ..!I ________ .lre.s dos Tribunais RegjOlla.Ls Eleiturais o disposto no art. 79 da Lei 4.06r7, 
de junho de 1962_ • 

DISTRffiurçoES REALIZADAS: 
Em 4 de maio de 1964: 

Ao Sena.dor Johapha-t Marmho: 
L Projeto Lei do Senador nfl 27-63: Regulamenta o paga.mento referen-
1tI à cota de que trata o ert. 20 da Constituição Federal. 

projew IJel Câmara nQ 36-64 - Concede pensão vitalicia à viúva de 
,Lourival Aly.sio Alcântara. inventaI' brasileiro. 

ProJet.o Lei Câmara n.9 34-64 _ Aut.orlza o Poder EXecutivo a abrir 
p.elo MinistérIo da Educação e Cultura, o crédito espeCial de vinte mi-' 
lhões de cruzeiros para. custeaI R edição das ob:as completas do profes._ 
sor Carlos Campos. 

Projet{) Lei Senado n(' 3-6<1 _ Dispõe sõbre autoriz89áo para em:.s.s~o 
de papeJ-.moéda de custll fo!'ç.:lda. 
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PZ'oJeto Lei Sentl.do nl' P-lil - Crie. o Serviço Nacional de .A.s.si.stênoia 
.. Velhice. 

P,rojeto Lei Câmara uI? 60-63 - Concede Unla pensão mensal de •..• 
CT$ '1.000.00 à viúva. do guarda l'odoviário Mário Maloni Sobrinho. 

FI-ojeto Lei Câmara. n:~ 121-63 - Dispõe sôbre a remuneração de pro
lissio~ais diplomados em Engenharia, Arquitetura. e em Agronomia. 

Projeto Lei 
1fe5Soi'tl docent.e 

Em 26 de maío de 1964: 
Sen-ado nY 2';'-64 _ Dispõe sôbre viagens ao exterior 
e aànü.'1Uitl\ttivo das Universidades Fedeais. 

Em 29 de maio de 1964.: 

Projeto Lei Câmara n'.' 145-63 _ Concede pensão especial d •...••• 
Cr. 3.000,00 mensais a. Russina. Car,doso Machado, viúva de João Cer
d060 Macl:ado, ex-servidor da Comissão Brasileira Demarcadora. de Li
D\ites, falecido em cQj)sequência de enfermidade adquirida em serviço. 

Ao SeD&dOr Darucl K'.'itger: 

Em 4 de maio de 1964 
Projeto Resolução n9 40~63 _ DispÕe sóbre 8. representação do Se· 

nada Federal em conferências e reuniões no exterior para. atender a oon .. 
vite de govêrno estnmgeiro, 

Projeto Lei Câmara n9 97-6i _ Altera os art:g06 273 e asa do Có
digo de Justiça, Militar. 

Projeto Lei SenadO n9 97~63 _ Estabelece normas para a entl'ege, aos 
munié~pio, dtl p.arte dCs impostos ,de conawno e ~e renda a êles deet1-
nt.dos~. 

Em 25 de maio de 1964-

Ptojeta Lei Câmn.ra. n9 44-6'4 _ Autoriza O Poder Executivo a abrir, 
",o Poder Judiciário _ Superiol' Tribunal Militar o crédito eepecie.l de 
Cr$ 18.002.427,00, para "tender ao pagamento de despesas que especl~. 

Ao Senador Aloysio de Carvalho: 
Em 4 de maio de 1964 

Ptojeto Lei Senado n.<> 163-63 - (para relatar o vencido) - Disp6a 
sObre e. contagem. em dôbro, do tempo de serviQO presta.do en1?'e ~1 de 
abril de 1960 e igual data de 1962, pelos funcionáriOS do Poder Execut1+o 
desiginados para ter xercicio em BrasUia. 

Em 12 de maio de 1964 

Pcojeto àei Cã.n}ara· n9 1·64 - Dá nova redação final ao a.rt. 25, da 
,t..ei 3,807, de 2t1 de 'agÕ6tO de 1980 (Lei Orgânica da. Previdência 8001&1). 

Em 25 de maio de 1964 

Projeto Lei Senaqo n9 26·64 - Dispõe sôbre qnotaç6ea na ~ 
profiSSional em CruiO de reclamação da Justil}8, do Trabe.lhO. 

Em 26 de maio de 19M 
Projeto Lei Câmara n9 79-63 _ Autoriza o M1n1stério da Eduoo.o60 • 

Oultura a reeditar, ou editar, POr intermédio do Instituto NacloM1 G9 
ldvro, OS documentos 8 livros alusivOB ao Domf'h1o Hole.ndêa e Querfa, 
1!olanà-esa no BrasU. 

Em 29 de malo de 1964 

PrO-jeto Lei Sen9.do n9 28-64 - Orla O ~ ~ hi'httunil ,. ... 
"ria. 

Ao S.n~do< .wilaOR Oouçalv_ 

Em 8 de Jl'l.9,!o de 1004-
Projete Lei Câmara n9 39~6.2 - Concede peIl&i\õ litAlícia no valor de 

Cr$ 5.000,00, a Alexandre Sertori, ex-servidor do ÚNEft: 

Em 25 de maio de 1964. 
Projeto Lei Câmara n9 30-63 _ Autoriza o Poder ExecuL,,"o a doa.. 

à CúrIa Diocesana, de Santos o domínio pleno Cu útil de área de terreno, 
localizada no Morro de Jabaqual'a. no Mun5~pio de Santos. 

Ao Senado!' EdmundO Levi: 

Em 12 de maio de de 1964 

. PrOjeto Lei Câmara n.9 29-64 - Autoriza o Poder Executivo a dECla.. 
rar de utilidllde pública, e desapropriar os terrenos onde foram travadat 
as Batalhas dos GUü!'arapes! no Município de Jaboatão, Estado de Per
nambuco. 

Projeta Lei C~mara. n9 21-,S4 - A.s!'.e~ura aos ex-combatentes da FE~ 
que hajam ingressado no Magistério Militar, os beneficios da Lei 3.9G& 
de 19 de junho de -:'961, que dispõe sôbre aposentadoria especial dos iu. 
tegrantes da Fôrça Expedicionária Brllsileira. 

Projeto Lei Senado n9 23-64 - E' declarado I'Dia de Anchieta" o di' 
nove de Junho, data de. malte do Padre José de Anchieta, 

Projeto Lei Senado n9 65-63 - C!'ia a Uni"ver,sidade :Eiederal do Norte 
do Estado do Rio, federaJiza as FaCUldades ~e Direito e de Filosofia de 
Campos. 

Projeto Lei Câmara n9 3&5-56 - Concede isenção de dire:tos de im
portação, taxas aduaneiras e impÔf>to de consumo para o aparelhamento 
cirurgico e de urOlogia, de6tme.do à instalação da 14.' Enfermaria da San
ta Casa de Hisericórdlo do Distrito Federal. 

Projeto Lei Senado n9 51·62 - Dispõe .:sôbre o provimP{lto de cargOJ 
de Juiz do Tl'Elhalho, presidente de Junta. 

Ao Senador Argemiro 1"lguelredo: 

Em 36 de maio de 19M 

Projeto Lei Câmara. n9 43-64 - AutoriZa. o· Poder Exe<:utivo a abrir 
aO Poder JUdiciár;o - Justiça do Trabalho - Tribunal Regional do Tra .. 
b&lho da, 2' Região - o crédito especial de Cl1 23.418,880,00 destinado 
• Instl&laçi!O e adaptação de sua sede. 

Projeto Lei Senado n9 2~'064 - Dispõe Obre a promoção de OfIciaia 
da. Fôrças Armadas. 

Projeto Lei Senado nl} 2~-64: - InclUi no Plano Rodoviário Nacional 
a HgaçA,o Lábrea (Ama.zonas) à. .BR-29 (Rondónla.). 

Projeto Lei Senado n.9 11-43 - Crllt, no MtnIstéFlo da Marinha, ' 
Muaeu Fluv!al e Mar!tlmos. 

Em H de maio de 1964 
Projeto Lei Câmara n9 10&.D - Concede auxilio de cr$ 20.000,000,00 

.. Soaledade Pestalozzl do Br ... U e Or$ 2lI.OOO.oOO,OO to saciedade Pesta
:c,.de Minas Gerais pa.re. e. Clampanha. de assistêneia. ao UlImQt ret.ar-

lIESUMO 

Reunli\'. reaJi""daB - I. Hlldo I lIx\,..onlin-' 

~
m.r<> de proJetae I'fIaflfid'óO - &1. 
foios ExPedidas - 13. 
foios recebidos - 6. 

Pedida.s de dlllgêncla _ 13. . 
I)ro.s!lia, 31 de m"lo ªe.~. 1.\l64 . - .Marla 1(.!I<"III lWH\9 .8ra,144o, OU-

... lAlIlilativo I'L-8, Sttf~ I!l\ ~eBoO ,. ~.t60 • J:u4tlça. , 
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SEçAO 1/ 

= = 

.;;: -- =. 

CONGRESSO NACIONAL 
PRES1D:'l:NC!A 

o Presidente do senado Federal, nos térmos do art, 7Q, § 3.9, d~· Con-s
titus\:!1) e do art, 1.~. n.'1' IV, elo ReoJlmento Comum convoca. as duas Casas 
ao tJOll~re~o Nacmoo.l para, em sessão conjunta Il realizar-se no dia 2 de 
jUlho Co ano em curso, às 21 baras e 30 nllnutos. no Plenário da Dil ... 
mara 403 DeputadOS, conhecerem do veto presidencial aO Projeto de LeI 
<n,' 2. 915-B. d. 1960. na Câmara e n.' 74, de 19ô3, no senado) que Inclui no "I 
P~o..n{) ~ov1ár1o Nnclona.!. a ligação entre Rlo Verde, no .Est(ldo de GOiás I 
(.ah.-19~. a -Campo Gra.nde, no Estado de Mato Grosso IBR-16). 

, , 

o Presid\'lnte do Sen:ldo Federal, nos têrmos do art. 70. § 3\1, da Cons· 
tituição e do Mt, 19, nY IV, (10 aeg1monuJ COlllllL.l. Cúll\'Qca as du.lS c~., 
do Congresso Naciona.l para, em se.3S&o conjunta a. rea.1ibl.'-.!:e no (!la ~ 48' 
julho .:.., ano em curso às 21 noras e 30 m!l1uto,s. no Plenârlo na C:1ll1.1I.l. de 
Lei mY 76-B, de 1963, na Càmara e n9 77, de W53. no Sena.d"O~ que m~1Ui 
no Pla.no Roàoviãr..io NaClOnnl a l1ga.ção R.Io Grande-Acegutl-, sem preJu1zo 
para a matéria já prozraf.1.!tda pare: a mesma 5e5s~, 

SenadO' Fede-rti.l, 10 de Junho de 1964. 
AURa MoutLl ANDRADE 

PresIdente 

SENADO FEDERAL 
ATA OA 80~ SESSÃO, EM 23 

DE JU~JHO DE 196<t 
vendo número legal.' declaro aberta 
a .ses.são. 

vai $er lida a ata. 

:rRE.sIDt~CIA DO SR. NOGUEIRA O Sr. 29 Secretãrio procede à 
DA GAl\IA leit-ul'a da ata da SeS38.0 anterior 

que é apl·Ovada sem debates. 

As 14 hor=ts e 30 Dtinuto.s O Sr, 19- Stcretário lê o se .. 
2chum·se presente,s os Seuhores guinte: 

~ena.tlor.e.s: 

Co:w:tster Santo.\ 
l!:u.,.'UUllào Leví. 
Des~re Uuarally. 
L-a~ ,,::). L'lnll~,J._O. 
D.L..ll~el 1-.13.'IZ. 
WU.~tE;qO at1~3cl. 
B.:'l' r..:;s :(JD.rVD.lho. 
JúliO Leite. 
An:onio BU.lbino, 
EO'\:,d..ruQ c ... tali..o. 
j\..r~h;.u: :L.:It2, 
J~l,L;;;.' -(.p. L:;: A:ruiar 
l:,aU.l U~UOê,:tl • 
1~!.l. :.:0 \' ~, .. !13. 
Be~ •. j:dv 1/ J!H1tiurcs. 
1;,,- J ... -1 ta l~:uaa.· 

L:r.o t.c fl.u:los. 
Ju ~ 1 ~·I ri 1"' • .0. 
p~ : L\l~'J":""D. 
L" . :"1 L:~''z. 
L\C(l "1"J l r':'.1CO. 
i',/"j" ) ;"flt. J~. 

A!lil') Jon~:n.a. 
Cll~!":J \1or-c'i:1. 
D~r.'e! i"i'·!:- :r:·. 
~.'::':t:l d:: ~~i. - (25). 

o E.:-: •. P:;'E~I:Ia::~TE: 

NOc:tTS'~A DA GAMA - A Usta 
rie prf''.:r''ç:-t acusa o comparecimen
to de 25 senhore", Senadores. IIa-

EXPEDIENTE) 

M ensílgens do Sr. Prees'idente 
da República: 

N.9 1l0~6--l m,1 de ol'í~em 184-64' de 
19 do mês em CUl'SO - Restitui, após 
sanção, dois dos autógl'afllS reii!"
Ttn:êJ "''") Ptoie.o-de·Le: n,' '-:.7.k~
de 1959- na Câmara e n? 68 w G3 no 
Senado. Que dispõe, paTa efeito de 
.npo.sent~doria e d:sponibilidacie, S().. 
bre () tunpo de serviço prest~r'o pelo 
pezs:oal brasileiro à Com~são .Mista 
Ferrovi;ltia Br:,s-neiro-BOlivio.n~ (pro
jeto que ')e t':'1~~' -l10'] np G~i n.9 
4.313, de 19 de jucho de 1964). 

r.1~;1'"·"''''':}:il nQ ~ 11, d~ leSA, 
(~{l 1~7; l\~.'1 O":'!3-Zl'.!) 

L'J"ú!enH-::s·In!) S(,'1l'~:;roc ~,H'mbrcs 
(I, t:""1!'~~1 FI"<~"~I: 

Tcnbl) a hon~a "df' ~ubmetcr à 
3t)-r .~,--. 1 6~ V,,-;:,,; ,·:.:;"~ànc:as a 

I 
nomf>?PÜO ('u~ drsrio f:-"""r do Senhor 
Tri.st"o F·el'tcirf! cl'l Cunh~ 'Para 
exercer a funr~o df' Prr<'idente do 
COi"'selh.o Administrativo da Defesa 
'FconôMica (r.A D'P), not:: têrmos do 
di<'·n"'sto 0(\ Ilrtiry .. Q .. ti' r rj h9 4.137, 
d"ê' 10 n" <lt>l-amh",., ne Pfl2-, 

Crf'r'lf'rt .... ·'" ",.. 1 p<:colh'1 0.0 nome 
dQ Senhor' Tristão Ferreira da 

CU11ha para integra.r àquele ilustra. .. 
do CçIl...'·:elho, pelQ exercício Elllterior 
de fl,.tas c dignif.cautet 1Ul1ÇÕ~S .Jú
blica,s de que dão conta seus inclu
,soB dados biográflcos. 

A presente hldíeação atende, por
tanto •. fU'Ce à. expressiva carreira pú
blica do Senhor Tristão Ferreira da 
Cunha, aOS preceitos legais discipU .. 
pUna dores da composlcno do Canse-
1110 Administrativo da D~fesa Eco· 
fiômica. 

Brasília, em 22 de junho de H164. 
H. C.\STCLLQ BnAt\co 

DADOS B!OGRAFIOOS 

·IV - A ~p.erfênc1a SiJcli'J,Itsta na; 
Rússla Soviética; 

V - Slstema.s SOcialist:ls; 
VI - Libomli...smo e ColetlvislUO; 

vn - O salário; 
V11l - Ilu·ões EconômiC'as c fi L[ .. 

çã,o das Economlstfrs; 

IX - Realidado Econômica e a 
carta de Teresópo]is; 

X - Tecria c pró.t:ca àe Mar ... 
xismo; 

XI - A Sobrevlvêncl:!1. da.s Idéias 
MeYcantilistas como CaUSI 

tristão Ferreira dq, Cunha 

Nasc'do em 27 de julho de 11!90.· 
da cida-de de Teófilo otoni - Minas 
Gerais. 

das Cri.ses Econômicas. 
A Comis.são de Ec-ccomia. 

Prof:Ssão: Advogado: 
Carreiras: promotor público; 

Pliensar,2ITI n9 112, de 1%4 
(N° 1[;8, NA 02:3::::'.1) 

PrOf&S.or do ColéGio p~dro Il; Excrl:n~1~i:J.1t ... <:. t:ie.:l-:.or..::s l\.i .. r.-;b:Jos 
Profe.::sor do Co;5-:;1.o Univcrsítát!<l do 8enedo Federal: 

do Rio de J 'l~~:r::l; Tenho a honra de subn.êL::I à 
Dep'J.taC) r' "'1ual _ Min2s Ge· .::.provf'..t;.lo de lJ'ocsc:. B:(Cl:.0nl;.::t a 

raLs', nomcaçJO que d88;}jO fC:Z3r Üt' ::n .. or 

Secretári.o de E.ducação, f.Cr:cllltu .. 
Joto da C03t.a P.n~o n:.ntn J'Jn1ot 
~;ara €::E'l'c~r :l ~lllJçã 11 de t\: ::~ ,) o <13 
·~Cn.::~.110 AamlIlutratlvo 'la r;:::::a 
.::t;nó;nlca (c~\DE), nos tf1 r:;:c-:. C:O 

ra, Finanças do Eshtdc- de l\iinas 
Gerais; 

Deputado Federal 
rn!s. 

01;)r31; cditada.s: 

: ~spC'.:to no artJ20 9'l, §~ 29 e 5:'1 da 
por Minas Gc- Lei n', 4.137, de 11) de' s:tembrJ de 

19G:l, na va3"a. decorrente d2 rcnún.. 
ela de Irineu de Ponte-s Viena. 

I - Nocõcs de Economia 
tica; 

Poli- Credencia~fe fi.- esc[.Jha j') nCn13 do 
, S;:nhor João da. Cost!l Pin~o Dantas 

Junior pa:·a jntc:rra.r àctuple ílust:ado 
Conselho, pe~ ex.erc1cio antf'rior de 
altas e dignit1cante.s funções públlcas 

II - F'h.'3grantes Econômicos; 
ITI - As crises ComercIais; 

, 
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.~. c?e que d[..a conta. seus mcllUO~ d3.dos 
~iogral1c'Js. 

A presente indicaciío atende, por_ 
tanto, 1ac~ à expl'ess!va CU1Tetra pú_ 
hlica do Smhor João da Costa Pinto 
Vantas Junior. àos pr-ece1Ws legais 
di.':'.cipLnado~es d:a..-. compo:Slção do 
Conselho Administrativo d"" D2fesa 
EC'o-nõnuca. 

Bl'g,sdia, em ...... de .....•.• de 
19S4. 

DADOS BIOGRAF'ICOS 

JoÃo D,\ COSTA PINTO DANTAS JUNIOR 
Nascido :l 28 de abril de 18'93, na cL 

da de de Salvador _ Bahia. 

Pro!.SStlo: 

Bachlrel em Direito 

carre2ra; 

- 1'ez seus estudos no COlégio 8 de 
IDezemb''(), Gínásío Sâo Salva:d,or e 
!la Faculdade de Direito cta Univer_ 
sidade da Bahia.. 

- Promotor PúbliCO _ Itaberaba 
110 ano de 1912; • 

- Promotor Público - Jacobina no 
ano de 1912_21; 

- Deputado Estadual a XVI' le
gjslatura 1912_22; 

- Juiz SubEtituto. da Vara dos FeL 
tos da Fazenda EstaduaJ. e Municipal 
1922-26; 

- Cw-ador de Menores abandona... 
do.'; e delinguentes desde 1926 -
C~TgO que ainda é titular; 

- Deputado li Assembléia ConstL 
tuinte _ 2Q Secretário em 1935: 
~ Deputado Estadual (1935-37) -

Pr1meiro Secretário; 
- Secretário da Interventoria do 

Estado da Bahia (fevereiro de 1943 
a setembro de 1944) - Interventoria 
de Pinto Aleixo; 

_ Presidente do Oonselhl) AdmL 
nistrativo do Estado (setembro de 
1944 11, fev:reh'o de 1945) _ Ir.te:ven_ 
toria de Pinto Aleixo; 

- Deputado à Assembléi5 Consti-
tuinte de 1948; . 

_ Depulado Federal _ BaWa -
1946_62 - 4 legidaturas ; 

_ Secretãrio da Fazenda - Govêr_ 
no de Otá\iO Mangabeil"a; 

_ Secretã.rio da Agricultura - GO_ 
vêrno Juracy Magalhães; 

_ SubprocUl'ndor da Justiça; 
_ Membro do COnselho da Ordem 

dos AdvogadOS do Brasil (Secção 
Bahia) 1936-46 _ Como segunao e 
Primeiro Secretário; 

_ Membro do Conselho disclpUnar 
do Ministério Público - 1936-44; 

_ Prof e.ssor do Gmásio da Bahia 
1930-31; 

_ Pl"oIe~sor catedrático da Escola 
Técnica Feminina da BahiJ. (1934); 

DIÁRIO -DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 
= - = 

EXlPEDITEN=rl2: 
DEPARTAM:?:NTO DIZ IMPRENSA f\!ACIO:>JAL 

DIRtlTQR . GEru._ 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 

CHEP':::t DO SIiRvrço oe: PVDLICAçÔao CHeFIO. D .... s[:ç:'&o DI! R~D""ÇaO 

MURILO FERREIRA AL VÉS FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11. 

Improsso nas of:c;r1as do Departamento de IIi'(:rc.nsa Nacional 

BRASÍLIA 

ASSINATURAS 

REPART1ÇOE5 E PARTICULARES' 

Capital e Interior 

FUn~roNARlo3 

Capital e Interior 

SoCC!::ke . . . . . . . . . . . Cr$ 50,00 Semestre ........... Cr$ 39,00 

Ano , . ....... , . , ... Cr$ 96,00 Ana • •• , •••• o-o ••• ,. Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 

Ano o ••••• o ••••••• Cr$ 136,00 Ano o ••••••••••••••• Cr$ 108,00 

r.a. Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as 
assin.o.turas poder~se-ão tomar, em qualquer epoca. por seIS meses 
ou utn ano.. 

- A fim de pOSSibilitar a remessa de valores acompanhados de 
esclurecimentos quanto lã sua aplicação, solícitamos dêem preferência 
à remessa por meio de cheque ou vale posta}; emitidos 8 favor do 
T<lsoureiro do Departamento da Imprensa Nacional. 

- Os supJ.ementcs às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos 
aos assinantes sómente mediante sOlicitação. 

- O custo do número atraJ;ado será acrescido de Cr$ 0,10 e. por 
exercício, decorrido, cobrar .. se-ão mais Cr$ 0,50. 

lnsub.sistente a. Mensagem nQ 179, de 
17 de junho de lS64, na qual .subme
ti a aprovação dessa Cas'3.. ROS têr
mos do artigo 35 da Lei n9 4.131, de 
3 de setembro de 1962, a na:me.ação 
que desejava fazer de Alatn Charles 
Edouard Moreau, para exercer o car ... 
gO de Diretor da Carteira. de Câm ... 
bio do Banco do Br..asil S. A. 

Bl'(lsilia, 19 de junho de 1964. -
H. CastelIo Branco. 

Arquive-se junto à Mensagem 
n9 102, de, 1964. (' 

Ofício nQ 1.234, de 19 do mês em 
curso, do Sr. Primeiro Secretário da. 
Câmara dos DeputadOB - Comulllç& 
haver aquela Casa parovado a emen
da' do senado ao PrOjeto de Ui que 
cria o cargO de MinLstro Extraordi
nário, proposição que foi na mesma. 
data enviada à sanção. 

281.238 (duzentos e .oitenta e um mil 
duzentos e trinta e oito) vot.os dos 
1.132,459 I um milhão cento e trint.a 
e dois mil Quatrocentos e cinqüent.!l 
e nove) VDtJS apuradOS, confere-:he 
êste Diploma, para que, empossado, 
exerça o mandato que lhe foi ou
torgado pelos sufrágios de seus con
cidadãos, pelo tempo fixado no § 29 
do Art. 60 da Constituição dos Es
tados Unidos do Brasil. 

Salvador, 10 de janeiro de 19:63. 
Miltc/l1. de Oliveira (: Souza. 

Oficios ns 1.257, 1.258 e 1.259, de 
23 do mês em curso, do Sr. Primei
ro Secretário da Câmara dos Depu
tado.s, encaminhando à "eisão do Se ... 
nado. as seguintes proposições: 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 72, de 1964 

_ Advogado nos Auditórios da 
Bahia _ Membro do Instituto IDs.. 
tórko Geográfico da Bahia. InStituto 
Genealógico da Bahia, Imtítuto da. 
Ordem dos AdvogadOS dil. Bahia, 
Instituto da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Academia de Lêtl'as da. 
Bahia, La AcademIa castarricense 
elenc. Geneal; Instituto Peruano de 
Investigação GeneaJ; SOCiedade Fila.. 
relica da Bahia; 

_ Bacharel em C~ências Jurídicas 
e Sociais; 

Resposta a pedido de tnjormações 

Aviso n9 1.180, de 18 do mês elU 
curso, do Sr Ministro da Educação 
e Cultura, com referência ao lteque
rimento n\l' 511, de 1963, do Sr. Se.

'nador Lcpes da Costa. 

(]',~ 2. 020-B, DE 196(, NA ORIGEM) 

Isenta do impôsto de importa
Ção e de consumo equipamento 
destinado à instalaçãó de uma 
fabrica de café solúvel. 

Obras pubt1cactas: 

_ RepSl·tório das Leis do Estado 
da. Bahia; 

_ As Corutituições dQ B~usil; 
- ConsoUdação das Leis do 149ta.

tiD da Bahia; 
O Barão de Geremc<lbo; 

_ A P;~{)p:!.~anda Republicana. 

ARMAS DA REPÚBLICA 

REPÚBLICA DOS EsTADOS UNIDOS 
1)0 BRASIL 

DIPLOMA DE SUPLENTS 
DE SENADOR. 

Estado da BahIa 

o Congre..'>.:õo Nacional decreta: 

A Ccmissão de Economia. 

P:18nsagem n 113, de 1 SS4 

o Tribuna.l Regional EleitoraJ 16, 
Circ1.lllscrição da Bahia, pelo ",seu Pre_ 
~!dente. na conformidade da legisla-

Art. 1 Q l!: concedida. isenção dO 
1mpôsto de miporiação e de consu
mo, para. o equipamento constante da 
lícença n9 DC-1264-2963, emitida pelB. 
Carteira. de Comérc!o Exterior, im ... 
portado pela Companhia "Cacique" 
de Café SOIúve~, para a instalação de 
uma fábrica de café solúyel, em Lon ... 
u.rina, E~tado do Paraná. 

~~ vigente, à. vist.a dos resultados Art. 2Q A isenção concedida ruo 
(N° 183, NA ORICEAI) constantes da Ata da sessão realizo.- abrange o material com similar na-

Excelentissimo Senhor 
Ido Senado Federal: 

Presidente da em 9 de janeiro de 19-63, às fls. donal. 
285 do livro competente e do que re- Art. 3~ Esta lei entrará em vigor 
sUltou ser proclamado eleito Suplent.e n d t d bl ti d 

Para atender à necessidade de um dO senador Josaphat Ramo.s Marinho, a d,a, (i ,.. e~ SU'] Im lc.aÇ O. revog2 :l.S 
li'ee~:e.me do assunto, tenho a honra. por maioria de votos, o candidato Ar- as lSpCS.ÇOe.s em contrário. 
/I.-:t BOlidtar as providêncins ~ Vossa. thur 1!elte da. Silveira, que p.a.s elel.. As com:s.sões de Ind~tri9, O 

1.Q:""'3l'3 ~'~Ci:L[l<!1_tl;;;ll.t~r~~Jl~'<.~_Pl''l'''''iL~L~C>~'';' ,_ r;;,';~1! Q,Jb.E~ÇjIOL' " 

Junho de 1 S6(· 

Projeto de Lei da Câmar2. 
nQ 73, de 1964 

p~o 2.013-B, DZ 1964, NA or~:~l;::~(r: 

Altera disposições da Lei númp
TO 3.860, de 24 de deumb~o êe 
ISSO, tJue aprOVa o plano de COOr

denação das atividades reloc'o'j ~
das Com o carvão mineral 

o Cong'e&:o N .1c:onal decl"e~,: 

Art. 1 () A Comissão do pl~·11 () d:) 
Carvão Naci0l!-al (CPCAN), aut'::"lquie. 
regulada pela Lei uI,' 3.000, de 24 de 
dezembro de 19M, fica, diretamer..te 
vincalada ao Min:st2riO das l\:;:na.'j e 
Energia. 

Art. 2D Em sUbStitu{çáo ao rC)l'e
sentante da Estrada de Fet'ro Cen .. 
traI do Brasil no Conselho da. cP .. 

I CAN funcionará um representante da 
Rêde Ferroviária Federal S. A. 

§ 1Q No mesmo Conse.ho o repre
sentante do Departamnteo NaCional 
de Portos e Vias Navegáveis sub,:,'J. 
t~irâ. o anterior representant {'do ex
tmt.o Departamento Nac:oml.l de P:lr .. 
tos, Rios e Canais. 

§ 2.9 Terá ainda a função no Gi+C 
Conselho Um ,,\epresentante da~ Cen ... 
trais Elétricas' S. A. (Elelrobrr..5.J. 
nomea:o pelo pre."..idellte Õ" Repú" 
blica, mediante eSCOlha de um dM 
indicados pela meSma EletrobTá ... l".11 
lista trípli<::e. ' 

Art. 39 Os membros dQ C:Jnsp ho 
d~ CPCAN perceberão uma gratif,cJ
çao correspondente a 1/4 do m:l:or 
.salário-mínimo do país, por sessão a. 
que compareçam e até o 'máximo d:} 
3D, se~sões por ano. 

Art. 49 E' de 30 (tl'inta) dl('.s o 
prazo de recurso ao P:resider.te d~ 
Re~ública a que faz referência o ar
tigo 3'1, § 19' da lA:!i n? 3.8M. à~ 2·:: 
de dezembro de 19ü{), e sel'$ rn:Jml .. 
nhado: pelo Ministro <las :r...nn:l3 a 
~nerg:a, q'lle cpinará sôbre o sea má
nto. 

Art. 5<) As e:lo..-p-ressões "Diretor EX.;>4 

cutiyO e Vice-Diretor Execut~y{)., 
constantes do art. 29 e seua pará;;ra.4 
fOS 19 e 29 da Lei n9 3.860, de 24 dt) 
dezembro de 1960, serZto SUbJtit'Jíd-:a 
pelas de "presidente" e "Vicc~Pr=si .. 
dente" , 

Art. 69 Ao Conselho da CPC.\N, 
além das a.tribuições que lhe cor.!ere 
a Lei n9 3.860. de 24 de de~embro de 
1000, compete aindG,.· estabelecer M 

. cotas de produção e consumo do cJ.r" 
vão nadona]. . 

. Art. 79 A ,presente leI elltrJU"Á. €ll1 
VIgor na da-t~ de sua publicação. re .. 
yogadas as d1Sposir;ões em contrário. 

A Comissão de Minas e Enern:la.. 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 74, de 1964 

(N° 2.036-B, :3E 1964, NA .C:a:G:::::::') 

Prorroga até 30 de setembro r1c 
19-64 a vigéncla da Lei nQ 1. 30'0. 
de 28 de dezembro de 1930. 

o Congresso Nacional dec~·eta. 

Art. 1" l"ica prol'l'ogada, dé 51J de 
~etembro de· 1934, Q vigênCia da La-l 
nl? l.~OO. de 28 de dezembto d:! 1S.:"J, 
com as a-terações p8stel'io:re3. 

Art. 29 A presente lei entrará. em 
vigor na data de sua publicação, r3-
vC6'adas as disposições em contrário. 

A COmissão de Constituição e 
JU&tiça, nos térmos. do art. as, 
l~::.a a,/~ td!L~$~ento p, 
--<;~ .. . 
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PARECERES 
P2.reter nq 375, de 19S4· 
l.la' Comtssão de Legl::..t4ç~o So_ 

c;.o), f;6bre o PToj;Jto-de-Lei da 
Ca ~[,r4 n? 12, de 11:3:1: ,n? 492_A-
63 1:tZ Câmara), que altera a de_ 
nomflUÃção do Inst·tutó de Apo .. 
EC1W2i;Jrta e Pensões do,:: LIar;tc 
11103 (!APJ'"":n para lnst:iuto de 
A'T)"";"':cntadoria e pensões dos Ma. 
T~t;m.')S e POrtu(irios (lAP:'IP) , 

n.2!: t.':-": Sr. Antcnio Carl~s. 

Oi"1~:"::;:~'iO de Mensazem do P<Xi~1' 
[ecuth"o 11,Y 133, de U'G3, o presente 
ojeto, enl seu altigo 1", alt2ra a 
nom;~Eçj,:> do Instituto de Ap:Jsen
dOr.3. dc,~ ):Iarlt:mos <IAPl-,i), cria .. 
1 p;;~o D.:c:eto n9 22.873, de 29 de 
nho (~3 1933, -ps:::a. "Instituto de 
JOs~n~'ldOtia e Pensõ2S dos Mal1tL 
J5 e portUâ.:ios" <IAPMP ... 

Z.. DJ Elxarne da ExposiçãO de 
:-Ln'o:- do Sr .. \[inistro dI) Trabl
:> e I'r.::Yidência Sccial sObre o as_ 
nto, n!ií~ca.se qUe 03 púl'tuár~"s, 
]Ct113,~,OS ao IAPM desde o advento 

D2crcto-lei n? 2.120, de 9 de abli! 
1010, cctlstltuem, depois aos ma. 

1n::cs, o mais numeroso contingen_ 
d~ Eegull;r..4os do Instituto, numa 

rc~nt:'2"cm Bupe:ior a trinta por 
::to, (' (llle a classe tem feito nu .. 
~ro~ as rei1Tindicaçõ~s no se-r!.tido de 
·'Ir::'..r no l1cme do Instituto. 

O Sr. Ministro es~lar~cc que a 
Jpr;::;~:1, orIunda do Conselho AdmL 
;t,cL';o d:) IAPM, é justa e qu~: 

.. A a:t~ração de nome porlj fim 
as reclamações dos portuários, 
:[(!.z(-n~o cOm qUe êles St' sentis_ 
sem mai;s integradOs .:lo Irlstltuto 
e contribuiria para a,ument3.r a 
co~súo da clElEse, o Q,ue eó pode
~9. t.raz:lr boneffcics à Previdên_ 
ciJ. Sc-::i1l." 

o proJno, assim, nada mais 
tende do., que uma simples a.l .. 
ação do !lome de wn Instituto, a 
1 de que n€le figure mais uma 
sse de Eegurados, nada havendo a 
ir quanto ao mérito, uma vez que, 
rIO se verifica, a medida é plena_ 
ntc Justificável. 

OU·TO ponto, entretant.o, exi9_ 
a eham:'.r ti. nos~a atenção e me
edcr ele acatamento; é o que diz 
:Jeito a03 lJesca dores, :12'gm'ados do 
)M. Trat:J..se de uma classe sinL 
s e humJlde, bastante !;UlnCrOSa 
lbém e qu~ deve!'i.g, lQ;ualmente, 
Irar m namenc1atUl'a do Instituto. 
a ca,t{~o~!it de trabalhldores, que 

ent§o tem sido prãticamente 
ndonadn. dos poderes públicos, da 
;ma form~ C!,U9 Os portuáriCs, de .. 
ter a sua atividade conSi'lU3.s.3 

nbém na nomenclatura do 1'efe1'ido 
ão. Por ccnsiderarrnos justa tal 
r1nêic'\:.~fiol apr3E~ntamcs emenda 
~e f€n ·;(\0. 

ErJ, f:lc~ do ..exposto e t~ndo em 
a que O -próprio poder Executivo 
avo,rf-:21 à alteração, a Comiss50 
Legi"l:-cro Social opina p:;;a apro_ 
ã.o do r::qjeto, na forma da s:t_ 
l!e 
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Parecer n9 376, de 1964 

Da Comissão de L'egislaçáo SO· 
c:aZ, sôbre o prOjeto de Lei da 
Câma.ra n/I 114, de lS33 (n.9 78g·B, 
ao lt:l9 1~a Câmara), que institui 
o "Dia NaciOnal dos Bancários". 

Relator; Sr. Aurélio Vianna. 

pe:.o Prcj~~o de L~i U9 114, de lS.:33, 
é ins~ituícto o "D·a Raciona·l d<Js Ban
cirics", a ser comemorado anual. .. 
mente, a 2& de <1:;0".0. 

2. Just.li::..::.n~a a P,:,""J;:s:~::o, o seu 
~ULcr ~!l.i..1..a que o cts. .28 de a:;,)s~o 
JJ. 'Ji ad<lI,c';.to' p:~os b:'.n.::á.~·!o.s, em 
todo o p.:u,s, ";C,illO o.!Hl grata. e s!m
bôlica a.e ~ua ca~e:!cria. profi2s~onal 
que a íe.:.tE.ja, todos 0<:, ruJas em ca~ 
rater extra'o!ic1:l:1 ..; sem p!"'eiUÍzQ 'Pa
ra as su::.s atividades normais. E..o:.sa 
p~átlea. aliás, fol ap:ovada pela U:1a .. 
nimid2.'de d.Js Delcg:!d.Cs pre"',entes ao 
IV Congl'e::so Nac:cn,tl dos Bancá-rto$, 
rellizado. em agôsto de 19j4 em 
Curitiba. • 

A propos!çJo pretende, co!lforme 
esclarece o o.ut.Ol·, e. ::J.a. justifica
çã·., que ~e oflcialiZe " dia des~as co
menlOraçõ:..5, em todo o territó:io .L.~
clonal. com o fim de "manter ;; avi
var os laços frae~ma.is que unem 003 
c"n1Ponen~:.s da. corporaç.lo dos ban .. 
cários, tão atlvamcnte empenhados 
no desenvolvimento econón:Jco-l"cc:al 
da pátria. atrav'::s dos servicos pres· 
tados ao povo". -

3. O dil 19 de mc.io; como todos sa_ 
bem, é mundialmente reconhecido e 
celebrado cemo o "Dia do Trabalho" 
.1rrca n. :onqui' tà de gr.::.nd:s l11e~ 
lhorias sociais para. as- Cla.~S3s labo
ri.st.~.:., com{ entre : t:'.1':", a da. jor
nada das oito horas de traba'lho con .. 
segu:da após árduas luros de earátl'!! 
re~vindicatório. 

O "D:a da Trabalho" é data que 
cx..ngre~3:. engloba. e reúne tOdOs os 
trabal' ~dOl·es d" mundo irmanando
!JS em tôrno de· um ideál comum, de 
um só pensamento, qual () d-o traba
lho honesto o;) prcduti\"o Q. bem de 
tôda ft coletividade. ' 

4. Atraves de leis. decretcs·lei·e ele
eretos, tornou'se praxe entretrunto a 
in ... titui~ão de dias ._ ')mem01'avtv:s 
para diferentes cltegorias profis
~iona:.s, com o fim de dar-lhes ;;'laior 
ir.centivo e propiciâr o avivamento 
dos laços de fraternidade ~ ,miã., qUe 
devem ex'o-;1' (ntre 0S m["mb~·:);:, d-. 
m~rr:a cla'sE'. 

PareC2r 09 377, de 1964 
Redação tinal <lo Projew de 

Resolução 1109 15, àe 19~4. 

Relator: Sr. W'.llfrc~o ::::urgel. 

. A Com!zs!lo apresenta a redação 
fmal do pro-jcto '" Resolução n9 15, 
de 19S4 que suspende "', execução ":: 
rurt. 19 da LeCn9 1 AS4, de 1S'5'~, do 
Estado do E7pírito santo, julgada 
incoIr"stitudonal pelo Supremo Tribu" 
na! F~dera1. 

Sala da.s. sessões, em 23 de junho 
de 1954. - ;-:'ebastttio Areher , Pres! .. 
dente, _ Walfredo Gurgel, Re1a.to!'. 
- Josaphat 1.!arfroho. 

ANEXO AO PARECER N9 37'1, 
, - E, ISSo{ 

Redação j:nal do Projeto de 
Resolução nO 15, de 19"34. 

'Faço saber que o Senado F~deral 
aprovou, nos têrm-os do art. 64. da' 
Const:tuição F~deral, e eu, 
..... , . , .................. \ ........... . 
promulgo r seguinte 

RZ~{)LUÇAO 1;9 1984 

Suspende a execução .do art. 19 
da Lei n9 1.434, de 19j9, do Esta. 
cto do Espírtto santo. J 

Art. 1? E' smpensa, por inconsti
tucicnalida'tie, nos têrmos d~ decisão 
definitva profeTtde, ::~lo Supremo 
Tribunal Feder.J.I em sessão de 27 '} 
~')vembro de 19S1, no R::cu:-so Ex
traordinár~o .l! 47.047, do Esb3do do 
Espírito santo, a exec:.Iqão dQ art. l° 
e seu parágrafo, dr'. L:!i n? 1.4.34, de 
30 de julho de l~j9, d( mesmo Estado. 

Art. 2.Q Esta resolução e:\trfl.rá em 
vIgor na. date, de sua publicação. 

Parecer ~9 378, de 1954· 
Reaação para 2') turno do pro .. 

feto de Lei do Senad.o nf' 73, de 

dOA seus efeltcs ficarão condic:Ol.1Au 
dos à expedição da patente. Denegaco 
da esta, .será aquela declarada: extinm 
ta, a requerimento do interessado, nos 
mesmos autos, ficando assegurado a 
este-J.1.ltimo integraI res.sarcimento da.s 
p~rdftS e danos êventualIncote ~orri. 
dos. 

Art. 29 Fica revogado o art. 40 do 
Decreto-lei n9 7.903, de 27 de ró6sto 
de 19~5_ 

Art. 39 FIca acrescentJ.do ao art. 
76 do Decreto-1el nY 7. 9J3, de 27 de 
agôsto de 1945. o seguinte item e pa .. 

-rágrato: 

b" a p:tteate que tamb~m luje, 
sido concedIda em paíS cstran .. 
geiro e que nele se tenha c=~:n
guicto por qualquer .-motivo. 

§ 19 A ey.tinção de p,.;t:::u·~. 
no caso do item 59 sup~a, cp::';a .. 
e.e de pleno direito e serà ü;:;c:aQ 
ra-da. ex-oflic,lo ou mcd1ant::, p.-()oo 
vação de qw::.lquer In-;'er:.,.2C'.:::o, 
por despach~ do Diretor d:J r.:e
partàmento NaciCtUlI da P:O?: e .. 
dada Inciustrial, à mta. de c::>rti. 
dão autêntica c':p.?ruc:a por :::u·oo . 
'rid:lde competente no pa-is e"tran_ 
geiro .e devidamente le3a1iz'3.d.a 
no BrCS11. 

2\' Do dCSplCho que cecl!lrar ou 
não a ext:nç:i.o aludida 110 .trm 
5\", caberâ recurso voluntário ro 
MiniStérIO (Â2. Indústria e Comér
cio dentro do prR7D de 6D (~es .. 

scnt'on d:as da SU(L publi~~c;:o. 

§ 31 Contirmada Ou H~ ~l:''' 
ciGa p2JO Min'stro a ext IV",: J ci.1. 
patente no 'prazo mé.x;r.~J c." 60 
(sesscn~a) cii<1s. s-e-ã . irr.~· : :,.. 

mente exp2,jida portaria p~:) 1.1:
retor 00 D.:'partamento -Nac!onal 
de Propriec1nde Indu.<,trl21. pna 
conhf'c men'-o ele terceiros. 

Art. 49 E<;t'l lei entrará em v: ;:Jr 
na data de sua pU·)liC3f'.lO. r~ :01a
das as dii'po.s;c:õ~') em ccn'''á"<o. 

W 11 ed G 
-01 1 P.~ ::'Cc::-: N.' 3:9, r:~ ::: 1 Relator: Sr. a r o UrdI... , 

1963. 

Da Co,. '. ,~o de F:rr;: c. ·:ô .. 
bre o p,'(i~·i.') rfe D::c'c:o L ,. 1. 
tiro n" "4 ( ... 1"61 (")1 ....... r' 1 
casa de" ;II'·/~:.;), (2U~~ (.:j·i,ó.' ')4 

bre a o.pl"Cf!I't? do D:?crc~o 
g~-slatil'o J.! 1::', õe lS':2. 

A Oolllis~r;,o _pn:senta a. rc..-.;.a;-lo I 
para 29 tr::n" do Projete de Lei ":0 
Senado nO 76, de lSS3, que dá nova 
redação a dispositivos: do CódJgo de 
Prop~'iedade Industrial (D;::-Cl'€:'tQ-l'ei 
n.' 7.903, de 17 de agô,to de 19451 -I 
Sebastião 4,..eher, Presidente, _I Re!8~::!': ~r. ,J:::~,'j E:·r..1L-:o. 
Waljredo Gurgel, .:telatoc -- JJs('- De ln;c: . .lt-i.\'J. d..l ."ll 'a O:;':':o:·:t :13-
pllat :Mannho. 1 C.iP.13.\'a dos O:PU . .ldOS, o pro;<'Iu t 'TI 

ANEXO AO PARECER N(l 378, e~:ame dl~põe que o sUb,<;íd!o e a aJ ,-
DE- 1934 dJ. de cu.::tJ dos ParlaOlen~J..!·('.c, ',~ 

q'J~ trata o Dc~reto Le3" .,.laUYo, r. ) . 9, 
a~ 1962, flxados r.l fJl'm! do ra .. '.I", 
$,j 19 e ;.l? da consti:u:ç':'o Fec.....:r .. : 
::,c:·:.o ~.2.n~~dcs (,).11 a apLca,;,~o, nt~: 

Redação para 29 turno do Pro
Jeto de Lei do Senado n 9 76. de 
1963, que dd nom ; .... ..,~·o a d!::
P.ositivos do Código de Proprie
~de lndvstr'al (Decreto-lei nú ... 
merQ 7.903, de 17 de agusto de 
1945) . 

o Com·:·cs.so ~lçjonal deere~a: 

~a lC3"!E]at11ra, do.:; cOdet!n,s dc de::_ ,
','rl.:Cl'.z::ç'::'o c.a m02c;a e e.e<,l'~r'.:i·J da 
cU.5~o de vida, de acôrdo C01T, c.'; Ln
dlces fornccidC"s pelos Ór8"D.05 o~j:::a:s 
c{"mpetente~. 

Corno exemplO, '1oJ~mcs citar o 
"Dia do Aviador" (Lei nQ 218 de 
1933, o "D~a do Comerciante" . (Lei 
n9 2.048, d~ 1953), o "O'"'a do Traba
lhador n{lS Min'lS de Carvão" (Lei 
n9 3.9"23, de lCJ1). o "Dia do Funcio
nário Públie:>" (D:cre!o-lei n? 5,9~ê, 
de 1S,43)", o "Dia do Telegra1'ista" 
(Dect'eto·lei r9 /1.522 d: 1~I4). o "D:a 
do Dactil~sc(;]}~:-t&. Bras1 ell'()" tDe
enta n? ;52.871, de 1C33, o "Dia io 
En"'r>"l"~irn S'!nf'nm"nto" (D::'!c:-e
to nO 53,6~7, de 1('31) etc. 

Art. 19 o art. 39 do D~ere~o,!.?i 
n9 7.903, de 17 de agô&to de 19 .. 15, 
pa,"sa a ter a s€'B'llinte redaçí:o: 

Dêt.erm~n.a. a:nja. a lJrc?cs~~~o q're 
os seu, clc::o-s ~er:'ü ll:vidcs .... -n,.!'; 
d.::, 15 de metro de H.!6!. 

.E'm l,on1o e mmuci~?:'l ::l::rcccr, 'l'H~ 
n~· o dC'lXCU nrnhum.a mJrgem C:e dl1~ 

O prlvilé3io de 1 .. wenç30 '\-:['0" v~da quar.to à constit;uc;~Jr...J~ic:C::~ e 
rará pelo prazo de 15 (qu:n2c) jur:d~c;ciado dn modWc:J-';(" Ol:l - -

anos contados da data do d~pó- r.~.;t~s pJrJ. a al!cra;;8.o dos "'J~E.:.:'s 
sito do t,c:.i.,~"l ce patente n') _.::~- dos subsidio;:: e ajuda ce cuslo ci \ -
partamcn~o r::-,·c:onal de proprie- (.Q<, aOs D~pnlaMs e S::-r.'ldcrec:. r.a 
dade IndULtl'~al. findo o qual o rc.:.TI.2 do dl ... '"':>,to no art. 47 da C1.lr .. 

t inven~o cairá 1]0 domínio Pli.bli- t~ .\i5'::1a. a r;ouli:! COffii"'sjo cc C:J:1~_· 
5 Nada trm0t::. 2'>.~!m. G ~or ~ \ . ut'..t:~b.o e .1'Joli~1\ da CâIT'.J.r~ d."~ 

reivmd!Cà('po d~""e1 prof" 10r: ... ·<; qUE' co, Dcpu(a~oli c.p:noJ, fayor:'!ye:mer..~::: :\ 
cem o todC's 0<; o'ltr(1S, eSo hU?J n I 1? ~fO pê':'iodú compreendido en .. ll1!' ·ér~a. 
te merecedorac; de tpr o <;elt dia come- . tre a data do dfpbsHo do pedico e a D0 mesmo moe~ se pronuLciOl a, 
mor"~>'~ f.'~·fi;'l"'io c e"p,:,'.:{fcc. da exped.çãJ t.1 l)"pnte o -1 .' ",!i:ll<~r::lr"J ComlssJo de Finanç.ns d.a_ 

gozará a. protcç.1o prov;.sórh de sua qlVla Casa, d:> COD1TesSD, 
6, Em f2ce do '2~'P0~to, a Ccmi:o",3.0 inv('n{'z,o podenõo fazer p!"ott"<;tos jU-! I?o ex.ame {lo ~sunto, ,:crif~ca-se o 

ela_s::: "Instituto de Aposentado_ de r...e?,':<:larpl) S:Je'-:'1 o!J:na pela lpTO- dic:aü;, requerer vi.storiJ.s e quai.squcr cUld:!do que mereceu dos.llustrcs Srs. 
e Pen'ô:cs 'dos MaIitimos, Portuá- varão do projeto. loutras medidas tendente;:;: a comu,roo fPCPVt.3.d,9S, tend~ .em v~ta as .sllilS 

nde fe 
oria e 
tUárics 

lC: "Imrtituto de Apo~.?n
Pensões UDS Marltimos 
(I.AP:\IfP) ", 

e Pe~2,",c~res tIAP:\1PP)". var a con~r!::bc~o. e bem assim usar ,mpLcaçocs de varla ordem. sobretu_ 
~ . _ . dos remédios indiciais pfpvlstos no I do. no que tange ao aspecto con" ti. 

a.Ia das CC(mis.sões, lU d~ junho de ...... 31s. da" Conus 0.:'$, .em 16 de)Unllo art. 189 e seu pa:'áO"ra!o único. tuelOna1._ 
"~o _ VIl;al[to Lima, Presidente. -\ d'" 1934 .. - V~Val'io Uma, Ptesld'mte, '" 1 A SOluça0 eneontrad3, todavla, p_'l .. 
onio c'[rlo$, Relator. - EdmllnuO _ Aurélio l'iann17 Re;ator. _ W -~ ~ 2~ A sentcnrs- condenatória de- ,rece-me correta e fundament,a-se ein 
1/, com re.s.trições. - Ruy Carnet-

I 
jredo GurYf!T. _ Antônio Carlos. -' darará ex~"f":'s3mete a su·"9E'n''=;o argumentos bastante ponderosos e 

_ W({lfreclo Gurgcl. Edmundo L(!t'Y. - Ruy CarnelfO. . convincentes 

-

.-" 
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CC:J.10 'bem aca."1t:.ta o nobre reliJ.{('<T 
tlo p ,.'[.0 n.: Com ."".,~.o de C::;J,o;::· 
tu."~o (' J1.h~""a ca Cf..,!J)"i.J, D!;h- I 
t2.'~'.) L.l- r ~":er..d.<s. "se 03 suosídios., 

fc • .::'n l :~--:j:)" {. ~e:-':'o m:!nt!C:c_~ S~:n I 
q1Ji:lqU"~;, !:'...';,.b'liàrc:.e ti:' ~!t~:·.a('ão !1'l. 
le"}' I,:"u;.: 11 não S& ptr uma r('for~ I 

m.a CCI1: tltu-c!ol1a!, é Ó lV"f) Qll~ tn:Tl
bém n~o ç':J:'cm ser d 1~1!nuí:lo.~ elU 
(.'::C2 t3 p"c:.<'ção de p:d:-r aquisitb:) 
dü m~.:da". I 

f~t1., 21 O;:;. ef0~t,QS d": te D::.;re'!;o 
:L: "(:5:0~.;1;O s:,o dr7i~:OS a p::~'~lr de 

,Q.9- G~ junho de lS::~. 

1; o pa:-::cer. 
E:!a CZ'i CCill::S::"~, r~ ú jllnh') de 

lr. ... ;, - l::-g::;n:ío Co! ;'";Ju;;~,-e:'!.:J, -;'1"2-
1S:~,.:r.~~ _ J;;~é Lu,-: i!., r.,c·:.t::: -
Dc.nõd I:r:"[J;:t' _ B:!::;'rc ;':cto -
I':7""'t!.~iI~ 1::'1:11 _ L~"t:] N('fl) c ':n 
:rt tri-.c~1 - EIF',CO r:: ..... ~.(, -/.fti
a:Q r~', :f' -':Z - f,;O;t c::~ ?':'i, \':ncl'::o. 

-- ~',.. .-"" -- ~'-. 
~ ...... -, "" 

V~~~) a~{~~l~ ~i;iãfn,°~;1~; 
no Dn>il e r.:g-;e,l.1::'." n:l 
da '<;r:cultura? 

e'""::;~:lU
rx!.:.~ent .. s 
~-.::~:.;~.:;.-:o 

!:?) Qual (l C:!.sc.':~!n.ft~~o V.:- Es
tadc? 

31)) Qual o l1Ú!Ilero de coop~;-.::.:ivJ.S 
de produçã.J, mis~=.s e de créd!to? 

4~) N-J e:'.abC!":,;90 do .r':mo de re- -
{:):;:7:1a cJ;:iria llfo :p;:.:ot:~.C:3 (.J l~:s
i6rio a~s;:;:::.ar o .cc~p;,.::.~:v';...smo? 

5~) Po.s-'iul o Eini.~t;'>rio um pla1lO 
~9.c:;:na! cie f~men1o ao C'IJu::;,·a!:.i\,(I_ 
u,J, jnclusiYS no :s.e·~:' ed'!.::!c O": 'I? 

... ~ne.do J..:(~ral, 22 de ;"nho de 
ltZ~. - Le:te Neto. 

, 
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l;: ".U':' ,,~ S~ ber.Zr~~:r<.rl1 com os Uvas parlamentares, er.c::.miI!h ... mos 0I 110 será Ge:d.e hc.j~ ':'"~rme!ho C 
~ "r.~,,~'\' . l;rrc~::nt2 requerÍlnenw de inform2ç~:;s. 1 ~;..:O, cr.l l . ..'-,:,r C:J "lerr;;elho ~ I 

_ Sala d:.s S:Ssôes, em ~3.6 64. - r ,c:J. I.:;:,J r::~:'~:41~,::t C.5 :.1';03 d:'! 
O .~". !..;:...,:_~~ I.r':;~~" - P':~·~l:te V. D:<ta..-te uariz. I t·" _1~,"Ç i:'.U~ L1':m c~t.t rz.:;::'J ~. 

Justifica~ã.fJ 

C.:.n r. :--::. :1:-:'::0;:0 (1,; \TJ . c,'" 
t~1Cl~, \_ ._~;..:-_::, o C:l~~.O d.J ~\._. 
d~ t..~c~.:::~~· ;.:. lO :::~.l:do. 

~ ''" .. 

L', t.1C.-::H::'? ~.J:l·:l. Ar.'»)u:'::-:'JCD1:-:Li c' O :::.3:. 2:!;::[J=:::::'~;~: r . -
c : " . .;c.:_:J 1 .. :::::':1:,:,:::) _ Q'..:-'.nta 

c') •. ' ~ .''0 _ .. : G..JS Q:..1 t:'':3 vJL:.3 
·t 1..l": :,,:. c::;-.~: d3termi.l':::..t-Sc 

.,,~~ •• :,::..::> C.::, CS:':~J~!:S e O fa-.' 
.:.1 e·l~·:::'l· 'J os p::....-n .. 

c'.·;-:.'- ( '.:~~~.'-:':' C:':::':': .. ostc5t·~·~ ~~':: 
(-- ~., .• 'J do: r;.c-. 

::r::;-:..-.:.~::.', 1:.·lr:1 te ju::Lic:~!,J. p:rmI .. 
:'J l .\ ~~::,·~o:."J ci'j, f~;J c~,ó 1. • .' 

[3 :;':-::::~~'.l rc:; :"c~~ 
::>. G.J C-J-"~ ~o 'T)j.·O .. 

t:.. " C' f. C"'~ . c.J c-:: '.P .... S·~J. 

o r;.~. / ,'" '0 /.; í;I']S _ l":::di o 
~~'! ; !' -;T. :". ::;::--:-: r.>."~ a:::·,?F .. 
:':;::~1~ ::', r:J :::.: _-::l~:) que V. r.;a. rc:'.-

c 
c'~:" • C:.l r~':,-:' j =') t .. : ... 

'J - ' ''; V. I"":.]. ~.".:,,:- " .. :~-~' ... 
f 1 ~. ~J P::;-á'.:,. r ~ 

:., ...... : ... ri" V. ~l. l:1:~-;J~ :~.:1_"::~ 
t":I c~ (" ,',.. .... ~ (:111:1 C3+.., .. ,., f~- "1. 

): ,T .. '" c"·- ~'_·:,~1.: (~'e ~u'~~i ",...-~~_ 
-. ~ , •• _, •• - .... "" ... <. ....... ) 

C: . ,., ~'J :';":U h:::ljl~:1~3 d!ccu'~v. 

C. ~ ..... J8.",O J\G~r:::}~O - J,:;:u:!o 
c'· ",~':'J a V. r:::;l. 

~:". F:::<:::nt~, f:p C.:l <l:nún<:. 
f:-,l _?,J" J , ", !:".::~ cnt.-Jr em ml_ 
:r' .~, C..! f~71 r~:-:::'-:l' 1'.0.11':'3, 'j:a· 
... ,.~ ( ':,. C':L::'}"'::] (". y.l'r:1.2. C):~; .. 
('. (~'} (".1"' C:':':-;!"''' C.::~-: .. ; n<"~~_!: 
,(.,::; n':~;:::-~:S e"O~n::r·o::'), E a'fni~ 
:n',:. r~:' ~:.~:' (~:o;rQ do '>b C-~ E:l_ 
b~1' c:..::: o ~ _::~I. i:'J <':1 1n:"(' 'J,,:~ (' ça
m::c;o c o :.:í:n:":;i,;oo Cii :-",~:-n'"l'l ;,lÓ 
d:', h~::r--'''~ ,.u" ~e7Tl n""l'1.U::11 ft,·O':' 
p:::~ pr;;":";:'l' '~~:'-'_;~;:~' r~'·,.,.",,~ 
(c-o e c &';:-5 6 Clue c~·r.:') ~u;''''rd~''p ... 
C:1 c-s r-'3T:-:-, p1"!! ":5 r. ... 1~:":-a~·". Jâ 
n' ') m~ r::r:-:-o ao p--pr;:~'::.1t3 dJ Ro~ 
r'·'':::c~. :.::::.;. .. ,'·2 :,.crrj~"""' r-"e C;. "F";{"a. 
n"o L~:1 nt::l (''CJ:rÍl::U'd1ê. .. Ô~ int?:-
,\,i;, pa:-c;"'.;- r-:''1'~~:3 d:> ro::n~n" rir .. 
b"r:p, r't~y,:-,,:~:'J", imp:.-;lir."'!.:> que bl 
c:::'-~~ a~::1~:'.'~. 

Cc;n c..-tJ. rdv:-:rtênc:a, S!'. Pre-::l
c-nte, c.::ou certo qU:;- ..... 5 Sn. 1I.7inis
trC3 :c::niel I'Jl\.'!.CO .e O~:'ó,\,io Bi.t':h.'es 
l1Eo dc';x::.rlo q"2 o cov:',:,no R~';Ij"u" 
C::;'l",;l), acs f:t:~ pri'11eiro:: 'tl. ,~[::. 
c,ra rr:~1'C~j."} COTll prf~:cJ:ç. d~ n:;:-o .. 
C'':MO, Que y:cdcritm ser comuns em 
fI':lm'n~!;trrl.(iõe3 antcr:cres. ma" que 
nin'"!:u:m pod ecsm"lrce.ndcr que te re
pi:o.m ou :;:~ reprodu7am U3 atual :::1-
mini'trp:~s.o. (lI-IuLto b~n; muito 
bem), 

, O SR. FRE3II:iI.!>.TTE: 

(Ncguei:,a da Gama) - Eô'Jre a 
me~c reoue"'i'11:"~'1 de info:'TTl?~5~s 
q'le vr.i ser Udo p~10 Sr. 1.Q Sc:::retárlQ. 

:2 lido o seguinte 

, fle':l'3rim~nto n9 lCl, de H:lê~, 
R:C!.:l:u-o, n:5 trmo" do 'R2<1imento 

!n::rn~ . .s~jafl1. so:lc:l~õ.:l-:; ao B-mco 
N2c:on::l do D::'3zn .... olvimcnto E:onô
mic:) as scz'u:n~es in!ormaç5:s: 

a) qu~~s €'l qu:mb monbm os re
eU;~:;3 fi11::Plc:;:r;)<; P:Jstc .• à di·pos~ção 
do G:Y["'TIO do Ri;) G1:'and~ do N'or .. 
te. por f.~"'e B"DC3-, rl:::sd" 31 de jfP1Ci .. 
ro C::'J g::l at"l 31 d::! ml!"rJ 0'1 1!:;64, 
inclu'd"'-<: {'m~:-élt:mc<;. auxilios ou 
('1.'3·F'{'IUrr cuLra" Oll?nlias p:>5ta<; à 
d'~ç~l"l:'b' (o re-"erida F<>bdQ, a Qual .. 
quer tí+uJ-o, inc!us;ve Q\;'ais a outros 
e3~~':le!Ec'r:i:nto5 de cr(;:l;t,,; 

D) se ê.sses recursos obcd;;ceram a 
p:~,nos de ?!>'icac§D prêvirrnen""t> r.pro
V2::'O, p210 Govêrno Fedl'!ral; p 

C) se h-ouve prr~ta{'5:) Ce contas re-.I 
Iat;;\"a a é~e5 recurs",s. .., 

Justificação 

A opinião pública do Es.:a:h do Ri,o 
Grande do Norte nece"s;ta tomar 
conhec'ment-o das verbas destínadoa,s 
pelos dive!S'J-s óre:ãos federai<: àquele 
ll!stado. Seu OOvêrno nio esclarece, 
como devia, o povo rio-grandense, 'ra
tão pela qual, utilizando as. prerroga-

I (~ .•.. .::.:.. c:e P:-~ ",:"<:' ê.":: t:~' C:-,l A C~ .• l _'J .c .. .:.:::rJ,. pre':" ... _J 

O rqucriment') quo ac;~::,_ d' <.~ li- 1',': •.. ..l. C C .1:;,0 ,,:;::r ç-alJ. A ': ... ,'.CS l·:);: .. [j l:~-.:'. c,.l 
('3 nJ') c:.z:Jznde t:e r.:r.;o:::~~r:..o l.Jil t ,1~;.:.:! (,.., .: ;t: ~:c~ C.-.:-~.l e;n 1~:: m:r .. .) L .. 2.l..l, n. lr •• : 

, , 
de d:~:0err:çEo CO P12n':rio. V~i f> 1);1- ~'_;c::::;t:;c, r.? l~-') 'L~::l.. ') J~.~ F.:'';:~-:J {J /_.l~r.:ol ElIt- e 

L';:c,::, '.':. e, (-ll S~JU:LCl., s::: • .1 d:-E;';C:lt· C::.n~~ G~ A·.~·:;:·: .. :! CI"...l~· 

~::~:;l~ ~:~;~;~;:~~~';~;~no~"' ,'"i f,tl~~~~~:~,!~~:t;N;},r~::~f~~~~ I L~?;~ :{::,:,'~:~';,,~j 
" 

E' rao o 8cJu:nij: C~:":~.'~1. I ,..'I~l r.~~-o ... (' ) ,·:~·5, p .. :::.:l·; 
_. " • 1 t' 1.... 'L ... ,) I.- ~~;'~:";i::v .::.'_D .-~. 

t~;1;~~~~;~:i~;~~1;~e,:~:;'1;~:': ~:;,;:, ~,U;j,;,:;Lc~,,'",";,~.~,.~,·](~:.:,::fc:;,:,,:~,:.~,:~~,:;~~~ : riT":':;":,\;;:.\~\~,~L' 
I .. -' ~ '.. .: _. -l~ ~. _. ~ ~'_~ ~,:. ~"\.s,:,U.e· /'JJ~;:3ii,~' -. 

TJ~:"~", ]::Jr n1otivo c!::! c.~~n'.':!-, a c..... J.-. ~ - ... :!~ 
1" rl d '[ . ( , l:~ . .!!... .t.:',,) ;IQ",a i:';; r 

~~~,,~~~~~,n::~~~p;S j~~·~itc(:::~·~~:l, ~ ,C,lf{~~~~ ~(:~1:~,: \/:<;\.~ ::"':~~-,\::'- ~ ::l~:\ :-~~. l~~ :, (,',i ~,,:,,:', :,{, :_~: ;.' (.! C:';:':7. ,.' 
, f' _ [-= ~"J l":,'!.~~:fJ. 

c:;;:'::-~:.:., }:::!o p:~'i'"? G.e ~~~~, <i::::; C'~I C:'). P::':'. J' :" .~: •• " r::..r C:.,J. C' ;t"J-' -t T;.. .•. . ::. _ C:,:':'Q -'. 
("'0':) [":0-0 t:1~ e:1C..J::l~ro d ____ e 1,) d~ r:l c...:, '7~, T-'::)~;-,,: ... ,:, ";' t-I 11: ~, 
::,,;:.'!, ... ~:'!~1::> ED!:Cit~r 2') C:~l::'C:O CC;1- d:>J :::~ ... \.: .,' .:.:; r..'·c:1:.::; (';! C)- :J :::'::'. - _.'.~. 
':::::. :::':'-ln~ em l:c:nça p::ra, ~~.~: ~nr'1" \<·:no\ c.::.:(:_~cc:., c~.3 C c~c~~ ... :- O . ~.::! r.::_~:l Ú' 
,) ê,,; c'úC:c, a }:I::1'~ír d3 1~ dO" C:!-I ~o:'.:'~. r::> .0 . 
:~n~3 e até o 'Wrmm? do re~e.'QO 1'.~) s"i "-f;1') S' p .... ,·.::Jl .... rn. r.: ~-'J (2 •. ia ct..l. C:J .• l:~ ) ~ . .::. 
pr.::z.>. 

J::::t~·"t:::I).do esta. p:~ir~o, ~?!'esenb o 
;"'1:'::.:l L:st:!.do e:rp:::d:do p:J!a Cllnic? 
C' ::::: ~.cn. C:o l!o3;;:It:tl D1S~Titll d2 
E/:-::i~!.:!. 

::.':::":!:::!, lS de ;\lI.,h3 de 1!:34. 
L(~'!~:::,to COirCa San:z. 

(:;c·,"'.!~:ra c1.tl Gama) _ No r:.[p~
r:r.1=:n :l «~~e aC:lba. de ser lido, o Se
rh::r C':'~:'::'8r AtI.:11b':::1'to Stn~ s:li::i~o. 
c.u~ o r: t:,nt~ da liJ.:uça em cujo ... :~ 
; ') S, f,:ta. ::.e en:lOntra. a p2r~ir de 
13' (Dl curso, sej"'.. c:msídera::Io p:1:-a 
t:.::.l:1m::onto de saúde. 

O r:::q,uerlmznto é instruido CC •• 1 
a.~Z.:~1~O d~ tràs m:d:cos, cOnrorT.~ 
E:d3~ o § l.Q do art. 42 do R21:1aent::> 
In~2:na do s~na.dl). 

A lic~-nca cm cpr-~::o, conccd1d'\ t'm 
14- de ab:t último, têrmIl"ará.. a 20 d'! 
julh, próximo. H:5. nece.ssl(jl~13 de 
}:rcr.unciam~nto do Senado s.:)ore o 
rerUEl'imc:nto. 

Êm votaçé o o rcquerimento . 
Os 5:5. S::l"<J.dores que o aprovam 

qu:rtram conservar-se s~nte..dcs. 
(Pausa) . 

-'-' ~ w.' -, • h"" .... ~~, t' r •• ) : .;,,:2~ d:::. CIL .:':!. 
c:':::r5, t;1 l.X"''' " 11:-"t1:;>!e [Jl , C:, I( r.·; .. l .. C> f-. ,~;:.-, •• ~,J:; ~.?';)~'. 
r~~un~::r'n. C:.~, ':.::ml.:;,~ :'-.5 p::::': ... ' :1'--' ':) .U, LJ Rq'ra:n.lJ l.~ T.! 
c, c-c, ~') l:1 c C ~ !l~O, ... O •. n. 1_ :" .. ' r··t;~lC·.O e c:JJr:nn:::.r .. L-.. ;:1,. 
r::'o G:'3 r:·lç:':.3 \r:l:::r:c:r:':B c . . I'.~ s.1 c::::':'; ':;":1 0:'::.: .. 1 :0 D:,J.. 
n~.3 ter:n', () p:r{;lr:o l':~:!í::·'). J.' r:.:. f.n-:1· a ho;3o d,) ~:~:._ 
o,'-:.-n!z'Jc.'b C:ns I:.:rc:,~ [Ja!cl.::.~. ,I P,;~E'::'·S:::; 2 

P('l:> n-i.c·fr;o, p.:'c-'J:·se que é\ 1 
ccn::~:~ui"--, (le ma'!, u'Y'a fel .. ,,!, d3 '-' ." 
Gov':'~r.o 'n::Tc c~i:!o su'):rcC:n <,:? f~~ 

:)0 :J:;: •. 

[J',J a CJmn"1cê::nr:: Cu r>,' o:n~~~fl") (l~"- I ('~. '" 
'<;".(1 El1t!uaJ25, C::1t!fl,;n'c'l 0'1 un:v;:,.· 
t~l, tí'1~ .. ~,z tl:>r;-<113 o I;~;ti pcuco l'e~ 
pre.':':mtc, CO p~:1t~-dc-V:st.a paU 'C? 
ou m·liLr:.r. 

De c.l"um mod.o. trât:l·se d~ n"~ã') 
co:n a:~::nto na. O!'W em i"~~:'1C'I.~de 
de cCnd:~õeq. \'-=l:::ndo teu veto t"n':.,J 
,!umto c'> dC.1 olltrl.3, nandrs ou pe
qu:nas, fo:t.:''l 0'1 frac?s, 

Daí D. curí('~fd[!::!e de s~ber o q'l~ 
ocorrerá em t~-rm~ tis rcconhec:'..men_ 
t? d~ r~3ime impõsto suma pcpula
('~') Illerme e amedrontad.]. por t1'l1 
r,rupo cu m:nDria v...olneta e ambicio. 
S:!, qUe aC!1.bcu por cconE'star o golp,; 
con 11m plch!!cito s:uspeito, 

V: v 21C.~ L:-'12. 
l::cu:a P':;FU. 
E~J.:.:..s i':'o Art:1er. 
J-:::::.u:r:l P.!.rrnte. 
R1.lj C'::l'nc1ro. 
J.::. .• ~";-a ch I ~:.u::r;:~v. 
JO..:o [ .. ~_ri~i.il0, 
P~:.,ea Cte C'u:i:-oz 

.... R"JI Pa:rH'l:.J.. 
A!:J:u:J Si ...... <:1. 
Lur~co :R.::z:ndc. 
A:1tão Stz·t;Ptt.'Cl1 
V~sccn:~ }, ,~ c;ú;; L' 3. 
Af.:;nso Ar.i::._ . 
Gilberto UJT'11l10 - n5J. 
Acha·n-.:;e prr,ent:::s 34 5.S. 

6..ore,J . 

J, 

Dtá r.provad-'). 
A llcenca é concedida 

em que fõi requer:da. 

Infeli7nt:.>nte. Os funestos exemplos 
d~ RCpúb!ica Dornínic:ana, da COI0lU
b!!:' e da f,rl{entina, entre outr-o::, não 

nos têrmos f('Xtm b::t"tante.s para fa.zer meditar 
011 COnvencer 03 temperamentais ca. 
rl~m~t!cos, que se la-nçar~am depois às 
!T'ê-mas aventuras de eonqut-'tJ )io 
poder __ o Que é p5ol' - no ~!;Jo 
de François Dllvalier, em síntese _ 
de I uma. Pres:dênc:a. "vitalfc'a". 

VQtação, em turno único, clt., R~" 
qtterimento n.{' 176, de' lS3-1, p::IG 
qual o Sr. Senaãor Cc..·ttete Pi· 
nhc~ro solicita transcric.:'ia no.:. 
Anais d() S:mado do disc-UTSO ;1.0.
llu1!clada pelo Tenentc~Ca.-onri 
Jarbas Gonçalves Passarfnh3 p-1o, 
rante a Assembléia Legislctit'a (1-li 
Estado do Pc./ró, ao ser empos.la.d(; 
no cargo de Governado-r. 

Tem a ll:llavra o nobre senador Vi
valóo Lima, na fOrma do art. 163. 
§ 2.°, do Re3":rncnto Interno. 

O sa. V!VALDO LIMA 

(Lê o seguinte discurSa) ,\- Sr. 
Pre~;dente, acabo. de ler ~~ pagllla in
tel'nnc:onal ~e "0 Globo • de ontc!D, 
o snuinte dC.:};:QchO telegráfic? de 
Port.o Pl'incip~, capital do Haitl: 

(pm:w Prlnc!pe - 21 - A no
va corutituicão haitiana. pela. 
qu:ol se de~lgí1a Prcsi-~ente vitali
c:o (!. François Duvalier, fOi pro .. 
c!::;,mada formalmente, heljc, em 
Cf;~·imÚn.:'a realiz::da no Palncio 
L::1:slativo. A const:tuição foi 
rat:;:cada domtng--O passado, num 
plCb:::cilO n:.ciona1. A vO~r.lçãO, 

-' anunc:c.da onc:almente, ho~e, foi 
d~ do's milhões e oit...~cnto1 mil 
\·oto~·"a f.a7or" e 3.234 contra. 
O tooumento foi redi?",ido p~los 
l€'~i:;ladol'e.s do partido oficial de 
DUYf'I:er, o único reprcsentado 
no "Congre:~-O Unicameral". A 
nova. consti\:u:ção converteu-se 
o.:cj'J.lrncnte na. lei da nação em 
cerimôn'a hoje realiz.lda. Seus 
oo:s o.rt~gos b5.sicos converteram 
Duvalier em presidente vital leio, 
e modificaram lma d~ côres da 
hande'ra necionaI Duva.lier Se
rá empo,Ss3do como Presidente 
vitoJício em solenidade que 
traru:oorrerá amanhã, no palácio 
nacional. Em outro .to efetua
do hoje, a cÔr negra substituiu o 
azUl original. O l>avi1Jlão halti .... 

QU03.nto tempo durará Sr. Presiden_ 
te, est03. vitaliciedade? Só 11m Ato 
Instituc:onal pOr lá, é que dirá, tal
vez, Por mera coIncidência. no seu 
Art. 7.'1 cu 10.9, o.quêle. especIflco

1 

P?rcme cuida de estabntdade e vitaIl
cledade. 

~ o Que espero conhecer em futu
ro t:róximo, através das ai'ênc l l3S te
lerrraf!cM, individualmente, umfl vez 
qUi? ~:;tf!o e~tranheza, Sr, Presidente. é 
exterlOT1ZB.1a neste caráter. Df:.Ho 
bem! Uu!to bem). 

O S3. P!lES:nE~E: 

(NOGUEIRA DA GA .. \1A) _ Sóbre' 
a m~-2a, pro~::t~ de rer--O~ução que vai 
~f'r 11('1'1 pelo Sr. 1.9 secretário. 

E' lida o seguinte 

Projeto de Resolucão 
nv 25, d2 1924' 

Nomeia JOsé ROberto do Amaral 
FUr7'ln p~ra o cargo de Almo:J;a
rife. 

O ,senado Fe-d~ral resolve ~ 

Artigo único. E' nomeado, de acôrdo 
com O art. 85. letra c. item 2. do Re· 
gimento Interno, para o cargo de AI
moxal'ife, PL-3. do Quadro da Secre .. 
taria do Senado Federal, o Aju:lante 
de Allnoxarife, JOGá Ro-bertA dD Ama .. 
ral_. 

A di.:.cussão do requerimeno~ fvi 
cerrada na sessão a.nterior. 

Em votaçúo o rO:juerimneto. 

O SX, EDr.IUNDO LEVY 
PeÇo a p-alavra. 
O 8R, PX:;:SIflENTl:, 

pn· 

(NOGUEIRA DA GAMA> - Trm c 
palavra. para encaminha-r a. VO'.-1C"·;~. c 
Sr. Sena.dor Edmundo LevL . 

O SR, 1l:>"lUNDO LEV"X 
(Para encaminhar a votacâo, S .. :tr:. 

ret;isão do oroc,'or) - 5r. pres:d.:n!;..}, 
Srs o Senr:.~!)rcs, a propOSição s'..lbm;; .. 
tida. neste in~tante, à deq:.s;tQ deJtr.. 
Casa f:z tr2n~cen::ier do a.$pecto me
ramente regicnai para o nacion~l o 
acontecimento que se verü!cou no 
parã, da destituíção de um "overn,,~, 
dor e a elei~lo de outro. t. êm sen .. 
do assim, parece-me qUe pe-:ierei m~
nifestar a minha ,?pinU!o a. rC.O:T~to 
do qUe se pretende. 

Sr. presidente, a eleição do Scnh·}l' 
Jarbas passarinho - eonhecernJs to:io:: 
através não ",6 do noticiário dü<: jor .. 
nalS mas, também, das disc'P.s.s~s aQui 
travadas ~ deu-se em virtu,tle da des·· 
\ t: tuição <te um !)overnadar direta,.. 
mente eleIto pelo povo e que. &3m 
Julgamento do órgão- coznpst~ntc. t;?.. 
V-3 O seu mandato f:l.SBGado-" 



Tal acontecimento. p~velmente, 
110 meu entender. jA não justificaria, 
que o Sen:ado aoolhe::.se, em seus 
Ana::.;;, o dtscu..'"'1iO pronunciado por 

OCMlno da posse do nôvo titular do 
Governo ao Pa.rá. 

1952. Quer dizer, a.:sinc.do em 1õ de belece uma. m1s.~fi{) naval eIll :.OSSO 
ma,rço de 1952, 101 aprovadc em 30 de Pais, misss.o esta dos l!:.gta-dos UnLt!1S 
abril de 19ó2/ da. América d.o Norte. Permlto~me 

O que ara' se dIscute ê que, firmado lenlb!'ar a. V . .ri:xa que o Acõrdo foi 
em 1942, executado etn todo.s Os seus ass'nadc· em 1942, e naquela ocasião 
itéll.S. até hoj3 11[..0 f.oi referendado. nA:) tinh:y.nos Con2"res:o l"l'ac:ollal.--
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Sr. Pres!dente, enquanto i:;to, n&
qu-ele outro acôl'oo de &'2. diz: 

Não me aventuraria a tratar do as
sunto, porque pe;Unente exclusiva
mente as qltestões de polH.ica re6io
nal, Se n::.o estivesse ê-e pôsto, co:;nO 
disse micIalmente, perante a opinif.,O 
do SemtCto, portanto perante a sfli
te!e. da opm!âo pública. nacionc.1. 

E nós ncs encontrama.s em 19G4. O SR. ilUf'..J::LlO VIA~N \. _ Mui--
Sr, Pre~identc. o Acôrdo cerceia o to bem. E em lQ1i· .• n:1o tínhnUlc::? 

.05S0 direIto de dEcidir soberanamen-

Al't. 10 . - 19 Os dois 'O\'êl'nos 
reafirm:tm a decisão de colaborar 
no sentido de promover o enten .. 
dimento e tt bca vontade interna .. 
cionr..is e de manter a pat no 
mll..'1do, de proceder cama fôr mU .. 
tu::,ul:mtc com;cnc on'.1d:::: pD.r~ (! .. 
m:nar as ca1l!"as de tep':10 !h~:,:· .. 
nacIonal e de cumprir::.: o>::r' .1_ 

çó:::; m:Ui.<11 e.3, '3.s:~'m.:':;::~, 1}'J: 

6C,":::t::::3 c tl'z..t.::~:C' b.L:f .. ,...'.t~ ~ 
1~1:1:~.:..:..~.' .. ::J, Lm C;.1;:! r ..... nt~_:t .se
jam p:lrt::-s. 

POSS1Velmel1te já p:lBECU a 1'2se da 
'nlell~::üidade an~rop~!<, .. :a que se e":
:lJ~.!.tuu sebre too:> o PJ.fs. Agorr., S:;
Igundo de:::lara~õçs do ilUBt:'e cida.d50 
quz pl'cs!de os d€stin~ n:!c:on'J.1.1 , en
vere~;::mos p>::l'J, fese dJ. construçJ.o. 

te, Hojc-, que n05 encontramos sob o O sr. Antãnio Carlo:> - Bm 1954., 
;'llpacto de um movimento millts:r vl- .sim. 
torioso. o. que se deu o nome de revO- O 8ft. AUR.:i;LIO VL'\:n'u __ P-3b, 
~ ",";'0, hoje, qt::mdo as milital'cs bra~ em 1954. sc;;und3 V. FX:l. p:;::'~ ler: 
sileiros ctIP..rmdum, de Ido, a pc'.!it:ca em 195', f:lc iC~ l'mc~li;i::::)(10 .; p:'çr
into:rn~ como fi intern8c:ol1~1 do uos- l'C;;cC~ ·nje.:1n:G?.111mtC', p::; nJi..7, r2-
SO Pais, é I.::O~l qu~ anaH:anos êste kdr,s de 2,:) de junh'" c o. (1;; .;:.q'.,C·"TO 
J'~c.j.do, pI' nc:ot:.lM.snt~ 1121:;ull3 'da de lC:ii". 

CreIo qUe não é a oportunid::de p'1~ 
:ra n.cirr&rmos que:>tõ::s q'le feriram 
'fundo as diversas correntes part:dt. w 

:rias, No m0!'12nto, de:'emos pm~:.'If l 
!que pOSt jccia, bt.ne tec{o - desde 
qUe tudo está consumado, OOIlSu,:mte 
proc!amaç:'io do eminente ci.d:::,d2.0 
lPrcsi.:1ente díl.. RepúbllcJ., devería:nos 
tpaesar a apreciar, tã.o~sà,nente, 03 fa
tos e os acontecimentos que .se dcsen~ 
iro arem de a;prn. por di2.nte. Pas~a
TI~mC's CCmo que uma esponja oU 
iColocttrlnmos uma- lousa sóbre tudo 
que ocorreu, e deixarfam<is que a Na
ção curass.e as suas feridas, pa.ra. en
contrar o caminho da concórdia, a 
1im de n;:;'o a?;raV?rmos Os divresos 
problemas que. dia a d:a, mais cru
ci~m a vida da. p1pulu!;ão brasileira. 

seus iten~, I?-cb'Unl . de S:;:l<; a.rti~03, I E:s m:nha rc:; . .:ta 3.. V. E:~D., 
cem o () tc!'ce'ro, Dor exemp~o: 
,.. ~ • ~ M.,';, ~! . .';. S::::c..:!-, .C'.', 1::.~() ~t êle 

.,.' ToQ.':-s cs mE:u'?ro;; da ~.1i.::sã,:J, foi mcd..e::-2~' J e p:-J! :'" 1::: \ 'r,a p!J-
1\9.',:::'1. nele, ~erVl~:.l.J C11l1 o põ,to na vis-:n::~. c' .... C:...:'(.:,"· .. ' o ; :,.1:::;1-
qUt t':ll1 r·.' .• ~IarJnha dc,5 Es~r.d.o5 tamcntr-. j:l (~':2 r:M,C:,."!. t . J, ' . .... ~'1f"~ 
Un!dos p liS3.rão ~ rc~pe:!L'.'{) unj- ~ob a jita:l:I:a. j,yc:ia t.:- < ;C;J (U

forme, me3 terão p1":::ce~'vl1c:a ~õ- trc6'úe à r:n:íl"'.e d') C:"1"';:::',-:"J ~:'..ç:..:. .. 
bre todos os oIi~~a~s br:t.:il~!ros n,1 nal pJ.::'a, em n:"'!,2 L,) V3~'C J.;;·~;~1:::,1'·J, 
mesmo pô:-to". d:::cidir, aprovaxo-o, OJ rcj~, ,;>n' 0-0, 

Um c.l;ú~ã:J-{~:-mar-e-gu::rra do Ou mesmo nl'::ti:!2C_;,~~to-o, ceto:>].:1 
Bl'<!f;!l e.:)~a colccado em situação de cert,J, vez fiz::mt C:m-·l'c,-:,so ~,:,c·onr:.J 
lllfer!Ol·.tic.ae dlante do oop:t5.o-de- 3,:J aprOYar ;t. J{>lv:::n-:~o in.":: 'n 'I' ún 'J 
-mRl'-e-f,lle.l',a da M:fSão NtWRl NOr- r~:e.t!v~ ao t:ál"ic,. de tnll!lrr:: l;l'(;.n
tc-Amer.cana, Qualquer membL·" dá cas, f'l'mad,J rm Psris, P1U 4 fie ma'o 

de 1910, no qmtl se apô~' l"::~erva e.~ 
l\:I!ssáo do Pais umlgc", da Missão Na- Art, 5<:1 daquela Convenç'lo, 
vat. telll precedência. - segum!.o está 
ezcri~o ~ó Acôrdc - sôbre todos os 
ofic~ai.s brasileIros n·o mesm:> p&tt:, I Sr. P!'cs:dentc, \':JU ler ú Art. 4(1; 

De sorte que, Sr. presidente, ~{)mO 
vejo nesta indicação o :;entico Je 
provoca.r recalques é res~ol1r.nc!as de 
an;mosidades. qu~ro deixar bem C:M(. 
que me parece medida até de exceçãO 
esta praticada pelo Senado. Como 
veJo apenas ti. unidade nac:ona-! e lu
to pela concórdia e pelá paz no ter" 
ritódo brasEeiro, quero deixar con
$lgnaào meu voto contrário à lnser" 
~o pleitéada. (Muito "bemh 

O &R. PRIlSIDE:<TE, 

(Nogueira da Gama) - Em vota· 
tllo o Requerlmento. , 

Os Ers, Senadores que o aprovam, 
que:ram permanecer sentados. (pau
Iil) • 

Está aprovado o Requerimento, cCn w 

tta os votos dos nobres Senadores 
Edmundo Levi e Desídé Ouarany: 

Di8cussáo~ em turno ú1Hco, da 
Projeto de Decreto Legislativo 1tlí~ 
mero 15. de 1964, originárIo da Câ w 

mara dos DeputadOs (n~ 31-A, d~ 
1959, na Casa de Origem). que 
aprova o acôrdo entre os EstatUn 
'Un~do3 da Américr do Norte e t> 
B1'asil para e,~ta.bclecime'nta de 
uma Missão Naval Americana na 
Brasil, tendo PGrccere<; E'avJ-r::'ve~s 
(ns, 340 a 343, de 1964) das Co-
1n';t~ões de: ;:;on,~tttufção e Jllstlça 
- Relacões ExteTiore.<; - segu
rança NaciOnal e rnanças, 

Em di.~cus~ão o Projeto. 

O ::;~. J'''T~-.õ:~.'''n iru~r:l~, 
(Sem revisto do or(!r!lJr) - S:mho1' 

Ptcsid::'n~e e Senrores S~:n'1~''Jrts, a 
mir.[l<!_ :rl'11C', d~ b .. · ... ~:::':':rc rery~:,)'-1-S~ 
(lt~"'n1(\, n'" rc:"'uco 1'1" f' ':'.5:ro f l'!':'::ld.), 
enf. .. (' ('I'; 1i'~f"'rl,,:; {Tn'1'l3 d~ Amér1c t 
e o '!''''',C:O r-.... (~ ('u":r"1f rfn cI51'3U~t''' 
("<'I" f~"çf;l, f'·'''~'''Trlr.,f.::h'\'l''nt·p. P. so
l:'1~,.,..,t" TI""'on::tl -'I,. l\"" ... 'l" bt'2o:11r>'t"' 

'r- TI""'~'r'lf'nt", ~:f..,. ",,,f,"~"', fjrr". 
r71 "..., lQ..f., (' ~'1i ... 1,l..,..~!,,,,,,,. ~~rla d~ 
'''1'' ~ .. ,." ".,.,"'~ '0.,. ....... ,..,-, ... .4 ... 'O~,t."r'('l''"'':'''1~ 
t" ,,"".,. t,......,,.,,, 'tlN"r1..,lr·"t yj .... ,. T'lhn~,' 
'l'Y'r,..l", ... pn, " r"f",. .. ..,-7~I"'" r'fl C,)",""rpo:. 
.. ", T\T ... "i"..,<!T (".,,,,,,t. .. ~ d'~"'I',-Hi.·"c: c1""0-
r',,, r<,,: ~f.'f."!,,;;,, • r'I~ RI>')t'ih'iC'l QU'" 
~Nl''''''' f",.".,., .... ,11 ..... 10:. ul('r~mpnt\". I"'P"" 

(!~._,..", ... " r'I.., At" Tn~HllC'Ot1!\l. d ... tccJ"'~ 
('''!--''"' ",.'.-1,., 

" ~ "A .. ,-l,.. "''''i1jf:'l'' "Rr'l<::IT _ E,dl1dn'" 
TT,.,I,.,,..,~ f~"""'!'no " :>~"Inado em 15 ri" 
,.....?" ...... ,.:rI> 1()"'" "'i')rlw,iH'l' .... nelo :IJoecret,11 
L~glsl.t!VÔ n' lW. de lW d. abrll de 

Isto no Brosi1! Na l1o.~sa Pátria! O 
Acôrclo entrou em ~xecuç.1o antes, de 
ser '.'''!ferendado pelo Conóresso Na-! 
cloIU'!.1! 

No seu art. 2\', lemos: I 
.' Est::t Mi~s1'o terá a dmação ie 

quatro anos, n. conto c' da ect,(J t1.a 
assina~ura neste COD!JratJ pelr,~ 
rep:ezentantes acred:tadas ~)élus 
Governas dos FJ;t~d03 Ullldos do 
Bratll e da, Ainéi'lca do Norte, 
étc., etc. , .. " 

"Todcs o..:; lll-:;;nbrc:s Q.l ~oi,,:: ã::: 
terão dire:to- a t-c':o:~ 3 prií<j;!;do~ 
e van~a.5ens qUe o, 1:~C'~U~1m~~!:o" 
NaVftl3 bm~:lr;:·":.: e:~í~! ~J,1 ao.,:
of!ch s c ar p~ sG'"l suI:Q;'("'r":o d: 
graduação cor.e,pGnd~lJ~C ca Mn
rinha Iras' lt:!im ' . 

E, agora, o Art. 5: 

"O PC.i:.3o:JJ d~~SãO N'i'!;,J "'ed 
reglcto ':1('103 Re:;;uljmE'!1k:r, D;t'c., 
plino.re,::; da Marinhi.l d03 ':_'5t-ud), 
Unldrc,", 

Jf no Acôrdo Milltz.r entre o Brasil 
t d Têm todcs o..> p:. \'llég:cs _ van:ag0n 

e os Es: a Os UnidOS, firmado em 1952 que 0.3 regulamc.J.i.os b 
e, cêrca de um mês d~pOis, referen~ conterem ar", 01 C a! nu,!alS r:lS le 1'05 
dado pelO CongTesso Nacklnal, nó:) baItemo de~~gr~ci':a~'a~ ec~~ ~:~SÜ"j{ .'. 
lemos' . . : .~ '< c ~.r_-pun êDt;o , I d~ Marmha oranleira, ma; ~2r'\ ê«re 

. j'1l:ste AcOrdo entrará em 'Vigo!' pessoal reg,ido, no 3rr.s~1, P2!O" !:e'Y\1. 
na data em que o Governo da Re~ Jament<. dlsc·pJ'nulTS ch;. i:.l·:lrinl1a do, 
pública dos Estad03 Un!dos do E~tados Unidos". -
Brasil notif":ur a sua ratlfie':)cão E aind::l: 
ao Govêrno de;:; &tados Unidos· da 
Améri~. c.o;;ontinunrã em vigor ati! 
um ano r'I!'p'lis do receb!meTlto 
por qua~quer des Partes cont-ra~ 
tantea, de comun:caçã4J escrita d.a 
inte:lçãe da outro. Parte de denun
c~á-lo" , 

_E' uma diferem'a fl1~rante entre o 
quo CJt?, escrito no primeiro trata.d~ 
e o que er:ccntn'! no tratl!do a 4Ue 
aC'õ'.bo ele lU~ referir, 

Para. escárn:o nosso,' de;;:ie qu e Q 

Con-:,re:-'S() ,\Tari:'ll'?' se revel-lr incapaz 
de exhir, de :maH~nr, Je conte<;t~r ou 
d2 rat'f!c':1.r ::> P.c8!:da f;7n~c>d'),cm 1042, 
f"'n~i:.') ~~ p.:-rtr, 'contrat:mtes, 011 o 
G.""?-"no 1~"i F~tn:j"7 Tn1do~ c1'J B.Jsil 
(' o GO~'2,'n~ c(''l r~~ndc.~ Un'eC's da 
".m1ri(o'l, .:-1"''':?1".:''1'I ') 1''"1 O'll-~'J Acõr
(I,": '[1r~r;O""''''a''''1 in::lpfll"'rl:'mpnf( a 
y:-;..,·,.i ... d:J Tl' .. ~!:!:.o de 1C'1::!, Vi!7e ia 
(" rr."~,~.,.,, 

n!r-'::2~·~. n:)i", ('lU:" f:t.:-mt'.j ;:(""-0 
;T':""'cto d'! um ~ "ime'1+o- .lrnK'dJ v'.
t"'''lJ:<''', e f1?rr~'."'E' ~"f'1lJC? 

O sr. Ant0~';'" (;nr!~s - V, ExB. 
.,~ .... ,.,q,,, u"" ..., .... "r·s? 

() RR. ;.nF''ST~ro JIAN!\'A - Com 
0"'"",,,"1(> "·,"'Z2r, 

O St . l1--f"?'I 1") Cl'7Io; _ Estou ou
vfnd1l o di<:cur,~-') de V, E\B, COl •• • a 
.,tPTIf'PQ ou!' hle mpr~c"', E, se bem 
lhp nDr'ee:J1i ~ ncnS9mentt: V. Exa 
esh'·::mba ou,.... neEse instrumento que 
p"M send() obfeto no exame do Se
"'-lno, não h'l ft!! r'lJ Mth:(l s''Tundo, re~ 
f'(>r~ncfa à "llt.1!icácli-n - do Congresso 
NadonaI a êste aOOrdo. O qual esta. .. 

"Durante a v:·.':ên:::'l.d~,,~e C"n, 
treLa ou d~ sua. prCITl ::~7ã;:J, " 
GOi'êrco do fira... j .l.:t:> po::'cr,t 
contratar ::ervlçc: de P~.'"5.~,:1 d-:J 
qualquer o.'.1trc Cu e1"!1o e.;t:\"'n,e.
ro, ;J2.ra ftlnl;órs de C!n':!:q,l€t' na~ 
tureza, reJac:0n .... rb s eOm "l :.1 ~1· • 

nha bras'le:r[l, sah~ p~ .. [l:;3 .... d~l 
entre 0,3 l!orr:;rw:; (Ti ~'~t:;:'l'J· 
Uu dr.s do ttr'''',·:c: c ~3 ,1:-:, :::' 

:.:' - '[:::1',J C;'d~~.t:J p::: .. :".::h. 03 
rc\.~:·;:;3 _~t'; :ç:,;;; ,I ,I::: -.5 II '~'!-
1'(1.'';, fr:cj2;(lY~:'3 (; c :('1 F, 
Cf:onóm'c'J c'o :.;-:::~, r O::',~.np cu, 
R~pú!)rc" p-'::; E" ~-:"s ["n"(':),- ~). 
Rr.::: 1 cor.~r"l\';·" ~~-l··-r"':"'r'~:t, ,,~ 
l'"P~;{';:·,,\ ('.~" ,q.:.,: C,:-l : 1; 1 
{' ',11'1> .... -'; P h

" .... ; f' ('c-:-j,l r:".!, 

:r~.,:" o d:'~"'-'::l'::"',"\'o ~ ,~",t" '1-

t",""','i<) c'.c ~:·.l ~"·:--'iO ~' ... ~,-,; c.'_ 
ir n ' :'.'0 ~1 t( ,~' .. : h ,:1 
e no Mü:: ') L"/:-::;, e i"m"'~~ 1(
d"';; ~'s m":i',l::a !'~; :"'·/("3 epe )~\c_ 
t'~;!l ':':;,' n::::':';r.:1" "[' .. ~ j~ .~:_ 
VO'·;~'" a ~U::t L. ;:~:"1~L: jr~:'-
ti"\":l.". . 

Jo~'n:':3 1U~ de~;;,ntI.'r\i o reZme d= 
t:herdntie d:mt:o CIO, r=,LJ.~!·G,S ci,,:',l)
crã~.lco' - e s·j cf .. ;] ~to (O, -q"'~:t:L'S 
dpmr'cr'ü;ec,~ h't !J';:,n lib::'d::l:::!: ce. 'I.

c vil', de f11:\r, rr~ c:~:o1r, d:: dfz~r e 
rmv:r, {'~ Jle.c.c.r nr':,: p::~!T1€'nte'" j,jc:_ 

t'''a - iOf'P"i,:; (P~ Õ( f""I~d::m t1 clrll1i.J
r.IDC,~ :'l2::te3 t:',T1l0~ 5,l cl-:'mPl'ilm d ,_ 
11t1IlC':1hc1o 31"'U11~ do, nt<iõ;'J<:: r,'1:::: c~~ 
t:! - U!rt cl::I2s - e q'..~~ feretnl 8.'; 
'\0,;,."(1'3 prcnr2"r:.t:V:1S de r,O\·O I;':~f' o 
'0 nl:,um mO::j;l, cer;;eiam (,', t1(!:~:t'J3 
r'r o: próni'l~s I"él'ç':'..s 1nu::!das de-,','? 
Puf~. f\J"';o Or'1ll1 ,iOn}1i.~ ele e:<tJ'.;:ma 

r ?'qlltda. - ê.f~!'3 n~o fltl1G on .. ~m, ,pnr 

I 
'110L;,;'0.<; 0bvi,~s, - <;UE' d::nt<r1é!nram o 
"rt. 7?, d.., Cnnitlllc V do Tr~t-1da tn\.e 

I "'s'amn~ j,scflt nd). ,.. ... I pcdcrin t'nq~;anto a Democracia .1á-J 
eyvC3') fnnci,cnand::> lle3te Pais, .t2I' 
v:oz:do ror.JCl vig 11 o Acôrdc de lC,12. 
'S',(";kl. 1!':ldo" .s di:'citü~ do homem do 
"·d'lj'10 'Ire.s:le'!';\ rf"tn<!da rt mm:cha 
D:'fn. a c::mQu:"b r.ia~ :;'Jc:-daàes cle~ 
'"nr{'rMics.c:, e-L"b2!~Cldo fi rE'1;'me l'e .. 
"rrBe-ntntivo e rf>sf[ll1plecido o üsteltH\ 
.1::,rnoC'''f:~'co np,te PaI" o P()VO t~j.1. 
.lt3,,,.er r:m"clo, "UV::ICO-~2 ~ CcngrelsCJ 
:'('-O;'l:'":' 01':', ('onfc·'rr.e O A.r~. (;{i, ln

:~~3 T. rh ronst'tu r'io, é o (lnlel' (Jt'-
'l, .~O:'1p::,!pnte C',H'r em drfin,tiva, 

r1~C:Jril" dc~ TraI r\c'!{'." e Cf111 Vl'nC'õe.:, e~
!C~}~:'d:::.:: r0'11 r:.:l;~c()s enrrn::l!rc,s [)~~ 
10 Pr"M·õ"n[l" (1, Repúbl'c3,' 

O ::;r. V'L'rrl,qf) T./ma - perni'tc V. 
f":n. llm ::' .-.'1 rtc I 

o SR. A U2:":LIO VI,~~,:IA - C':/n1 
mu:to pr~zer. 
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!t é d ~ ue est nderam su~ O SR, AURÉLIO VIANNA Não, '. encontrará, 110 P', a seguinte infer .. âificar o próprio 30vªrno, ..i 'av S o pr01.lvgaram q e I 

Illimarati. então, poderá vigora!'" da- vigên~ia ao infinlto? : não é isto. mação: 
~lll p(~r die.nte. "Ie.starde, o Senado Em 1957, e Com',ssão de Relações, O Sr, Vivaldo Lima _ E' o item 4 I "A M_ são Naval Norte-Ameli .. 
e.:ta,rá à vontade para subS~rever ou Exteriores da. Câmara aprevou o pa- O SR. AURltLIO VIANNA _ Não; I cana vem exercendo suas at.vid.l-
nqo _ de acôrdo_com o peIlEamento recer, concluindo pelo projeto de de- a. comi..s:1o de c.:mstituição e Justiça des têcnh:as desde A. data indicf1.-
dq época, com a mudr nça de govêrno, creto le""tnativo ora em eX{lme, Em op~na pela e.prrvação do pre.sente d·], e são ;nümeros e valiosos C)S 
_ homologar ou não, dentro de .s.U9. 19571 SD~ente em 18 de maio do cor~ acôrdo, v!,.<,-to o mC.jmo jâ h.wer sido atestados de. que a \ilSS}O coop::-
scbcrania, rente ano ü:to é, em 1964, em 18 de plenamente executado, Agora, a Co- reu".", 

ma.io, é que a Secretaria da Câmara m~F"ão de Itelações Exteriores op'.TI'l De modo que a expressão fina~, n:!. 
O SR AURÊLIO VIANNA - A31'a- enviOU o projeto ao Senado, e o Se- pela apl'ovaçãc do acôrdo. ccnc:u::áo do parecer EÓ deve ser in-

c:h;o o àparte do Senador vi.valdo Li- nadQ aceita pacificamente esta des- "visto ter sido prorro3"ado inqef> I teroretnda _ no meú modo de ver _ 
mlt, consideração: a do Executivo e a d.J llidamen~e". 3.trQvé-s da le!tura de todo o parecet, 

+<\inda é discutida a tese de que o Legislativo, da outra cal1:ara, s~m A Qomjs~ão de Constituição e Ju~- i " ~+ 
C<lngr&so Nacional não pode alterar protesto. E perante as naçoes, prm- t.:ça diz "visto o me.Jll1O ter side pIe- .. O SR. ~.~ELIO VIANNA, - ~~) 
TI'P,tados e convenções InternaCionais cipelmente. aquelas qi...e se represen- r'('men+e xe-cutado" I C! fi. ~oncllLao, 8r._ Senador, LI a c n-
fir,mados entre o Brasil e outra po- tam na O.N. U .. qual a defesa, qual 11 .' e o' . ';"0 o :": clust:.o. A ccnclusO,o que -,xpl!ca tudo 
tê:o.cia. justificativa, qual a explicação que da- Af,nal, c nt?ulJ.?C'l1l "\I • ., r, u nao Que vem antes. V. Exa, mbe perfel-

Pontes de Miranda, em sew "CO- ríamos- tôbre êst:: Tratado, que est:1 ccntlnua em vIgor. I temente; é o contexto, 
mentáriclS à Con.stituição de 1946", vigindo contra dispCs!ções expreSUl.'5 O Sr. Vl"I:aldo Lima - Indefin:~a.- O Sr. Antônio Carlos _ A c.:mc:u-
a5.$im se exprime: da. Constituição da República? ,mente". I sã:) deve ser interpretada _ no me',l 

"O Brasil~ nas relações interes~ 'queOy shr shr sa etao hrd ta ohrdm O SR. AURJ!:LI0 VL~NNA _ Para modo de ver - tendo em v·~ta te d) 
tatais, pode abrir mão das reser.. Que diz a Comj~são de Relações a Comissão de Relações Extericrres, o 1>al'ecer. 
vas que fizer, porém o Poder Le- Exteriores a que V. Exa. pertence, indefin!damente, Para a outra, já O SR. AURÉLIO VIANNA _ "!\I)~ 
gisllJ.tivo só excepcionalmente deve nobre Senador Vivaldo Limn? Lelm nou. Compreendeu V, Exa, aou- bre Senador de Sal.ta Catarina, apel'l 

r usa de tal prerrogativa, que de:~ Ouçe.meoS; Sr3. senadores: de quero chegar: uara o. hcnestl.dade de V. Exa, A.. 
xarin de.sprestigiedo o Presidente (Lendo) : A Comissão de Relações Exterioreq Comis:ão de Con:õtituição e Justiça 
dá República em assuntos para "Por várias vêzes, esta. Com:ssão declara que êst.e acôrdo de 1942, já rp!nou pela aprovação do pl'e,ent.e 
cujas restrições há de ter razões tem através de pareceres aqui f.oi plenamente executado, e a Cnni.s- A~ôrdo vlsto o mC!mQ _ Acôrdo de 
de monta. .aprovados, ob:,ervado a morosida... são de Se~urança Nacíonal diz que é 1942" - em lodos os seu!'l têrmcs.· e 

Uscu de tal poder o antigo Con~ de com que tramitam proce~os a faVOr dêste acõrdo, textua.lmente: não em algum rl.e seus r.ênnos, - nê.c 
gresso Nacional ao 'iprovar a relativc;s a Acôrdos internacionais; <;visto ter ..:ido prorrogado indefin'da. prrdendo haver outra interpr?tacoo, 

Convenção Internacional relativa havendo o ca~o de ter chega.do a mente", ao contrário de outro, acima POl"que é uma só a. ínterpretação qu~ 
.ao trâflco de mulheres brancas, esta Comissão o ;\côrdo para es.. citado, o Acôl'do ~IiIit(l.l' Brasil - E5- ~'"' lh pode dar - com 0..<; gdendo~ d.3 
firmado em Paris, etc, etc.". tabelecimento de Uma Missão :Ml~ tados Unidos. 1054. já haver s:do plenamente exe-

cutf1-do" . 
0 ·" em trechos que na "o vou ler, litar Norte - Americana, relatado . d L P 't' f N- h' t t .a I S 'd P ,O Sr. Fwan o lm(l. - ermo Iria ,ao. a OU r.a '21 erpretaçM. não 11i 

~'"da'defendem O prm' CI'pl'O de que o pe o r. Sena or e.s.~oa de Quel- . t ~\ .. u+ V. Exa. um aparte, nesta oportun\- ml)t;tuem aue In erprete de cutra mo1-
LetiSlativo, em manifestando () seu TeZ, d~p?is ,de e;'Plt·rado o pratzo de dade? ne!ra, Pi'lM COhclusões aue acab3IT1p 
desagrado, poderã. leve.r o c~efe do sua. Vlgenc:a. .c.S e que es amo.': i de ler pnquru'~", outra Comis"ião dh~ 
Executivo a entrar em entendlmentos apreciando, ainda continua em Vl- O SR, AURÉLIO VIANNA - Ago- 'l~'€' ('urovl1 o Acôrd0 pt>rque cont:nti1. 
CO.Q:1 aquela potência. com a qual, em gor, visto ter sido prorrc.gado in- :'0, com mu.. to prazer, v~f(,ndf) indefin:damente, ,<;e'2:undC' M 
nC1nc do Brasil, firmara um Tr~tado, def!nidamente, ao contrâr:o d:J. O Sr. VIl:a.ldo V,na - Infel!zmen- !'l.dendn~. as notas que o pralTo'!aram 
no sentido de- alterá-lO, de mocilflcá- outro: cima c:tado". 'te, o,j. exemplos j~ acon.::elham que de 1954. . • 

êssea instrwnentos tragam êste eará-
lo. Quer dizer: um acôrdo é [;nnado ter de tempo indeterminado para Vi- Nã1 sou contro. 81'S. SenadOte<! a. 

Acontece, no oo~o vertente, que m?s entre o Brasil e os Estados Unidos; gência, porque espero.ndo-se o pronun~ au~ façamo:; Accrdos com os E"ta~-tH 
n.1.("l vamos deixar mal a um Presl- vige êSse acordo e, ql<':lndo termina a ciamento do Congressc, êles geralmen~-' UO'd02, com a França, C':>m a Inq-}t:). 
dc~t.e porque êste Tratado é .. d~ 1942, sua vigência, .o Congresso o ratifica, te se acabam, expiram e o Pais tE'm, tel'rJ'l, cOm Q\lJ.i<!auf'~ outro<=: p .. fse..". 
e d presidente que o firmou Ja e mor~ E', um escárniO! ~' a.go de de.',"doi~ em várias "l1>ortuniaades, f cado ' .. as~ ~:..sd: Que, a n(!s""o ver. como re~pon
to hã muito tempo. rosa; não há justwcat1\'a. Nós não tante m.J.l. Aqui nós já tlvemos, na fl.Vf'lS pelt.<=: clestlnos do oovo brao;,-

O Sr. Vivaldo Lima _ iJ (\ de 54? perdemcs a nossa soberania agora. Ordem do Dia, acôrdo já de muitos lf'\,'·o. e tamb:'-~ .rIo con~'?n-o d,., on:;
__ Ó SR AURÉLIO VIANNA - O c.e Vímo-la perdendo há muito tempo. anos. expirados até, entre éles dCis do DItO oovo bl'8.~·!P!!'<). ~ejam faYorpvp~:; 
~1 O Sr. Vtvaldo Lima - Acho que café, um do açúcar, Tive que opinar 0.0 n"<:<"r de~pnvl)Ivimento e re~T'(':h'!n 
IJ .• ', I nunoo Q tivemos, (Rlsos). pelo arquivamento, porque não era. Fi soberan'a Jl>J.C:OhílJ. • ~ 

fj) Sr. Vivaldo Lima - Dtá vivo, o O SR. AURÉ.LIO VIA~NÀ _ Nun- po.sSÍvel ao Senado homolcgar uma :N 
d t d I t· d - h ' co:.so. superada. ~ão ouero que me coloquem n'l a segunda.. me a e, ce. a lvemos mesmo quan o nao aVla Index dos .intl'snslgentes. do~ xenófC-

<) SR. AURltLIO YIANNA - E:-x o ma?Zu mjlitarz, quando nio e:xist:a oJ O SR. AUR.l!:LIO VIANNA - Nobre bt:~, O\le ro veja o inter0it"E! de o","" 
]13() sei quem foi Pn'sldente do Brastl respfuto ao 1>0VO pelo l·e.!>pelto/ ao.::, Senador, parece que V. Exa. nã-a me Patria. n _-Ia 
em 195~ á época da a.<".zit~tura de- seus mandatários, entnedeu, OU não me fiz entender mui. ~. 
Cohvênia. ..... Vejamos a conclusão: to bem~ Eu estou dizendo que uma jas lia ~o e Com pressa qu~.s€ cleveJl1 

() Sr. Vivaldo Lima - vargas fOI Comk.".óe:, ti. de Relações Exteriores, :\na 'S2r a~cordos que taIS, Pressn? 
Fr~sjdente até 24 de agôsto, "ÉSte, que nós estamus ap1eclan· d~la.·ou-.se a favor do Acôrdo, n~tes .1as o acordo tem 14 anos? Pre~sa1! 

<:> SR. AURltLlO VIANNA - En- do, ainda continua em v~gor, visto termos' I O Sr V· ld L' 
tu-Q o chefe do "slado No~vO firmou t 'd d d f d' t ,.., . ma o zma - Pràticamen_ 
O 

·T' ratado com -os Estados Unidos, er s: o prorroga o :n e .tn~ Q- "Ê:Ste, que estamos apreciando, e LO anos. mente, ao contrár:Q do outro aei. . . 
Era PIenlpotenc:ál'io àquele !ewpo, do ma cHado, que telre pr.azo certo. mnda continua em vigor, visto ter O SR. AURÉLIO VIANNA Qua 
BrA."Sil c Miniüro osvaldo Aranha. - Ccm estas ob.~ervações, .somos, en- SIdo prorr~gado índ~finíd~ment~, torze anos! Depois há quem - desei; 
e ltm ma1o, o Presidente Getúl:? Var- tretanto .,." f:c;.;,~ntrár.o do out.? mama Cl~ bque'd em cima da perna, seja. ela.. 
g3.!;, mCdifica.ndo, prcn·oo:a.ra 1l1defl~ Não sei por que êste "entretanto...· ora o um parecer! 
niqamente o Acôl'do de 42, "Com estas observações, somos, Pois muito bem, {lquêle outro, que 

Então, tanto já é morto o Chefe de entretanto, pela Aprovação do recebeu Pareeer do Senador Pessca de 
E bdo de 42 çomo c de 54, Acôrdo lue vige indefinidamente". Queiroz, quando o Parecer fOi proIa-

o Sr. Vivaldo Lima _ V, Ex~ po. 
de permitir uma. intervenção? 

VumclS, agora, à Comissão de segu.. tarlo já estava extinoo. 
O Sr t'ivalào Lima - lHas há de- A Comi.ssão de Constituição e Jus-

O SR, AURÉLIO VIANNA _ C01l1 
grahde prazer, 

'. d d' rança NaCional, à de Segurança Na ... "f2t"1"'.ores, atraves da banca a que el~ . 1 tiça, entretanto, "r. aprovado o Acôr-',... clOna , eSDa que tem podêl'es regimen ... 
xoh nesta. Cas(l., tais para entrar no mérito. do, USa desta expl'cssãc: 

O Sr. Vivaldo Lima - Quero aPt'
nas esclarecer a posição do Gov:-no 

" .. , opina pele. aprovação do que, então, firmou o Acôrdo. através O SR. AUReLIO VIANNA - E' O,que diz e. Comissão de Segurança 
oeLro questão. Não se trata, àqui, de NaCIOnal? Ouçamos, porque isto é in
.ccusar oU'de defender uma pessoa ou 'ereSSante: 
UTQ. indivídut', Trata-Ee da anãiise que 

'-ao.: deve fazer de um trata.do que tem 
.. iml>l~03.ções tremendas no conceito de 

s~.,er.ania , 
Ma<; vamOS, Q ... ra, aOs 4ue, nas co

Tn'lS..<;ões, analit"ara,.l o tratado ou cCn
,'[11.'0 de 1942, neüa Casa, 

A Câmara tl'atou -o wdll1: 
1< A mensagem do 81'. Presidente 

da Rep1blic<:1. encaminhando ao 
Congresso Nac:onãl o texto do 
AcéJrdo, e datada de 11 de se~em
bro de 1956, quatorze anos depois 
õ e firmado e cêrca de d..o:s anos 
da assina.tura das n.otas, prC':rro-' 
gc.ndo-o indefinidamente". 

As nota::, nó~ não as conhecemos. 
Quem, do Senado - afora os ruem· 

'i.J~'P.s das Ccm;~õe ... que examinaram o 
,j.·\®rdo - conhece as No!&lS que o 

, '~O capítulo TI trata da compc,.. 
siçao e pessoal da. M1SSão não 
havendo limites para o quadro 
dêsse Pe.5$óal, que se ampliará se. 
gundo solicitações do MiniS bério 
da lv1:minha, E.sta parte fOi mQ.i 
(Uficada pelas notas de 29 de ju
nho ~ 9 de outubro de 1954, já 
menCIOnadas" , 

As notas foram menc:onadas, 
nós não as conhecemo~, 

Muito ben:: 

mas 

"Ao contrário, o Acôl'do poderá 
contrlbu!r em muito, para a Ma ... 
l'inha brasileira readquirir seu .a.n~ 
tigo poderio de pre.stíglo". 

O Sr. Viraldo Lima - No item 4 
do pare<:cr, V. Exa, t:!rJ.. t~lve'l" o 
(;ll ... ~ deseja.. 

presente Qeõrdo, ~. to o mesmo já de slla: delegacão, O primeiro foi 7 
recebeu Parecer do senador Pessoa de de maIO de 1942, Como sebe V. E.l[ll, 

do". o Poder Executivo tinha também 
0_3., se C? Acõrdo ,fOi plenamente funç~o legislativa, pois naquela. éPO

executado, Já terminou a SUa vigên. ca ~ao havia Congresso N'3.cional, O 
cla.. Em face do parecer de uma Co- qoverno tinha competênc:a legisl'l.-
1 •• :~Mo, \J 4côrdo não vlge "'11ais, é tlva, e o assunto estava liquidada. 
morto, termInou. Em face do parecer Em 1954, hoU"\'e lJor bem promoviJI" 
de cutro Comistão éle ~á prorro""ado altera.cões ql!e o momento eXigi'!. 
indefínidamente. ' ;:> "\1"a~ Já o PalS estava reconstitucio_ 

O S A t' . ,nal1z ... ldo. () Per'amento em pleno iun· 
V 

r. n on:o carlos -. Perm:tc . c:oll.artlenro. ~ras. como só acontecóT 
. Exa, um aparte? ! nesta teml, a rotina se en('arr€~ (1 ~ 
O SR, AURÉLIO VIANN"A -. Com Ipromover fi. "operar-ão f.3rbru""a" d,' 

:menso prazer. I ' , " maneIra que assuntos ~érios chegam 
O Sr. Anlônio Celo:; l'eço pc:- iC'? lJ~der competente, para apl'ecb-

mi.::s5.o, ainda uma vez, p..:ra w.ter~ < çao fmal no temP!1 ou prazo qst:r~m'l>
rcmper V. Exa. ... I d~: ~·o C-1S9 presfnt~, Só no qtiir./, 

qu~nlo s~gumte. Ve~a V, Ex:!: o pl' _ 
O SR, AUR1:LI0 VIA!'mA - Ora, me:ro falo do Er. C~:ú::o Vargas .... _ 

é um prGzer ouvir V, E..'{a. :anto em 1S42 co!)'') em 1P3". _ m:l" 
O Sr. Antônio Cados - ." p::Q'- ". men<'l]gem Pl'e~jdf'Pcj'll foi enCJ

ql~e no parecer ct.~ Comissão de Cons- lt'nhada ao Conf>"!'€''':Oo -:-";aclcnal f!"ll 

titÚiC.M o JUStiç.J,~ o llo);)re Senador II de g.eteinbro de 1956,' 

, 
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o SlI.. AURtl.IO VIAm<A - Em 
1$51 a. Câmoxa vo\,O:u. e so.nente ago
rá. enVia ao Sell.ac.o. 

O 1:."1". Vtz:aldo Lim..a - A~ra"é.3 da 
p.Il.avra des p.olatores, 14 an;},:, dê~ 
pb~s de flrmauo e uo:.s anoB depois cb. 
$lD-Ui,ura UJs notas pror'J~,;ndJ-o 
irtdertl.'.idlm~n~i!. Vé. porlanto V. L;:;'} 
q\!le Ou:ro Pre.:;!G.cll~e r~gUl3l' se~U.!l .. 
ta se encarn.gou d.J.s pi .. :.vid';nc:",s !e
gil3;atl\as. Rem2mo:an":o, em ill{UO 
de 1951 o .a:::o:'do foi alter.1do, mas em 
eg:êsto nós !cva;nos Getúlio Var3..t3, 
num canllio, para o jr..z.:'30 de <:.\13, ta
míll.9. em 5&0 Do.;ja. A burOC ... ..:lCl:l 
não p'Jd.a permH:r qu~. atk aque:a 
ca~a f·J.tíaica lhe fÓ'::58 enLrcgue o 
a.~Ló:p.afo da mens:.gc.n ao ccng:c'3_ 
fia. O GovêrnJ se:5u~n~e do Sr. Café 
F'J.:!110 - tam~.ém ficou à 1l10Ig.:...n. 
:Nlio por culpa ue S. E:{} - conh8:;O
o mu!to bem. sei que é h::;'IL~ .... ;n Clim
p:~d:>r aos S~Us d~veres e com a com
Pi}i-.Ul'a. qUe ex~g..a SU3. a'ta in\'esU. 
aura. Iniciado o p~rlojo prt!S.c..cncld 
ciá sr. Jw::ceimo Kubasch~ck, C,)U!)3 .. 
lhe, afinal, encamml1al' ao Con3re.s::.o 
a c.Jmpet:;:nte men·ageUl - que, sà· 

men te a§ora, em 1534. o Senado apr~. 
c:«, dando marge~Il às just:lS e per
,tl.o.entes llltervençces de V, Ex~. 

O SR AURÊLIO VlAN:{A _ M.ln
to ubrrgaCl.;>, 

Apena.:i desejo fuz~r tm1a p~quenJ. 
rel~Lc.aç:10: a mens.a~em euv:ando o 
AdÔl'do à apreCiação do Congl'c.':>.5Q 
~ e do ex-Pre.:iáen~e (J{J.fé Fil~l'J 
m$.s SIm de Jusce:ino Kub.bch(;c:" d~ 
Ol:ve:1'a. 

81', Prcs~den~e, d.:sd,:) que o A.:jrdo 
'Via~ mdefiIlic.amen~e, por Ciu,} l'uz5,J 
Doe.ii0 foi OUVIdO o Ul.i.t.al Oovel'D.,J, na 
P,:)tsCIl do Chefe do g:;eciltvio, o PrJ-
1.51dente Mar::ci"'~a1 0;:,s.1;:10 Brunco, pJ..
ra q:.le nos a [.Sf':SC, em nome do GJ
'Vl!t'.no qu~ pas.ue, ::.e esse AC01'do, tIr_ 
mào.o em 'plena Ditauura, em 1D42, e 
plO1'l'O~ad.o inde1'in.Ciament.e, aintia ,a_ 
tlSlaz hOJ \:!, em 1964, aos ameias n.:t
CiQ1H:S, aos interê;:;.;"ts da.. iüarinna 
tie Guerra do B~a.sil, ao seu aperfe!· 
ç-o,amemo, com r.quclas cláusulas re;:,
trill\ as, impeúlt:v-as que não p;;rm,
tem, em p,eno 1964, pos.samos 'I;!n
tenaer-llos também outras potenc:ap, 
no sentiaQ de convocar cs seus técni
COO, Os .::.eus c.entistas, Os seus estL'a
teg~lus para nos ajudarem no ap~!'
fel~cament.o da máquina da Marinha 
de Guerra do Blasil? 

110r que razão nao se faz ao Pre
sidente Castelo Branco interpt~açJo. 
pa::a saber do Executivo

1 
do COI1.Si:

lhu de Segurança N.acwmd - :J.lle 
certamente seria consultado pelo Che
fe da Nação - se, a:nda hoje, se!'la 
de nosso ilHerê.sse a observância de 
Acdrdo firmac.o POI' tempo .ndefini_ 
do? 

!. 
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I 
encontram nas Co:rpissões TéclLic..'\S, 
cumprLl')do o seu R::-:;imcnto. 

O E:R. AUl1f:LIQ vrA~A - Ne
nhuma C.:;mi'~lo T~'cni-cJ. é obri~aàa 
a emUr p.1rec~r independente de all
o'ê.tlC:a. de 6:-::03 qu::, no seu senso 
c ~onser: .0, dSV::l'l~m ser consultadcs, 
prmc,p~;mcr~:e nc~t:l nova e1'o:3., ne.")te 
novo pericdo em qu~ tanto se faia e 
.se dci.:n:\e o sc0e:.:..nia da Naç.lO brc
s:!211'a, quandO tanto se a~J.ca a mar
'::P....,J. que - r1iz:a-se e3t~va send, le
vada pe!o Ccvêrno de antes, pua. 
qU8 o Bl':'3i1 se at:ela~be aos inte:-LsM 

.ses (.c pJt,snc:a.s estrangcrr.:'s !lo caII1_ 
po comu!J.1st:l. 

Sa0e V, Ex'" do meu p2u.samento, 
que nt.o ê de hcje. Em tôdas minh.1s 
calTIp:.n:u:.s serr.p'e nunife.:~o clara e 
,'lbe:'cam~~lte, qlle fOJ2ran!c, é sobe
rania, Um p:ll; soberano n5.o p:Jd2 cr 
s!1bord~n~d'J a out:-á q'Jalquer ~K~t~:l
C~.'l de qu::::qu":'r clmpO ideo~ó3'ieo; nto 
z:;>.:le ser ~uborcijnado e "u·Jojinar·se 

nc.lU à UnLo Sev:é:ica, porque é for
te, nem a~s E~t::(Ios Unldos da Amé
riro, porque t,}mbém é fOrte no cam.
po econô:n:co cemo no campo das ar_ 
:'r.Js, 

O SR, P='...ESIDDJTE - (NogueIra 
da Gm/oa) - (Faêendo soar a ca1U_ 
pa.inlw) - LJmcnto informar .1tO no
bre orador de qu~ só lhe restam ci:-t
c:l mInutos d::> t~mpo de que dispunh,) 
ptu'!l p:011un('iar seu brilha~te dis
Cl1r.'i(). 

o S~, AUIU.t.C;:O VIANA -·Ttr~ 
min=" 81'. PrE'.:dente, porque estou 
enf.::tG.::.(i.J de ouvir fi. mim ;ne.smo. 
Vcnl1:J si!cl1te há multo tempo Hão 
[01' rnot:vcs qU:J muitos p.:'nSa'Il, n~<l~ 
por .Jut,·,os; ná') em virtude da exis
~§nc.~a. tl~ fôrças ccultas também fláo 
em '/irlude da existência de fôrças que 
atuam às c:aras, mas, s~m e j,winci 
p::.lmente t:::Jr motivos de scúce. E 
C.;J:-oYcitanco uml cot n e voItan'::o a 
outra COisa, cn ~5.o uni - não diao 
o útil ao agr':d:ávcl, .,) nece::.sirio a') 
necezs:.irio, E s6 diante de um :::0-
vtn:o de.sLa natureza, firmad>0 nos 
idos de )812, prorrogado em lD54 _ 
cujas cláusulas li, para conheci~ento 
de t.:do " Senado e se possívf'l. hi
potcticam~n~e, <b. Nação bras!lei~ 
- e que vim a esta tribuna hOje ,:>ar.1 
usa r da paI:! vra. 

Não accito. que, em 19ua1dade de 
ct.lndições. com os mesmos postos, 
um soldado brasileiro _ oflcia.l fJU 
marinheiro - seja subordinad.) a um 
soldado - repito - de patente igual, 
como aqui se encontra neste Trat?JQ, 
Não aceito. Pode até o soldado acei. 
tar, mas eu nao ac~ito. Tamb2m rfr.:l 
aceito que nosso País, prec:SJn-:!o, 
num caso de emergênc:a de entrar 
em entendimentos com a po·ênc::l 
aliada no campo democrático _ \'a~ 
rr.:os- ser claros - precisa E'm prL'rr.ei .. 
1'0 lugar, de pedir perm..ssão :3 outro 
país, como s~ tivesse petdlOc o 'i.re!.!: 

-_._-.. ~---. . ~ ! dcs ê&es favores diplomátT..cos ~ber~ I houve uma v~z. Houve ~utr~ ~~3., .. 
tam::nLc. lha de Salamma, mas, ha dlSfat"ccs; 

I Estou compan:.r..do os dois tratd.dos vem em forma de repet!ção', Ttl~\'c'Z; 
Kão en~ro aqui 110 mérito, parai ou~l? fato tenha se repetidO e 0:-'1:.1 
ar::oir.r a id.Ha ou rejeitâ_la, porquE' O PFOXllll~ a nós. ~ 
que ~e inter,essa são aquêles at'tigcs Sr, Presidente, vou ccn:::cJ.::r j:1 :::~_ 
que lt antenorm::nt::" !:.".ites SRO de nas o a};!arte j.1 solicitado 1;:?lo ne;); ~ 
~?mcnos, N~-:> t~m t:1ntn. imp0rtân~ SOlador Vivl11d.o Lima e, q'~-:3ndo 6';.:1 
Clf!.. Excelenc:a O concluir, termil;".: e! 

Sr. Presid\:nte e 81'3. SenadorB3,' mesmo o meu discurso . 
('Im:.n:Jo aluroo da. Escola SU!)eriOt deI O Sr. Vivaldo Lima _ 8::l1!ca:: o 
Gm:ra, :::.ss!st-í a uma confcl'~ncia' aparte sàme~'lte para que V. 11'X1,I, ~') 
SSp21'.s::crc~a. A sala foi fech3.da, Osl d\)senrolar dê~te3 delJ-lt:.s qu~ 6 .. ~:·,1} 
~r.::s]~iros, convidados a se retirarem. tendo tanto bl'ilho e que es:ão S4n~,J 
A conicr6ncla cra súper~s~creta !'Ia. conduzidos com tanto' prdunG.ic:,:,. ç-, 
tlva~se de ns.:un~es que dizi'am r~s. experiência e espírito pa~.(ió~:CD, ',~
p~lLo às re;::'ç-õ:;s entre o Brr:.si,l e al_ que ci!=nte quanto a p-8'sição d3.,! c:) ... 
';Ur.12s potênci:.s l:1tino_am::l·ic';mns. missões Técnicas, nwna das qu:.~,,> o 
Ç;'J.ando a sala foi esvazlacl,['. de e!,:)_ meu nome fi3'ura. QUJ.ndo e.as s, ;j-
rne:1~cs estranhos,.. creveram oU endossaram o ACOIdo i.r ... 

,_ , mado, mesmo ehqua(rando a pa1.:j.';.'u 
O Sr. Vtva~do L:ma - Ao curso. "indefinidamente", para e11. sign:f.ca. 
O SR, AU:Uili!O VIANA _ '" f e contill1far,á. a si~nif1car que o A~u~' ... ' 

ao c:;rr::o da Escola, aos e.1unos o do es~ara fmdo, quando uma das p~r
co:.nie:-en-cista iniciou SUa conf~rê!l~';a. tcs nao O dese:ar. 
O:hei p.:.ra um ladol e vi um oficial 
que, ndo era dcs no::sos, e p~':'b',mtei:O SR, AU~ÉLIO VI~NNA ,,- .~:..S ... 
SiJ aquc!u. conferência era secreta. _ B.rr., ~r, pre:!denle, ~el. o m_u h..:~,l .. 
"PerfcH~m,:)n~~!" Implicava na se"'u_ do., Nao se di",~ que f.:..}el p~rque n.:l1J 
rl~nç'a nacfcnJl, nas relações do n~s- :l'es~ti ao ,deseJO de fa.ar" EstoU., SI
SO p:!Ls com' pa1.s:::s sul-amel'1NnOS, len~lOfO ha, cerc:: de 0.013 mes.4 e 
;ncJu~lre fronteirico~ Tratava sa <1:1. me~o, ProveI aO S .... nado. ao con3r~::o 
p:;lít:~ã interna e "'internac''''''':- 1 d e à N::~;() qve f~10 qU:ln~o, quero 1:1-

_; fs d "n- 1::' •. ,:1, o lar, quando acho necessarlO fa '.ct €-. 
:",30 ~,p~ , .. e s ..... red?s ~ de .... u ' ~os. (.,:~, l;:'l::l1LO r,Cuo quc nto há: neOz'.:,;-

~,n ... , .C:t1:J. ~~hecllll.n,Or. );~~,qLeb! s':dn.de de faloJ.!, não falo. Tanto qite, 
l~omento, ,E hav.3. lá u~ Q .. lc .. al .~ue 16,. na .g(anj<3.Zln~a. quc( esto'J forman .. 
:1 ... .) prnecl:- ;.,dOS , nossos.", Re::t1mcl.te, I do, deI para Cl'lor pélxes. Lembl't!l .. 
er~ um ,OLc'",:l que repr<::senbv'l '.oro me. depOis, de c1':ar gamos -ra"! Itc_ 

p_2J's.. e qJe a,lI se encontr~v~, Eu cn_1 <:ordar o Capitólio. Os ganscs av:sP!i1 
tao lptrry:dcl o ,confe~enc!Slu: "Ag?~1 quando dev::l imiter ')s pei'Xes; eu I..!:, .. 
ra 'l~,} .oh aqUI o aluno da F;;cu.a tou sempre ale1'kt, F:llei hoje, p-tli
SuperIor de. <?ucrra, Fala ~ parIa_I que entendi que deveria fa.~r, 
mentar bra,::,üe:yo. Lá na Ame~'lcê:, se . ' 
p':>ITrlitirf<l, i<:~'o? f:sse ofichl t::m 0, O Sr. Va.:aldo Ltma - Qll;: V 1!:'-:~ 
d:rcilo d~ inio1'm2r o seu Govêru;> I continue semp~'e pl'csente na ~;.j'J.,lJ, 
do que aqui v-:,i ouvir, Se se tl'J~ns::;:}, d~sta. Cata, ' 
de u~ ofic:,31 rL..'5So. de um oficial I O SR, AUF.h..LTO VIANXA _ ~~:l. 
que fosse fIlho de qualquer iJutro gUém d:rá amanhã que o naciollllh. 
pais, o mf'U pro~c.::o sel'la o mC3mo ca bras:lelr:.ss:mo que n.lo l'&...'1e""Q 
- d::?;:a eu, lá, para evitar júvida,c' j nem rcmg'J.rã seus princípies qu; o 
e má inl,e:'pre arj, ~ e ilnçõeo .. , jSOt'lalista. demcc:ático que s ... llipr~ ,··G 

Pcis b.?m, hom'":' uma luta tremen-, quc",tâo de a.s.s:m se pro~ú~mJr, ::: :~'L .... 
da, e eu d:::X':'l a E.-::u:a em 3 nnI de C:JU das suas ic.€Ia.s. De mcdo n,'_ 
protrst:J, I nh'lm, Que nin:,Uém pen.:;E' q:l:' l·'J 

T e d-' b' '. \ acredito que o Ato rnstituc!(,{ aJ c'cl>_ 
• Cn:!P s la ~t::J:" :-cc~> 1 _ '1m C0UVl.e xcu de impedir OU que vai ;mp:::d,r 
ao r: .. pra mcn . .J d,' .c,ta~o Norte- umas tantas co.mz nest" ""aIs / .. 
anl~·C"r.O p"r-" , .. -r ., ·.1' .., "s I .. J:" , -; 

~'" "." ,... j' - " t .1-'-'-" .ôrças fzprc:;::ntad(\s m:.quele A~o .. nu_ 
. 8u1erl, ela n;:~le do g.''JpCl comI-I tor2.s daquele ato que a.nda repr.::sell

dc.do, - o cony .. te era nomma!,- tam ou l'fprcs.?nt .. .wam pedem se q'li. 
que escolhesse~~s o aS~,unto qUE" ~r:a- serem. re.stélurar naque.es tênno,- ',lei 
mes e.õtudar ln locO na A"l1.:3T!C3 or;"nniz'ar o~t::-~, como bcm -;;!~'';!~_ 
do Norte. der, 

Per3"unt!'u'sm: - 'Q'Jai"?, p.rspon 
di. em '10me do gn:!-:J: "_ Quer:!. 
mos estudar na Amér'ic;} as ~fis de 
ccmbr,~,e aas "trusts", aos '11 JUDpÕ. 
l~c.::, co" cartéi"l, Desejam,::" Si- '~el' 
como o Eotad" nortc-a:nericano dc-, 
fent::e O povo con~ra ê<:t23 t]LnrlJ:J. 
list.rs", Pediram prazo para ri s::lCn .. 
c;iel'. Rzsponderam: - "D~ J.ct-rd,)', 

.Já pas.sel da ldade- Ce c:i ,1 .~ fC, 

:rndo no,,:~o p:'::'::L'c~o am,:;,,< N.l)'I"\ 
encontrei e.dl, f:::t",t: 

"Antes d~ [a'oI ou escrever ..;J 
bre as repub!iclS, eu preCiSal'li
ver se elas ent~ndiam sàmen:e p, 
lin$ua C:U fêr\,.l e a do (an~tl:)~ 
mo,' 

d:lS qucstõe'5 próprias, Rec-onhe~o as E eu, intimamen~e, Surri ' 
circunstâncias daquela época: rf'CO~ Não há homeQ1 que respeite o sn, Há muita :;Cllte qu ~cs~.l c.b':;;r\'::.u-
nhc\o, Mas nfo aceito JustWC'1t vas bserviente; não 'há pllis que rl"sp2it~ do parol verificaI' os rumos da R:-vo .. 
para a inscrição de clj,u::ulas desta um outro povo, um o~tro pais que lU':!.C; há mui~a gente arrcr:ndida de 
nc:turcza, abdrca dos sew dire:tos. das suas um l<..do e de outrO lado. Um gru1J1) 

Ncste TraL:do de 1952, h:! um a:l'~ pre~'Tc:;-rLi\':s: a Lib':Hlade, d. Sobe. I porque n,ão ade~i~ e um grur:~_ pOl'_ 
tigo rr..'JEo inl-:oref-zante que oas':.<.) a' ran.l. I Q'le aderIU preclpüad~mente. B .. ,u os 
lu' • U C .. f. '" ~., d ::npcs dos arrependIdos. ,jJ,) o~~ro 

. ~ ~ hom m SUpC .. Ol ~.1D gv. t.. !lo ~rupo 4ue continuo observanoo, 'l<l~ 
0-" privnC'g:cs aceftsórios i\ ('on. s",b:J1a . ~e homem que "'~ ~rroja. a,os cont~nua d~sejanc:.o, nto Ubcrdad~ 

di~.lQ dip:omática e cortes!D.s ha- seu;> r-~'~' adUland<>_o, ,cot~dlant\rn-en e ",em reformas, não rcfotm.as se!" lj .. 
bltut.nis, tais çomo chapas (le au. fermdo~ .. he a ,se~ .. b~l.dade e~l peno Jerc'Q.de, mas liberdade com r::fo-;:n9l 
tomõve:s, inclusão da Li::.t<\ Di~ sane:) que e,.ta tirr,ndo prove\to d'àS e rf'!ormas com liberdades, Se iSfi) 
plomiítica e atenções proto~)~al'es suas sabul!ces. ., .. ~ vier, um novo dia terá surgldo p-3:-a 
poderão ser dispensadas pelo Go- Os s.,bl.!,'OS ~OlltlCCS, prlllClP:llmen ... eil':ste País, em que muitos qu-·em :e .. 
vêrno interessado, exceto QU'Õ\l1to nestE' PJLS, vem sendo a caus,! da fanna~ sem t:berda,des, muit-O':! que .. 
ao chefe militar ger2.1 e 8,(}<; re_ derrí,::a~a de todos o~ gove,~nan~cs" \ rem-flberdades sem reformas, Qlnn .. 
presrntantes do Exército, ;\.{ari. ~s t:.al:C?s, 0-: que dl~em ,Am:m I to a totalidade, O qUe deseja b oBra. 
nha e Aeronáutica e seus respec_ todo. a vlda, sao os m3.mre:s mlmi'6QS' si! brasileiro, ge.l1uinamente revoln-. 
tivc.s 5ubstitLlÍos imediatos. dos governantes de to~os os tempos'l cionál'io, com R maiúsculo, quer as 

Q Sr, Vivaldo Li1rtQ. - V, E .. \' to
lera mais wn aparte ao seu di.scur
tO. Talvez es~lv~e de acõrdo com 
V. ENojo na parte qu.anto à omis"a:}, 
se n.Nl!U pOQcremos considerar. d3.s 
Cvrn;1i~écs téCll1CCS do :3epado em p:o
lutar assunto de tal maónitude com 
um novo GovGrno, sobretudo, sall1.0 
êSLe da cris~.a de mo\'im~nto reyolu
c:onário. A ComÍf,são d.e Constitui
ção 'e Ju.st:ça e a de Segurança No!.. 
cional manifestaram scus po:utos t1e 
yistil em ma~o pas~ado. Hã menos de 
um mês, A Comis.sJo de Relaçõet Ex_ 
tel'l(lrcs, fe-lO em 11 do c:>rrenLe, A'ê 
rn.alO e Junho, mais de um mês o 
novQ Govêrno estava em pleno eúr
cíC~(j e n'JI~1a tomada de posjçâo, O 
I~marati tem junto a esta Casa UU1l 

r;,::s2$soria parlamentar; a Presid21l
C.!lo d'a Rep1blica tambÉm assim se 
cJm~fta. através d.e um e:emento de 
ll~a~ão, acompanhando os trabalhes 
parl.fl.menlares, Dai estranhar q:J.c 
esta. propooição recebesse pareceres 
.sem que antes - se houvesse discor
dânc:.a da parte do Govêrno da. Re
públJca - manifestasse às Comissões 
competentes a sua intenção de refor
m'l"ar o Acôrdo, ora em tramitação 
nesta Casa Não o fazendo, a ("'..qsa 
n:'io f.em olltro caminho senão dar 
pro.s$eguiment-o à.s matérias que !;e 

1tste j' exceto" eu entendo qlle sig
nifica não se aplicarem êsses favores 
a êsse gl'Upo. 

Getúli-c. Vargas suicrd.ou-se, 3ban- liberda.des fW1damentais do homem e 
donado por aquêles quc, depJis do j do cidadão com .as reformas que êles, 
su:ddio, passaram a explorar.lhe o wm direito, a nã,O terem meáo, a não 
cadáver eleito.ralmente. passarem fome, como desejava o 

pOis muit.o bem, Neste tratar!o de 
1942 o marinheiro o oficial de o'.!tro 
pafs pode trazer a b'1gagem qlie qui_ 
ser, pode trazer automóveis, pode 
trazer o que desejar, porque ~el'ã. to-

An!.es, nos momento,; mais d:fíce:s, g ra n d e Presidente, o me.squeCivfl 
era I) Silêncio, ou, então, ... ,. tudo vai Franklin Dela.no Roosevelt, qua.ndo se 
bem", "O todo pOderoso é indestl'1.lt~ lançou na guerra, na luta, eont:'Q o 
vel", Di7em quP. a História não se nazi-facismo, (Muito bem. Mu!to, 
repete; a batalha de Sn.lamina s6 bem,) 

, 



• 

'1632 <ruarta.-1eira 24 

$r. Presid:mte, peço [\, palaVI"b. 
~ S!: .. PR:::D;D~NTE: 

"tem a palavra, O nobre Senador 
(,.1:<:.:110 Carlos. 

{} CR. L!\"T<;l'tIO C.ULOS 

I ,": ,. - . 
, 1 7 , .. 

OIARIO DO CONGRESSO 1",~CIO!liAL (50ç;;0 11) 
--- ---'" 

Aurêlio Viana -' Int1ef~n~ 

o SR. A,.:;JTv.:\1J.O 
Esta é uma cláu'Õuia. 
T:'atado diz c.ue êste 

CAJRWS 
O art.. 49 
contrato ... 

do 
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que tamJém naC!Ql1allSta, porque toou O Sr. Aurélio vzana - Se o artigo que Ô Brasil tem contratado técn:~a. parte da. Missão brasll~ira que acom
panhou os trabalhos da.. Miss~o pl'e-
6idlda por aquêle genero.l francês, 
DisSe S, Ex~ que, naquela ocasião, 
tal1{ez· O Brasil tivesse - durante o 
peliodo em que fOl- ,executado o 
Aci.Jrdo - dado autorização àque!e.~ 
técnicos para. inst.ruirem o Exército 
Bràsileil'O , 

nacionalista é patriota, mas nem 59 dissesse contràriamente em relaçfrp I para. outros Qf;suntO!. . 
tOdo patriota é nacionalista - Vossa ao gOvêrno americano, para mim 0"1 'I 
EXcelencta sabe qUe em esp1rito está debate seria inócuo, Mas, O que o Se V. Exa.· permite interrompê .. ', .. 
repelindo essa, cláusula. Vo.s&.l Exce· artigo 59 proibe' é que· o GoVêrno ~ qu~ro l~l}lbra.r que .adq~irimos lUD 
lência sabe que funções de qualt}..uel' braslle:.r<> na delesa de sua soberania pCt ta-avlõ'es a um paIs, tivemos trQca. 
natmeza Eão tôdas as funções. O contrata 'com qUalquer :>utro govêrno d~ c0IL!tecimentos técnicos com o ;0-
art. 1'1 <!) CapítUlo V, para, e.stllr de' estrangeko a vinda de p-essoal para ve::no_ mglês durante a v:gênçla1 
acõr.co C{.ffi o a-rt. 10 <la Tra._ado o exercicio de funções de qualqu!:!r dê!:Se ~Acôrdo - e mandamos o por. 
deveria SEr to;mulado de outr3. ma~ natureza. A interpretaçdo é lapso ta-avioes para a Holanda. 

D13nte dessa exp1'~ação, Et, objeçâo 
feita pelo nobre I;':tnador J-osé Guio
matd foi e.sclaremd.a e a Comissão 
sentiu~se em c!)m.1ic;.hes de aprovar (' 
AcQ~ci.o ora. cli.sCtitidJ. 

(j sr.· Aurel!o Via;!-a Vo:~a Ex-
cc:~nc!a permite um aparte? 

b SR, ANTO~lIO CARLCS
Pa1.1; não. , 

(J Sr. Aurélío VIana - Não é ti, 

mt:~ma coisa. ° art. 1Q do c..:.pftulo 
V (lispõ~: 

"Durante a vi)1'ência dêste con
trato ou de sua prorrugaçãe., fJ 

oo,~.}rno 'do B;:asll . .láo poder.'l. 
contratar serviços de pessoal li::! 
qualquer outro govêrno csth'an
geiro para, funções de qualquer 
natureza .. " 

Não é apenas em função militar. 
.. . ... de qualquer natureze l'e

lacionadas com a Marinha. brasi
,leira .. , .. 

Pbr exemplo, um grupo ~Ie cien~ 
tlstas, de sumidades médicas que Jlu~ 
<leSSe vir instruir os oficiais lr..Édicos 
da Marinha de Guerra do Brasil, 
aperfeiçoando ~se grupo, não pode-, 
Tia ser convocado, convi,futdo, con
tratado; não poderia. n:we'i. Acórdo· 
.sem permiossão prévia dos Estadi;.'),S 
Un!pos da' Amérlr--')' do Norte.· Não (. 
~ena:s função de instruçãe, militar. 

a SR, A/ITON:lO CARLOS
Segundo O art. 1° do prv~"to ... 

O Sr. Aurelto Vlana - Não quero 
O art. 1(). V. Ex!} está no 59 e o 5° 
diz isso mesmo: de qualquer natu~ 
re~ - não é a!.}eIlas militar. E 
V. Exil' sabe que na. Marinha nio se 
exeaut..2.-m funções exclusivamente mi· 
lita~es, _ como também no Exército. 
V. ·.Exil' sabe que o Exército tem u 
seu corpo de engenheiros que COTIS
tr6em ferrovias, rodovias. Um Tra~ 
tadd dêsses aplicado ao Exército não 
lhe permitiria contratar técnicos em 
Engenha..ria, pC'"."ue estari" proibido 
por êsse artigo. Estou admirado com 
os -argumentos de V. Ex~, Sr. Sena
dor! Gostar:.a que f&se ouvido o 
Govêrno atual, o Presidente C:1stello 
BraJaco, O Conselho de Segurança 
N~.::!on~l, sôbre um trctado de lS·:2 
- numa época diferente, em contil
ções diferentes. Eu. não vou n?m 
dl~c\1tir (l questão de 42 nem de 54 
Nós estamos em 64 .. Esta cl2.U'Sula é 
restJ:Itíva, a nosso ver nociva Ferp 

a SOberania nacional. Eu Mto voto a 
f:lyot dela! 

n eira ; mas ni!o o foi: proibe qUe c()n· s6nso; envolve tôd'~$ _as funções. re~ I O Sr. João Ayrtpino __ O que n<;.e 
tratemos cient1.stas, médicos de no- laclO~adas . .,~~n a J.vlarinh~ Bras:lel., J;l~.rece. é que a Ndv..ç<S.o do arti'3"o nl:o 
meada, elelI1entcs de Engênha!'".ia Na~ ra. E a qu~s~ ... o. Eu contrcLo com V e p:.;c:sa, porque 1nsL:tUi um carápr 
vaI, €~., p;:.a, dc::-;n~'olnr a nor..sa Exa: ma~da~ W? grupc ~nico para dz o~ri:,o.lto.dcd .... de de o PaIs nto can. 
.:\~ari.nhu ,:.! C~::~-.J.. E,' b o. serv.r a- llldu,st:m de y ...... :;a~, mr;.s ,.t~~~.:l" t~t.n~co,. pJra cpuar no _ aHl 

O Si~. i .... :nu';'L.O (...:"....;.,l.05 _ V. E;xa, se our.ga CLill e~ & n:o co.:!· Je~~1 dc.::l..lr .... çd.:> (},;pres.:a ôe que se.'~a 
~..:r[o cú:::iJl:;-: ... nt.o ~S1;.m. FAc-:ncio, no .. ~at,:r, :0% q~lqu~ amro. g1UpO, a ovjeto de :n .... ::uç3.o àe llosm J.\l.l1"'.n.J.a 
O~·J LJ1.':"~_{: Au~éto V.Lalll, flue a esc.;;o. e ClllCO'), ~_clcntls\'?'j, para de Gu::'rra. Eúl \'(ú~ati2, 9. r~s,r:r1_a 
..;:~ccu~~o (ll._':e t:.L 19' Go CJ.pHU-lO V j,raba~l~!·e.~ n~ tur.~c";3 r:::lac!Qnadns S~ j:.::.i..llC.l, pt;rque 'S l'M"as A'r. . ..,. 

.:>6 será cO~'re~o ~ndo-se Ln vlci!;a. a c?m a llly.ustL'.a de V. L:.9. .. B o que L..:'.3 n-:s ci.iv~c.::cs paises tê;n o.le.l"ia.. 
re:ra. ao p:-;:~ nb1L:J: LuCo o Que jlga d:.sCU.l::>. : :;~.J l~J.t;:.!.r~·m .. ú~.:J. d lErcnle, no (lU:) C·2I 
re:.!)zno RJ c.un:nto C; e:.c- ên-cuq _0 ba. A:~·7uN:O C.Ah.L03 _ Ri:!· rc,:p:.:.to a at..wsC" •. 11~J1~C) ml!i1:n', QU 
tecnl<;a da 1'1~;1Dbl.- Brt'~l!_el:-a, e aão p~1.0 a V, :i!..~a. q;.;'.;:: EÓ eut:mc..o qUJ o 2.0 .. Que cha.m~Tt1 de e.i;c:enc~a c:J MiO.-, 
cem. rel"'.çao a outra: 2~rlbu.:rões ct.a. at'~.60 11' ci.-o caplt..ulJ li p~ssa s.:;,: m, r.,r..i.-:''::'. D~ m-::.:> que cs técn:c')s ROC .. 
MarmhE. . ' I ~~r~:{;ta':;;'o com. 0-.> l~l1S dv Acl.,~·uo .. ; .:.C::tIlJS. e. cs CCPICC:"l ti~ ,m~~a,- ·~ ... a 

O Sr Eu-~co R"-"n,7 p . it O Cro' ...... rno b.'n.611J.I'o n....u pc:tc, ... Vl· t .... n ploCe~5CJ c.e EnSP10 lnl·e ':,m~:lt3 
V, Ex"," um ~pa:rt ::l~'~ -- _J - .:im. e - ~-e.nt~L.l;;nL,.:. SO.:.Qllltr 111:..::: .. 0 co~n CL~~:·.:nt.:s;. ,~ml::ora {:=:lSS2'll che;": ':r à . I IUnçao d::: qualquer natul-€z.l, (tue tJ, ~:sma Cl1C ... lc:.a, USr!m de prc-:2,':;3 

·0 ER, 1"':'\i':'.:I..) CARLC.3 _ Com· nha r._..l10 l,'ls:.dade !t.l~ent::r a €fi' dlf;;:~n~€s. h"âo se podE.ria comp:'2..!)l. 
V, Ex~ um apa_"t::? I c~'::ni.ca da Mr!.Ii.r..ha brac;r..:e:ra .. 1o.,·~. der - cemo ~celltuou o n-:bre b~lna.. 

assUlll_O foi abordado na Comi::..Jo ae dor El.;'l'!co Rezende - que hOl' \' .::.!;e 
Relações Exteriores, e o nobre sena·1 profcssc-res com mét{)d~s dii:-re"'1.e,s 
dor F'.linto Müller, ·r~pontienQo li para ensinar o mesmo aluno. Não $~ 
cbservação do Sencc!or J..;sé GUio-,' che.:,.:t.ria li eflclência. 

O Sr, Eurico Rezende _ Realmen. 
te a parte interpretativa do Acõrdo 
está, àbviamente, no Art. 19 que de
f'ne: 

"E'>ta ;:,.nssão tem por f1m co-. 
operar cem o ;1ilrustro e Ofic1als 
da Mar:.nha de Guerra brasi. 
leira" .. 

Mas, não bastasse a clareza domI. 
nadora do Art. I?, poderíamcs recru .. 
tar o. t:.nunciado da lei americ:l.na, que 
permit-lU aQ Govérno Bras:leiro 5011 • 
citar essa· ajuda téc:nlca. E' a lei de 
19 de maio de 1926, denomL.1.ada "Le! 
que auto::za o P:j:C3id-en~ a desi"'nar 
oficiais e pessoal subalt.~rno do Exêr
cito, da Marinha e do corpo de In
fantaria da Marinha dOs Estados Un·. 
dos da América para colaborar com 
cs Governos das Repúblicas L9.t;no, 
Americanas em tl." ~U.Il.C.; mil'~a-n:s e 
na,'lis". 

Po,ftant.:>, se vll1Jasse a íntcrp.(;L:J.
çãO pessimista, dada pelo em'l~ent: 
Senador Aurelio V~ana, êst~ Acôrdo 
. ~Iia nulidade di! origem, porque (S .. 

tarJa co!idindo com a lei amcr:1:!ana 
motivado::-a dUe. 

mard, e~receu qU;;l U.::;im ttm Sl~O 
em tôoas as nrtsS02,5 cujo objct!Vv é I .? S~. ~ ANTó~l~ CAR:'-OS - V" 
lr.st~tu:.; melhores p:.ctruC's pa:.-.a. nos.. F""""a" expas com E."bs,-}u~a c.:tr~za o ~n4 
~as Fôrças Armadas Ci"t·ou S E:m tend.!I?ento da C .. ,~.ssao \ I R~kçv<13 
como exemplo, a m:1:s~o fr;nc~.;a: ~x~~\lOr~s, no q~c toca a ~L~ (. ,::~,~ 
presidida pelo Genei.'al G.::.m::lin. . t:vo. Tanto azsn1_que, repho, êl~ fQl 

I cbJ-€to de obse .. vaç.::.o do n:bre S~n~ 
O Sr. Aurélio V:aíZa _ V. ~a. C.or José Gu~om3.l'd, eSC!a:ec:d:l -e:o 

acha que o Govt!rno brasileiro 50 PO-

1 

nobre S":-::ador Fllinto 1\iü!lC'r, CXJ.t"'. 
d~ con:...ratal' à. \';ntia.,g.€ téc!llcoJ e U1nnt3 como V, r:..:a. aCJ.ba d.e lazer 
cientistas m:m um so C'Jv~~'no, para ao S-ens.::'o. 
e:rerc.:r fun~õcs -que :.rnptqt;2In nú d~- . 
sz.nvolvimen\.o da nO~a .LvIJ.rilll1J.? O Sr. A~r~ZlO Viana - P;::l'mit2., V .. 

. Exa; um ll1tim,) aparte? (Arsen.tlJ;I.m~ 
O SR. ANTôNIO CA:~L:JS _ v. to ~o oradOr) - lD1~ão, nã.:> eht:ndb 

Exa. val·me perm:tir rCEpondcr à sua mal~ o portuq-uê3. O meu Pl'ofe:':i:cr 
per3unta. co:rr..o eu cte3:;!jar. 1':':0 pC':1J b!&Slleiro da Hngul. t:Ol'tU3"U~.a. de lÔo 
estar aqw a responder a. V. ExJ.. com g'lca. me ensinou d~ cer~~ mc.r..~'r::t e 
um "s'm" Cu com um "ato". ia ,v. Exa. l!.,rend~u de out~'~; '.';t 

O Sr, AuréE:o V~U;-:.l _ É lá-ricO (::,. ~p.Endl, u.sar;do um dic!c::::á:1J, V. 
c.:"~mos nLm1:l. d":no"'ac'a <> , I ExJ. .. 01..:1;10 d1cl.onar:o. Just:::'IDent:: O 

~ v_. ~. ~. qU-e me revolta é isto. E 1(,5 r;- o rc,. 

O Sr. Aurélio Viana 
nador Antônio Carles, 
ml~-e outro aparte? 

O SR. A~ ... .rôN10 C1L~OS _ Nãú ~en:-0s 3geítar o seu a~:;umc!ltJ do 
posso l:es~nder "s;~n' ou "não'~ .. SOl pOr~;AI.V~OZ~ .. P3!O. art. 59 11.1; SJ l . .:'.:t. 
0. Bi'aZll_ urmo'.l ACUYj.O.C.llU c.e .. ;;rm!. d~ mstruç!l! mll ta1', mns c'.c prf';bl' 
:l~ci::.. m:t.::'::'o, pau aumcnLar a eli. r:J.o da contro.'-ar s~rvit;"\3 d~ p;:I~C.3.1 

KoiJre Se .. C:~nCla a nossa l\::.:r.nna, n':o p':ci.e. ae ~utro Goyêrno €s~r~n;~!ro, p:ra 
v. ~a per~ ré! r:.0 m<:smo tem};J, wn:-!"at-J.r out:'a! funçoes de qualquer 112.turCZ1., rehc:J .. 

w:.ss~o para o .mamo fim. I n:l.dos com a MUl':n..;a J!'J.si~c:!.r:\_ 

Com I .0 Sr, Aurélio Vwna - Mas, a . .li. ~,Ias jss9 não é pos;:.ivel, porque o ncs .. 
diz: para flD,S de qualquer natureza. I 80 GO'IierDO já contratou com O [) v~ r .. 
· O SR. ~TONIO VARLOS _ f; ~os o~hos pessoal €spec.nJzado para. 
m~~rprctnç<::o de V, .Da. 1!.u port'!i'il.lmstrmr O nosso, como no c.a.so do '·Mi. 
entendo que o arti:6o 19 do capitulO na~ Gerais", no manejo daquele ma~ 
á? ~de.e s:::r' interp:"cta:do como iispQ.. ter!a1, no man2jo daquela belcJ.1:l.ve. 
S!~ adjetiva, tendo C>n. \·ista a :fi. para coI1ll:ecer~os o s~grcd:J tiE:a e, 
na.l1d:::;d~ do Aeô:Õdo, que é a de... P?r n~cess:dade, '0 fará. O que c.:.tou, 

O Sr, Eur:-co ReS€nda _ Não se po- dlscutmdo é isto: "serviro d3 {Uat, 
do .. com.-pref'~d!':i' haja p:-ofessore,s co:n. q1}er nature:;.a", Diz-se isco, A ' qU8.'; .. 
metcdos dlferentes p:l.ra, ens:n~r H tao é -outra, Para a mstru\.!o p"1.:"ú.r. 

O Sr. Aurélio Viana - Meu 'Pro
f,.~Ol' de L6g:.ca foI um homem ex
traordinário. V, Exas. estão u=ando 
argumentos que não useI ch2mando 
minha atenção para o art. 111 , como 
se eu tivl'sse contraditado o que ·ali 
ex:ste. All, o qu~ se diz é '&'0 mesmo 
que \7. Exa. está reproduzindo. Es. 
teu dizendo ql<e o art. 19 determma 

O SR, ANTO:HO :JARLOS -
todo o prazer. 

O SE" ANTONIO CAFLOS _ o que V. Exa. acaba de transmitlr a 
Sen~or Presidente, resnon,lendo !te.- esta Casa: 

mesmo aluno. IP~~ a mesma fun~ão, não S21'ia p2r..; 
O ~R ANTONIO Cl':.D.LQS mIt do q.ualq'lcr co?~rato cOr,1 p::,~o:t.L 

· ""'" , • ~~.~ -. ,. es ·rano-el:o Se \'I~~e .... ,. mstalar no Brasil missão cUjo sfnt1clo <... • ~ .. w um 11Lh.l,t:Jr 
nObl'e Senador: o art. 19 e.; . .r.h21cc~ f.<Esta MIssz.o tC!-:n pOr flm co. 
que o Acõrdo é destinado à- 1!i."'tela- Oper::!l,' com o ~~r.nistro e O.f..clais 
ção, no ..3rasil, ãe uma 'vIlss10 Na- da M:arinha do Bra.5l, nO sentido 
vaI ·com o fim de aumc~J.l,ar ô efl- de aumentar a eficiência da Ma-
ci~,ncia da Marinha Brastlel!"R, Eu rinha de Guerra br:LUe~ra"_ 
não posso de m(1do nenhilm cc-ei.tar 

· t f' 1~ . russo e um 'nstrutot ame"'.C'lr:o .... I' 1"! e a;umen -ar n e .c enc:.a da nossa Ma-. nar o mane'o de ce t " .... i' ~ '.-
rIMa de ~l:...rra. I prado ao<: E5ta cs rI ~ ma.~. !.! ~:.n~ 

Sr. Pre,::>ldente, quero aInda faz3! 1 ;Jlo os li'.stado duni~ 1. do:, po, f •• 'I.U ... 
referência à demora do envio do T:·h/-.' tiJ.5So é'dar" ". ~j .!l~o ~o::~;'I::!\ll 
tado 'lO c..ongresso e seu retard~.men" j lurez'a" o. M .... s. cL qll'llru~"7 na.. 
to na Câmara dos D"putados onde. I ; é.' vam~s confes ·ar ''':--:lC'''n'2n_ 
to! Objeto de debate'" , I ~;;.. ... II~proprledade. Oll n:tJ se ('::1 ... 

. oS u_Ia ISSO, Cu se con.: dera i~: J 1 .r 3-. 

O Sr, João Agnplno - Permite v .. Imo: oSubverviência ~b-:-O;~lla r.J.-:J.le, 
E!;e. um aparte? la5.oec~o, t)orque o t~"'{to é é"3t". ~:I: 'l. 

. t=m3, lDterp!'ctaç5.o. O l'CS'O ; ~.;' , '"'1 
O SR .. ANTôNIO CARLOS - CIC" dade ete ;nJ.e.,.prcta .... ~ .~V~.""~· ...... 

Prazer nobre Se ·'0 J - • 'in ~ , ,:-Q pura "d::"8r a , n<I.U r oao o.gnp o .. uma conc'usão P'" d' . 
O Sr.. Joéo i!gnpino _ par::ce que C'st.:'mos f;ri ' ~ra ~~:er. 5';' ~ r, o 

não há (lrande proo's:;>o na redaçà( ,,' de,'; n_ '10 .'-- ,- -~. - a 
do Art 5Q t:- ra mtcrpr2~ar oS ci~co p" :n"""0- t r .. 

• • t'f;Ú""l harmo!l!7"_nc!Q.-o<;, é p '~'fl "'~. 
O ER. ANTONIO CARLOS _ Con~ prun.r a ex!'J"":"';~;;o "d~ Cjl""1··U~ n.t .. ' 

cordo com V. Exa. tIP·,,"'!}". . . 

se interprete CJue a eXCoCtlção do Ar~ Muito bem! Nada demais. Não fui 
tigo 19 do Capítulo V possa. ser feito, contra isto. n:;.o lutei contra !Bto. Eu 
.sem Se !rVRr em consideração. O' fim disse que era norma! entre ·pa~es. 
do tratado. Não po<:so, 1e mofo ne· Muito bem! O que não é normal, Sr. 
nhtUl1, compreender se ,celf'bl'aIl"os presidente, é que sob o pret,:)xto de 
Um acõrdo pare aumentar a eficlên~ vir para o Bras:1 m:ssão milttar do 
r.ia rta mRFinl:ta de guerra brasileim. outro pais. ê'3s~ outro pais nos obrl~ 
com(> consta no preâmbulo do Arõr .. gue a aoeitar semelhante cláusula. 
do -.-, se possa interpretar a regra do Aqui está a questão, qt.."'e. nâo .em 
Capttulo 50 como proIbição que o nada oculto. Tr:.t3 .. se de cláUSUla qu~ 
Go .... ~rno brasileiro contrate um clen _ nos impede de contratar pessoal com 
tlsta para. prestar serviços, não ao qualquer outro govêrno para funçó;;s 
Min1stério da. Uar.nha, porque o Ca- de qualquer natureza, relacionadas 
pitulo 59 não diz f.<ao MinistérIo da com a Marlnh'l Brcs.ileirs. Esta a O Sr. João Agr~plno _ Reallhente, o Q"'1. A~iTC.xl0 CARLOS _ (Jg 
Mar!nha", diz t'à Marinha". A Ma· questão. Que tem o artigo 19 a ver não se pode entender a restriçãO se fatos q?e V. ;Exa ar>aba de lr~?e" a:> 
rinh~ tem uma atribuIção.... com o urt!:o 59? não nos têrmos do contrato .. , J conhe~~ent? de fE:n ro -'" p3.! ;---~-mal 

~ . Ique dao razao à m:nh2 í"t"':--),,~ ., ... ·~o 
O sr, Aurélto VW-na - Vossa Ex~ O SR. ANTôNIO CAJ:LOS - Am- O SR. ANTONIO CARLOS - V. tanto ~~<;im q:l1'" o r"3,!'t'\ r.:f't1.: ........... . 

celê-~cla, que é um patriota - creio bos têm em y..sta os fins do AcOrdo. Exa, t€i"!n tôda a razão. Tanto assim tal' té.:n1cos p.~a óú·t~a .. -f:n;'.J~d;1ti~· 
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(NC,o lo! revisto p:;lo ora~or) 

o Sr. Antônio Carlos - V. 
celêncla permite um aparte? 

O SRI AFO~80 ARINeS 
c.âo. 

Ex·· 

Pois 

Sr. P:e;:drnte, Srs. senadores, gos
ta!':J. t3.:nbém. em muito breves pa
la'l:rs. :::0 flir po::lvel. traz:r ol3U<lS 
esc~'::'.Ecimellt:Js à ';~tnçã.() dêsle pro
jeto. A CQmis.:.ão de Constituicão e 
Jl.!Sti~.:c, (jU3 te:1ho a honra dc-.'P:1?3i
d:r. of::-;ec::u paracer f~vo!"ável Que 
fol rclata<;;o p~Io nobre Senador B:- O Sr. Antônio Carlos - V. Ex· 
'2'~ ... ~~ ~,2 O. N'J pa:~c~r que a::-;c:a celência t.põs um rep~ro à minha ar· 
tive cr::Oti'unidade de reler, S. Ex\' o g-umentar..ão quanto r. fley.ibllidvde 
Relr.~or, ac~mp~-nh'Jclo pela uno.n·mi. da re~ci.o:ão do TrataCo e faz referrn
dr.de C:" ComissEo, õ,;chra que entre cla ao art. 5Q , Pediria que V. Ex .. 
e~ ra2Óe'l peI~ <;!lJa:S ,sE m:1nife.s.htva c~lência- voltasse também SUl aten
f.'~'{):l'àv~'mc,:te ao trahdo. ('5tav~ a -ção ?ara o art. 4(1: 

O S11. APO:<1EO AR1.'108 ,- .Du·. 
r:tcnte tóda a vigência? 

de que êle tinha sido plenamente ":t::::>te contrato pode ser r''''cin~ 
o tad ......, O Sr, Antonio carlos - Exato. ex,.cu o. dida antes do período de quatro 
Pe.-cc::'end::) com at-enção o texto Cl1·~, e.."pecificado no art. 29, ou O Sr. Aurélio Vio.na - pcnnite o 

do 2.cõ:-do, verifico que, pelo arti:Jo ante" de pxp~rado o período de nobre or3.dor um aparte? 
5Q

• esb F,ecuçã;o não se completou, prO'"l'(l1nção. autorizado no 11:rtl.. 
como jurIdicamente não se comple~ go 39" O SR. AFONSO ARINOS - Pois 
tal'á enquanto não houver uma \:.ir· não. 
cun<' ~nc:2- QU~ p~nha têrmo à viJén- Em prorrogação da,; llOt~3. QU1:l!.do O Sr. Aurélio Viana _ Terminou 
cia do referido tratado, I houves.se entendimento. foi celebrado 

. ~ . de acôrdo com o art. 3?, nas seguin- a vigêncIa do Tratado em 1945. Em 
P~ço permlBsao para.l,er o art, 5Q, tas condições' 1954 notificou-se e prorrogou-se um 

a. flm de melhor just:flcar as con-I' t.1'atado extinto. Itste .o ponto de par-
siderações que em seguida expende-. "Por qualquer dos dois UUver- tldfb. Passou a vigir. agora, sem a. 
rei. E aqui faço uma re.s,s.a,lva: o Wx- nos, mediante ClOtif1~ao C3cr1:::a audiência, sem. a. ratificação d'O COn· 

-o ____ ~ 

,,~",.!t. 41 f.-;e c.:n~: ... ta :çL-. 
S~l' le:: ndic:o fn~:s do p.:1" c...) 

(~:) G~Ll~.;O :..n:03 c..,p.~.i.c:"tJ Ll 
r.t, 2'. O~ r.~lt:.s ce c::p~rr:;:J o 
t:~,:;:..o,. (.~ !J;·c:-~~:::r·?,<!.~:J~· 
C,O 11:> .... r~. 3 r........:. ~_..., .. n~_.., c .... > 
c:.! ;:,.5: 

o Sr. Antôn!o Carlos - Quan~) à. 
rescisão, entendo uma vez que a cl{m_ 
sula que prorrogou faz l'€ferê'J.('~a ex .. 
:pressa ~:CS arts. 4° e 59, que o brasU 
p:::d.erá rpscindir êsse Convênio ten.
do em v.i.sb c.quelas concli~õr-s Tr·:3 
m2 es ~:l.llte3 êle comunica e, <;~TT! ('ual
quer exp!icaC;ão, po:lerá rescincLr o 
contr3.::o, 

A presunção dê qu~ ex:ste um Tra
·t~do a3uilhoando à'ois I ~tados p.o7 un 
p~'lo-do interminado de tempo ~, in
fundada jur!di,::sIT'cn:r', Ain'ia quo 
não ex1.sUa d:Spo·;çlb expressa es :l'Jc .. 
Ircendo o pro:w de termina,;2.c tIl 
ACÕI'<lo, ou, IlJnda, que ex1':·t.a runs 
disposição epressa declarando que o 
Acõrdo é por prazo Indeterminado. ~ 
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direit() púSUco tem nos seus principios 
gerais. aquelas fórmulas convenientes 
e nQ.u~les métodos adequados para. que 
te pon:i.la termo a um Tratado cujo 
tL:~mo 11.1::> esti pl'evl.sto no 6eu texto. 
D.~ z..1tn2l:a qae, por e3ta razão, não 
\('-~o rl1c'j\"O para p,;-ec~samente n'6 in. 
F'.:: :: c::l;r!i a f"it-a de c~J.reza. no 
t- :L'~ e~ L:':mo 12'3.1 ('§ste :.'C'órdo. 
L ,J ti:: cr fi V. E:iJ.. que se êle ti
V::. -: t'~o seb::'l::>::C.O ao C::m3re~so 113 
L:: 1. pri,11.::;;a v;~ência. o que de resto 
I:-;'~ i~'tr.:c~ n:::1 ter sldo p:>~-sh'~l, em 
f.'::_~ t:.:'s c~j:~C -.:; C::-.l que f:Ji n~g:cc::'a. 
( ,~-.; 10":) ('.--::3 (1 C"J.:l"ti'u:C".lo to. 
(,:t o 09 CC,)_'GO~ e:-:cu'adoS' c:~ cará~er 
p_ C() ,:":c-,C;Tl J::: ~::·r suomc~:C:os ao 
C·:: >~"~3. e: ::-5 d~tl;:!rncics d8 l'eda
c~ '} t:~.:;m ele:> evi~m!Bs. Alit.s. c!Jn
~: '" r: .... ,~ ;,;·:;1 mc:ijfj:~r a rc::la-;J..o, 
};' -' "-':c·~:::;.1:n~e c:'n:ti~t:c!on:ll cmcn
{)'. '.-1 :.~t:-~,)3. V. I:::'1. sr:.b~ muit,:J 
L l' c~ ;-- .... :'~~ 111 m"!~ de c-::m T:r~~ 
t:-;':1 ':'"J::l:::COS p~~o C:m:;rc:w 
f l~', i:':;· C:' C!t1" r;,':!,:~!~s 

1" :- c.;l :::'~m~~c:-rm a em::nch do Cem-
<' ) é :'J':c:.-i t, ~l ju;~~:ic=-=;n"'n:::. A 
(,-- .. , 1ç:.:1';::q,u:n~t 1. d?s c','1elld~B cf~. 

r~ "~ 1)::'0 CJn,,;:'c"":o BCS trt!!aCo'l 
é r'" <:~ r"s.br:! 21 ("~~l:.3:20 int::':'nl~ 
t:':-"~ !p·ra a '3c.:.:',:ç.J.o ('1,:1 c:'.1cnda 
r " '~~.:!'': >;:::~;' r.t~<; n-:o é nrIlhl!m:l 
h~' -: t c C~;;""::"~,o de um p:::ís t'lllr.'n
c:': r::;l Tr;t:'r~J rn~'.:'s de 2p"o'l,".?-lo, 

. J ("~,:,:':c::r:,l f·-.:'~'::-~ a 03':1'> T:'J.4 
t· ,~). ~~.:o r.::'~f} r::j'l cJnven!~'t1te ofc_ 
r ", f:Jr('11~, 0"!l10 d'7~a hi p:r:J.co, 
r :1 r:' .... -v ... i,~!~·") (1; (l"~ ['s or;ncL 
p':,~ CC à:l'~:to :n~e~·r.,,:;:!cnal n~o su-
-[ "o ') ~o; r~la.· d~r r-'{j:"\ a €..>t:\ sihl:\_ 

O- SR. AUReLIO VIANA _ e:l'!!lcr 
Pre..-idente. contra O meu veto. 

O 8:-1.. P3ZS::l::NT3: 

(Nogueira da Gama) - Contra. o 
w'oto do Sr. S:m:uior Auréli.o Vi::n-a. 

Discu,ssão, em turno únko tIO 
Projeto de Lei da Câmara n9 62, 
de 19&4: (n9 1.977~A-64 na Cãma
ra) que dispõe sóbre a Campanha 
Nac:oaa.Z da J!eremta Escolar, 
tenilo Parecer Favorável, sob n9 
3-13, de 1964, da Comissão de PrO
;ctos do Ex'!cuttt'o. ~ o t::ruinte o p1'cJcto apro_ 

v~Jo, que v'i à. C::;m1c:J.o de Re_ 
tiaçá:>. .. Fm d:sc'..1S!.:io o p;:ojeto. (pausa). 

PROJ-TO DE r"CRET T"""'" Não h~v.:;nC:o quem pZça a. pala"fl'a, 
'.!!. :/;;~' O L...: . ....:._SLA- d::c!2To ellc::rrada a diScussão. 

TIVO N 15, I;'E 196' I Em votação. 
N9 3LA_õ9 _ Na Camara 03 Sr. S€nad.or-e,s que r~_,j:~~m o 
. ~ ,p:.újet.-o, ç11t'à'am p!'rmaDtcel' s;.nta .. 
Aprova o Acordo entre os Esta- ,:,C3. (PV-l.!-Ja) 

elos un~ão3 da .. tméríca do Norte D,~:l. p~p~oy~do. 
e Braszl 1~,~ra o estc;b~lcct;ncnto O pr-o;:~o vai à. f:n::ão. 
C!S uma U.s:.ão Naval A~uricctna 4 

no Brasil. E' o seguinte o projeto aprova-

() Ccn:p-ez.:o K.1cio!lal dCU'~t3.: 

Art, 19 E IIp;'J'':~do o Acõ:co eele_ 
I)~'l:'ào ent:e a nep'C;:'!ica dos E::tJdoz 
Urücl=>s cU Amé,:::J. C::o Norte e a R'!4 
pública d'es E·,~":C~s Unido3 do BrJ.
.t:u. a 7 de m:!:J de lS12, mo::l.iic'Jdc 
e P:-Ctro2:do, a plrt:r de 7 de ma!o 
t:s- 1~31-, :r::~ra. o r:-t'l\n::cim::nto C~~.:.: 
!-.:I::-<::ão K:wal Ncrt;:. Aincr!:c:.na no 

BrJ.sll. 
Art. 2~ R.::Yc;;:m-se as dtsp:>siçócs 

em eontri!,l'lo. 

D:cct'Pc.o, em turno vn'cO, do 
Projeto de D,;crCto Le(!hlath'o nu. 
1i;ero 16, d~ 1G3,~, oMg!.l!ó,j'[, da 

do que vai à sanç&.o. 

'nc'lEaTO D2 L:i:I DA C.2":'.lARA 
K9 62, DE 19/H 

(X9 1.977~A, c.~ 1E'64, n:J, CâmarD-) 
Dispõe sóbre a Camp2nha t,a

c-;onal da llen:ad.a E:;:c.'a.r. 

O Co.c,:::.w N::~on:;;.l d:C .. :etl! 
Art. 1 Q F::a. exclu:d.a da cn-:t:ncr.a

~J.o de cl1~1~2:':Z ccm~:m~cs dJ in:.:so 
ir. do art. 16 da L2i D~:..:::.::.ja nQ a, de 
25 dê s::~Emi1:.{) d;; 1!.:C2, a Camp:nh3. 
.~ac:onal da M:;renCa Ez~o:ar. órgãO 
:n~e3-'-<:.:lte lia M~ni2·.é~':o 09. Edu-.:a,
çcã. e Cul~ura, ncs tê:'m:Js dC3 D:c:::e~ 
~o.; ruo 37 .1ea, d~ 31 de mz.;ç:o de 1955 
e 45,533, Cl~ 18 de m::.::ço de 19:::;9. 

Art. 29 Esh lei rnt:J.:;;á em vi1Cl" 
na. d:.ta ~e5 ua. publicaçJ.o, r~voJaa3S 
as di.:;:s:çõ~.s cm contrtr!o. 

Discussão. em 19 turno, do pr(}o 
jeto de Lei do senado n9 50. de 
1963. de autoria do Sr. Senad31' 
Aarão Stcnbruch que disp62 que. 
pela morte' do empregado, seus 
beneficiários terão acnnto de ];":1--
1:.;r diretamente, do empregatlor.' 
U~Hl- reparação, para na forma co 
d.Jposto no art, 478, da Co:~solf.-
da-::!.D das Le;s do Trabalho, };.~ ... 
Ci",..':o~lei n9 5.452, de 1.5.4.3, l,~;l.io 
Pa/cceres (SOb m. 235 e 2~~,' ltf 
,H'Z~) das Comiss6es,' de Cor. ~ti
t'lf,ÇãO e Justiça, fal'orável, nOJ 
terMOS dos SubstituW:o:: que a'(JT J ... 
scnta; e de Legt"laçao 80c·-],1. c::-:n .. 
tl:úrio ao Projeto e ao Subslfylu
tzvo d~ Com!rsilo de Constilu'~o 
c Jl!stlt;a (com voto em s::parado 
do Sr. Senador Antônio CarlOs). 

J:Iú. sõbr-e a rt::::a. re~ue7L'll::n~ de 
::dlam:nto, qUf vai ser lldo p"lo ar 
19 S:::cl'et::r:o. ... 

E' lido o ~::rl;'nt3 

r1zr:uori~ento n9 103, d3 1 S3~ 
lJos têrmos dos 'arts. 212. letm 1 o 

274, l.etra b~ do RCJimento Interno, 
l'eqt!::ro ad~umento da d:,:cU'S,'5:l0 do 
ProJc~O de Lei do Senado n9 50 d:;, 
H!S3, a_fim de ser feita na sess.1o da 
am~nha. 

Sala d~ Sessões. cm 23 de junho 
de H'6L'- GIl:do I1ondin • 

O S3. JCilO !.G:tEP:NO 

Sr. Presidente, peço a p-aln.vra peu, 
Ordem. 

t;'), I1_"lt1'e,~n~o. c:)D<;lj<'>ro que a te
c:'-') nl0 c:;ti snt'::;~nté:-ia, I 

n ~. J..l1.fõ~;o Carlo;) ,- P~rmite 
V, F~n L!l1 op.Jl1.e? (Assentimento 
ch r '''' ~ n _ An::I1"s; P":!1'J 2d1<zir, hO~ 
c" '~":J,lf-'''I- de V. F: . 11~l1a 'nfrr::m:l_ 
ç'~:': ~~" .. ,(l·;O qtl~ o pon~a dc..vi,::t:l (jue 
(',',~: "tr"j:l') que o prmto~de.i3ta q::e 
V. F~:1, ar.10:l de c;:,or tão brilh::m4 
f":~' -:-\'1']1 ht'[!~ile:p na "O.N.U," à 
Vl Crnl1"'-i.1 qlle d!-:cut.e, justam:nt::-, 
no; r';"':f>tú~s de Direito Int:rnaci"1na1. 
0:","1 r;1t':'n"o: de-:de a ép"':::~, AS q\1estõ~s 
F",: 1, T('n~'('''pnto1t o B;'asil rt~C1112Ia 
,,', ;'-'1""41. G:"l'.:!J. t,..~ d~fe~diib 'ª"'-"" 
r~:j','.) de v::tn. Aind:l.- a:;ora, como 
c'}. r;-:;;:lcor pude v:,rific'Jr que o nss. 
s,') r:'D:"-rsent'2nte 1'''r'.::-1e Anão n',t(:>'T'_ 
I'.2rl2'1,I, o Sr. E:nbnixador Gilberto 
Arr "d:'), fêz um diEcurso d~fendend-o 
ê:><:~ n~';ncil)!o do Di!'2ito Intcl'n'lc!o_ 
11:1. 1, (l"! C"uc os acôrdc~ não têm durn,· 
.:;50 indrfinida e podem, realmente, 
ser r0"':c:u(Hdos oU nlter'l.dos confúl'm~ 
fie; c::rrpJenlências do.:; int4lrêo;ses nacio;. 
npl~ d"s partes contrat~das. 

Câmara (10s DC,outac'JJ (nQ 62-A. 
de 1953, na L'a::a de or!.Qem) flue 
a,'Jro~'a os EU:tutcs d, centro ln~ 
tsrnac·onaZ rJ"! E:ludos ,va.ra Con. 
S;J7t'aç('O e R:Jst'luraçã'J de Bens 
Cu~1uj'a:s, Cl1a~o por Re.w:uçéio 

Oa 1XfJ. ses'!óo de Conferéncfa Ge
G21'el da Organizpç60 das NG('ões 
_Ui'~(]1S p!1.r(l a h.Y!ucacãJ. a Ciên~ 
c·a e a CuJtura (UNESCO) , rC!l. 
l!zacLa em 1951, ten~o Par~~e!'es 
F=.yo-:-áveis sob 'f'..9. 337, 338 e 333 
i!e 19C4, das Com-zssões; _ de 
l.'Dnst'tu";ç[ro e Justfr!(!; de Rrlu4 
cões Exteriores e de EducorQ.o e 

D;SC~l:;sêo, em turno, do Projeto 
de Lei da Cc"m2Ta n9 73, de 1933 
(número 4,51G-B. de 1956, na 
ec.sa de ,origem) que autoriza a 
desapropriação de bens. do dom!
n/o do Estado de LIliuz3 Gerais e 
dos r::',;:oíp:os ating;dos p:;Zo Te
SC1.::':U:o a formar-se pela corre
àe~;'a de FUTnct8 tendo Parecer 
Farorávsl sob ns. 230, 231 e 232. 
de 1964, das Comlss6es: de ConS
tituicão e Justiça; de Economia e 
de F;nanças. 

Tem a palavra o nobre 
João A:;rip~no. 

SenL'Oor 

O sa, AFO~SO ARINOS - Se" 
nhol' Ptr'.'5idr:'nte, já Que tenho o acôr~ 
do d,".. C3mJssão de Rplaç6es ~t~r!G_ 
l'es. nn voz do' nobre Senador Antônio 
C:Jr;/'':l à tese qne estav'l. SU":ltent['ndn 
d'J" me' nor disnensado de imlsti" 
nrl;l, ~ro o faro na qualid"df' d? 
m!'l'':ibT'CI da Comissão de consUtuido 
e .11'.'>t:qa p!}r achar que ~sa Coml!:~_ 
s§o d:ou n:recer dentro d-o quadro de 
sm ~ p. ~i1:lUi('õe'3', Apen'ls queria, ~em 
prC::'11r3r lnt2rferlr nas conclusfi€',s do 
P,;r2c~"" 2prp~entat essa contribu:l"ão 
,!,l,l" vrl-p, pe'a voz do nobre Se:l2dor 
An tGnio. CerIos, foi aceita por aquela 

. cctl!lc'S:ip. 

F"a. o que tinha a dizer, u'.tuito 
vem) . 

o SR. P!':.ESI:C:CNTE: 

(Nooaora, da Gama) - D"e llao 
hou-:e: m'lis <r:adore'i p'ara. d1scutir 
p mat:5tla, dá.la_el por et:.~~Trada. 
(PC'!,<'Q) • 

E' tá oéncerrada a diwus.=;ão 

Em votaçã,o O projeto. 

Culttê1.. > 

Em dlEC't1'%ã.O. 

Se nenhum dro Srs. S~n2dore.s de. 
t'i:::"Jar fazer uso d"', p31avra, dec:ara.. 
r~i en~€rradl a dü cns.o;!iD (Pausa) . 

E::tá encerra da, 

Em votaçãO. 

Os Srs. Senadores que s;prov:un o 
projeto, quei:-9.m ~~L'!AP $'.enta· 
does. (Pausa), 

~stã. aprovado. 
O projeto Irã à 

da.Çtl.O. 

:s: o seguinte o projeto avrovaiClo 
que vai à. ComIssão de Redação: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA.. 
TIVO N' 1.6, DE 1964 

(NQ 62-1\, de 1963, na Câll'l..al"9.) 

Aprova os Estatutos do "Centro 
Interna.ci-Onal àe Estudos para 
Conservação. e Restauraçã9 de 
Bens Culturais", cria!to por Re~ 
solução da·lXfJ. Sessão da Conte. 
rénc a-Geral da Organizarão MS 
NacóCs UmdGs 'P=-'ra a E'iucaçGo, 
a Gtência e a. Cultura {UNBSc...·O} 
realizada em 1951);, 

O Congres.s:o NaCional decreta: 

Art. 19 São aprov<ldos os Estatu_ 
tos do "Centro Internaci-ona1 de Es_ 
':udos para COY'.servação e Restaura~ 
,;.10 de Bens Culturai-'3", eriadc p::i't 
Resolucão da XI!}' Sessão da conte
rênCÜLGeral da Organização das N1-
ções UnIdas pa.-r& a EduC3ÇãO, a CC 
ência e a Cultrra (UNESCO), reali
zada em 191m. 

03 8:5. que o aprovam, queiram 
" t ti () Art. 29 1l!ste Decreto LegislatIvo en-

pC!rnL.?ne"cr s'en a os. pausa. t'T'.ará em Vigor na d-ata de .sua pu.. 
Está f.provado o projeto. I,rã à Co~ blicação, revogada.,s as dlsposiç6ts em 

missã.o de Redação contrário. 

Em d:ScU!'são. (pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, 

declnro encerrada a dis~U!.5ão. 

Em votação. 

O SR. ;OLO llG:uPlNO 

(Pela ordem - Sem revisão 10 ora .. 
dor) - Sr. Presi,d~nte, ve~·!fioo. na. 
publicaçüo do Parecer da Comi-:'.:l<.:.t de 
Le3"itI~ç't!o Soc:al, Que ela CXmlillQU 
o~ projeto e o suostitutivo da Comis
sao de Con5~ .. ituição e Jusdç3., 'n IS 'na, 
sua conclU5~o, manifesta~se contrv a 
aprovarão do projeto e não do sLlbs 
titutivo. .. 

l.m relação ao substitutivo, ~la r-ão 
se manifestou. Apreciou nas p"emis. 
sas !azóes do subst1tut~vo, mas a con .. 
clusao é 05ta: 

OS Srs. Senadore,s que aprovam o 
projeto. (fleiram perman'ecer senta- j'Pelos rnvtivcs expostús, consl_ 
doas. (pausa). deram03 o projeto inCODV '!liente 

&tá a""c "d I nos intcrêss8,s nacion:lis e opina .. 
t--' v", o, , mos pela sua rejetçZW, 

O projeto vai à sanSã.o, Ora, Sr. Presidente, a Oombs(lo dei 
E' o seguinte o projeto :lpro~ Le?,islação Social é esp~cüic.l para 

vado que vai à sanção: :lpmar sôbre matéria constantt: do 
PROJETO DE LEI DA CÁL"\1ARA projet~. A CO~issão ue Co!',s ,tG!ção 

N9 73 _ 1963 ~ J~stlça oferec ... u um ~ubst!tUt1l9 ao 
proJeto. Portanto, cabia à C:)'l.üs.são 

CNV 4..516--B~5B na Câma;r-a dos de Legislação SOcial opinar '3ôiJ.re tiS 
Deputados) duas proposiÇÓ~s, o 11rojeto e ..., subs .. 

titutivo. Embora tenha Dn?I'S?do 
aspectos dos dOis, na conclu.o:§o s6 
opinou sôbre uma das propcsiçÕl'f;, 

Autoriza a desapropriação <le 
be1l-S do domínio do Estado de Mi" 
nas Gerais e dos muniCípios atm .. 
{lidos pelo reservatório e formar .. 
se pela corredeira de Furnas. 

O oongres~o Nacicnal deéreta: 

Art. 19 Fica autcrizaU;l a doo&p.:() ... 
pr~a.ção dos bens do domínio do Esta ... 
do de Minas Gerais e de municípiOS 
daquele E-.stado, situaü"ls na área d~fí'" 
ruda nO ~rt. 19 do D~cr.:~~O n9 43.187, 
d'e 10 de fevereiro de 1938, e que se 
faz necessária à formação do reserva .. 
tório e re,:pe-ctiv,a f:ixa de segur::u: (a 
para o aproveitamcnto hidrelétrico 
da corredeira das Furnas. ' 

Art, 29 A centraí' ElZtru::,a de Fur
nas S. A. ccbe tomar as ne'ceEsária1 
providências a fim de que sejam 
cumpridas as determinacões dcstalei. 
oromovendo as desapl,i,-"pxiações ãaS 

Indago de V. Exo. se não ?l'ia o 
caso de se devolvel à Comiss5.·~ de: 
Le?,:slaçüo Social o projeto, p3'.'D que 
opme sõbre o substitutivo CO!1clusl .. 
vílnlente, nos têrmos do Re"'~mrnto 
iicando prejuclicc..do () reque'rirr.('ntó 
de c.-diainento de votação que vossa 
Excelênci", anunci~u . 

O S:lt, r?.ES:"..!lENTJ~:· 

(Nogueira da Gama) - O .e.-ojCOO 
da Com'ssão de Constituiç!;o ~ Jus.. 
tiça não é efetivamente c;)n~ usivg 
sôbre a matér~a a. que se r~f"'''iJ t~ 
nobre Senador .io5.o A3'ripino. O pa 
recer da comi:~10 de Le:rislaça r 80.
cial, do qua.l foi relator o nOl)l'f- Se.. 
nadar AtíUo Fontma co:mcIui da ce-
guinte maneira: ' 

bem, tal coom disposto no a:rt. 29 d,!) "Pelos motivos expo:;,to.". r )nsl~ 
Decreto a que se refe1"e o artigo ante- deramos o projeto inconven:ento 
rior. aos interês.o:es nacionais e opina .. 

Arl, 39 Esta lei entrará em vigor na I mos pela sua rejeição." 
d~ta c,le _ S".la pUblica.çãO: revog,aruu: as ,Em tais condições, solicito esclare .. 
dl<"Po::1çoes em contrál'lo. CImentos ao nobre Relator. Senador 
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;1.l;illo Fontana, .. respei·to da maté. 
t!>. suscitada pejo nobre s.1l!Íd<>r João 
:tl8"rlplno. 

O SR. ATILIO FONTANA 

Não sei Quem o subscreveu, mas a 
meu ver quem r:quer o awamento 
da. matért.a. esti na intenção de estu
dá-la melhor, pa.rBl ~lUl'e~ct CQlll 
suas luz"s o Flcnárlo 

(Sem reVisão do orador) - &hhor A matéria é realmente eomx::':x.l 
,~esidente, a Comissão de Legisla.- porque se \"er.i.fica. que há, de um 1a
,ção Social apreciou o proje:o. bem do, o projeto e. de outro, o bUJStitU' 
:zomo o subs:itutivo da douta. Comis- tivo. Então, que volta~se à Com1.s ;:1.-0, 
'são de constitaição e ,Justiça (l, pew ~re. tsclar-.:'cer seu p::om'~ci~n~~nto. 
'las mesmas razó2S q:te rejeitou o pro- Sem o Ul'DnUnc~';:L:::r.~o da Cc;n:s. 
'jeto, Ú'mc:?-lll rejeitcu o- su'.:;;~~,tutiV(l, sãú. nlo e possivel eetF'fr.1:>S C:"'ndo 
muito Pll:C!J;':!. t:::e raç'l um::!. [l.lt:ra in~::-t:.: _2Ç[:) pr- 0:11 ou i:1di-::C:c:l 
ção, qun.nt'O à p~rc~r.~a6em quo devia. [(.'~::"J :]...;:':1 o I'::"Sl!"1.:-~"-:) da ":Q,,·t· 
ser a~.3 ~i:;t:: u:. ê. J~'1m ':~2 di} zw.p!e !.áo. 
:Jado, p<:.r c:;:1'5::> ti.:! sac, mc:::t::J is~ .,.. 
é, t:::!: J r~·,'j-:..:. j-: c::;:ot' .. .!s :c.:!. Jus~l-' D~ mod:) QU~ ufo ~C: .;.8 can~ro.ri..,,~ 
:lica:i:a. ~.-:'rr.o- l-:.·::;.ue, a p,hópr':: ria a. c.:cjs~o de V. L_'} pe...t,n:t:> SU'l 
L2:"-;1".'~o 8c::;:,1 (I_::~~rra,ina qp:. er..l ~;~~.;J:~: ;.~,.~:~.,~'':~::.~~::;,-~:?_d~ .. ~~it~ 
Cl!S9" f] l. ... y.';:> d;:, oJ,:.:,:rio, <;3 )ns!::í, . ,.; , ... 
,tutO'3 d~ I-revidf:ncia tem r. i';'s.r,'Jn ;''J~'~':I,:r, f C c':l'.:r o !'::·.1 m-l' 'D_e 
Gtb~:::"'C.":3 do ~::''7í1io~!u.'1e~:Jl, b:r.l I::~ ch ~:::;::, r:~'r C<;L.:l f~~il,l.'" a CVDC:u.:>3') 
ccnL ll~ 'p_noJ.o à. r::'mir'l <:3 .::-':":>_ + razn~l~l e J:'.s.l. C, ... 1!_IO bem.) 
cLd:>. I G ~;_"". _'.,:·, ...... -"..3: . .:..;; 

De sorte qt: . .', C.-::3~1.:1en:;.=s lOS e é 
O n('s~o p;,,:ec:;r, as me.31r~ 1"::].<>:5:.3 
exo:-:; "t.:.s CC'1l re~<:(}a:J C'.:> ... :' ~'cj; ,'. lui ~ 
ciã.l. l=:I3Vf'l~~e!n t~mt~'m co~ í~f€:·ên. 
eia ao Substitutivo da Com!s<;l.() d:! 
C_r.:".tuiç{!::> c Just!ça. 
~ nessa P3.i:ecer, pJrbnto, cnntrá· 

:rio também ao Substitutivo. 

o SR. PRESIDENTE: 

• (Nogueira ela qama) - .ConfúrülC 
aca.ba de- se manifestar Q n(\bre Ec 
lator da Ccm!ssão de Legisla,ç:1o So. 
cial, S. EX!l. é contra o St1bstir,'J~iv() 
Õ.l· Jomi:.sfo de Constituição P. Jusu 
tiça. 

Volta.ndo :::.0 his:'ôr:c~ d~ nlatéria. 
para concluslo do assunto, devo es
cl8;.':~:: o .;,;:,:uinte: 

Na Gomi::iio de Lez:slação SOelal 
fo... ela apl':'c,:.::.::,j., prime:l'amznte, 
rtendo em "\"sta. o parec:. do nobrt> 
eeador Antôn:o C."..rlc~" lJ. imsiro .:e
Jator d::s .::;nad.o. S, E::'.l f }-:~~,::o~ou 
,subeul'. nua P:) sUbs.+,Itu .. h o da. CCllJ's~ 
são ôa CJn'it1tn·ç.5.o e Just;Ç·l, e fOI 
venc do . .iUJ. f['.yo::;:ye: ao ;;J.t)${1tct> 

vo ch. Com.~.r:) de Con,";,.!tuiç~) 
JI':~it;-"', m:s 1:>i vsnc:do na C<Jrn!$~:::o. 

(No;:;:::',C! da a:,,-;.') EI.1Oc.:n ac> 
tando (), ;:> d"} vb.tJ, em que ~ co· 
lcCl o n::>bre S~n!'!<:io:r Arzem'ro d';! 
F.:ra:3" :~G, r..:- lJ:t':~ de..~::l: de aco· 
lher 3 (rl~S: .... ~ l:~·.['~t':tda pç::> n·-·:~ 
Sen-aúor J.::'o A:;:,,·ip:r..o, ;:>O,' . .ae pa
recei:' con" . ~ ma1.·.,..·'l, preUm!na.: 
que d:::v~9. ser resolvida ant.es de \'o~ 

. ta:d, o requ:::-ri:mcnt.o de a..diemento. 

o nobre Senador João A:;1ip:no 
suz~r!u quo o projeto fÔ7se devolvi
do à comissão de Legislação Social, 
. Jr ent::-u(h.. J a sua ~ns~rt!{';o ·):'0 
é'stRva a:nda devid'lmen~e cem ··leta, 
'::1tt.ndl) ,J .p'·c~unciamcnto dêsse 6r .. 
~ão recnic.:J fi. re':J}-3"~:..o do substitu~.l· 
.... 0 d.l Comissão de Consi.itu~ção e 
JUEb;:t. 

o reC!ue!"it;len'o ce adi'llTI(;n~o não 
é mc~:vac'o, é ped!<!o de adiamento 
l1uro e ~':.1p~2S. PIn~ccu-mc q:!:l não 
]"I.;.v:.:!. p;"rjt1:7Q n.:n~lUm em se escla~ 
nc~r df'.:.19 lc-:-r. o ~,:--:rnt,:), tan~Q 
~:11.'; au::>nt.'1 e~t!'v~ pre.:::~nt.e o rel"! ... 
ter d:~ Comi.:'''':o de 1..c't: 1"'.('[.0 So~ 
cial t~·~. ~rJlcl' !.-. c::!u S2U parecer 
e, a<:s:m, essa questEo r:cou já .;.lu
cidt.<'la. 

E' O Ire!{uinte o- projeto rejei· 
tado, que ·.li aO Al'quivo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 56, DE 19S3 

Concede aos dirIgentes sindicais 
o cL!reito de intervir livremente 
nos pTOCJSS03 cm jUlgamento .. ~ 
JU5U~'a do 2 rabalh:l, nas dilgên
D:as req;.u~.r;aas pelo respectiVo 
,S112l! ice to. 

(Do S.:.:c~~:)r V~:c:;nc .. ~o:;, TôrrcS) 

O C;..-'l.; .. ''::~';:'o N':'c:Ll1::.1 d.;.cr::~: 

P,r~. 11 Fi..:.::. o d.:..<:.,.: ... l~C s:.ndr~l, 
~~ .... ",-_:fi: 'l~J. c .. 'eú ... nc::...:..J, aUl.Or12:.aC:o 
.;;. .. ::.~. : .• ..: Lv:::..m:,-.;;! n:3 p;oce~sc." 
.... ~u ...:.:.:. ~~ :""hJ 1:.1 j J ~l ...... 'io ·.I.'rr.,iJ~~· 
111.0. 

.J-J~t. :;'1 Pod~ .. 'É. o d!r:';::1': Sl:nCczl 
aC:::.J:,::' ... l!U'·[· o ln.spJ...cr c;.~ trabalt:o 
L' ~ t , ........ .::<...3 (~.,.'-M!. l::'::.:. p:;o teu 
.::, :':; .::t. . J. 

l' ,L :,) r:)~~ l.:i cn_:r::' e~n v!Go,:: 
1lL.:. (i '8. ti.::. : ... a p ... '1:·c:'ç ,~, r ... :'o;;::2!l.?S 
a" { _:~:; i~';~~ t.m CJll~.çáLO. 

1-:e: J. m;u havcnd:> ()' .. ::' Lr..:,~ar, VOt: 
enccr .. "'.i' r. ,:::-,::::..::>. c::;nV".;c~n:-'o os f,,· 
nho;~:::: S::-r..:!dc~~ p.a:e. um:l s~:'1o 

extraord!nária, h{Jj~, às 21 heras e 30 
minutos, C<"fi.- a .:::.;-gu.tn~: 

C3nZ;11 DO r;:ú 

n':'.CUE5.ão, em turoo ún!co, da. reda
ção Vila!, ofçreciáa peIa Com;..s,sã<> de 
li.eciaçao, em seu Parecer nO 351, d~ 
193-::., (.'0 Pro;eto de R3!:iOluç.'::'o n? 8, 
de lSB4. q..le suspende a execução do 
art. 91, f~ !:l:?, 3'/ C 4), d3 COIlStitUiÇão 
do E':..ado de ALlnc.s Cera.1:!, com a 
i.-edaçJ.o (ia Id Const1tuc~on.al n9 3 de 
33 C:3' jnneiro d.: lt51, julg.::.des' ia. 
cons-.üuc!on::01S p~:o Suprem') 'l"ribu
na! Fec.:raI. 

Dl~CUSS::~. em huno Lnioo, do Pro_ 
jC~o da Lei da Câmara n9 74, de ISS';' 
la? 2.C36_C, d~ lefi':, na .v~a Q,) ori
!em), ç'.le p:o.."r.:~.a a l"16,,;;l1C1a cI.a Lei 
n'l 1.2~J~ (l:J 23 ':J d~zernb:'\) cl.] 19S~ 
ILel Go Itqu...Lna~o _ inc.ut: o em 
OrM17t do n:a nJS têrm'Js do art. 
171, nO 11, letra e do Regiu1.ento Inter. 
iW), depend:m:o Cie Parrc-::r da. co
missão de C071stduzção e JuNlça. 

E.;.~a a ral5.o por que foi '., .:'r,1l J 

( a:) e12tJr, .o :1~.:: S:na~::4" A!1lio 
F~ ;}~;:''':D c.u~, n? ,:,arec:r PlJ-... 7,J.:l.::> 
!P. ~;,- C~n:_:s!':). V:iB-f..8cicrmzr :e, con
c.u u p:la rCJJ1"?fro ... :J .Jrc13to.;:: Q .. :fO.' 
J;'Z ,em. ad:'tamé~tD, DO pD.rtce~ que 
!PC' :J, c.~ pr'.: • .:rr, ..:e dec:arou tam
b.- r.::cJ. 'r::i:::,;,':) :!j sub ... t ~,., \"Q. 

V·:d'se p.a"'-:-,:- ~ vot~tão do 
mento C.e t'crc-mrnto. 

DEicus'.':'o, em {,urr.o únicJ. do Pa_ 

Em v:ibcão. . Os $rs. 
qUe o oprovt:'t11, quetram 
se cemo e5150. (Pa:',sCl.) 

Estt. aprovado, 

requCTi~ :-ecer da COU1ü:~ão .de EOO.lc.rnb sOw 
brJ a 1'.iC.i1.~::,"~m n 9 103-61 (119 de 
orlgem, 173_64), pe~:l qU21 o S~nhcr 
Presidente da República suhmete 20 
senado a esco~ha do Dr. Paulo d~ 

Senadores 
ctlnser~ar-

_A: :m, P:':C.'o (,UC a mMérla está 
cf. ,;Lrn,:nt~ (.lt:ctG.u,"J.. 

o :l:.::=e S~n::'4~.r Jcz.o Agripino 
E .. .'.;~:.n t;~1~ ~ matér.a volte á Co
m ..... :w C2 L::g s.::::ão SOc.al, par.J que 
E.' 'T!,~n :::tf' ~y~ .. ~ o tub€titut1vo. 
,: " . .J l' Gê::"r.:,c~~, ária, em fuce d .. 1 ll'ro. 
:P':l:~' a-.er.:·o to nClJr~ l'cl!l'tor da Co' 
1::: !. 

~S:;i)::.x.:u C.l Gama) Tem a pala· 
,., ... " :...:;.r..<:u:::r Ar::;?roiro de F:-gu~lrc~ 
c. I. . 

'a orlem - i\·ú? Ici, revi~io pe-; 
I.; ( ... : :;;.,-) E·:. Pre.sidcnL~, em face 
.c:~~ C'l·!::>:.~r:·'() 60 V. f:x:'" po;:ece-me 
tI"e .1.10 há. ·cp~rtuüldaue paro. a mi
l' ' [;:r-"'::o (le o.r'i:m. 

FiC2., pois, .. iia{ia c matéri-a:. 

N? 7 e últi'11o da. Or~em do Dia. 

Ass~s P..iceiro p:ra. membro d.f.l COIL 
se.:.r..o Na~icn3.1 C~ .li:ccnom;':::.. 

Dis-cussão, em turno ún!c-l. do Pa
receI" da Comissáo de EconcmJ.a slt 
bre a MenSl.gem n Q 104_64 (n" de ori-

DiscusSão, em p1'f.meiro turno gem, 174). ~1a quc.l o sr. Preud:mre 
(aprectaçã,o prelimlnar àa COn8- da República. submete a.o Senado a 

titucionalida.de, nos t~rmos do ar- esCOlho. do D:, Harold CecU Poland 
ego ~35 rIo .'3.eg:ir..ento 1.:'"-:1"1l.. pa:';:t Elembro do I..!'cns:lho NacionaJ 
do projclo : ~ LlCi Sen .... ã" 1,' - de Economla. 
mer') E6, de 1933, te GutOHa dn Discussão, em tu:no úruco, do Pa_ 
Senador vasconc2!or Tôrrcs, que rece; da. Corm.:st:o de Econcm!a sô
conceãe ;-:Os ãir'gentes sinL:ca1s o bre a M~ns:'l;:m n? 1()y_G4 (nQ d'e ort.
a!rôto' de tiz,iervtr Z:vrc ~ . gem, 175-64), pela qual o Sr. PreSL 
p;-ocssD3 em jUgamCnto na Justi". Qen~3 ci..::.. R;públiCa. subm~~e ao Senn
ça {o 7,!liJalho nas diligências do a ~~colha dü Sr. Glycon de Paiva 
reauai1as 'Pplo Tes 'cltVo S:ndi., T::.-l::s:eua. para mem~ro do OQnselho 
eClo, t.endo parecer sOõ mimero Nac:.on:.l do EconOlllia. 
2M, iI.~ .:;.' '.$, a·Cf, Com~s.~õo {!-: E!.té enc~!l'gda a sessão. 
Constitui<;ão e Jus<;tta pela ,ep 
1C:-;20, por inconst~f1!C"lonalfdade. (Levanta-se a s:Ssão da 18 ho-

Tas e 30 m,iímtcS). 
Rá eng-ano no enunciado do pare

ce. ~te não conclui pela incCTI..sU
tuc~o:J.al:dc.d::'. m~ !""I$. bju"idicida
dE'. Cabe c!",:l;O ?-. ~ -a, d9; acôrdo 
eom o art. :2~3·A, do R~gtmenk In
tC'Tr>o. a. f'!~"'l''''<;ã!) do pro]~to quo.n'." 
à jurid!cidJffe. 

ATA DA 81' SESSÃO, fi:L, 23 
DI-: Jur·IHODE 1954· 

(Extraordinária) 
~Z3:I:"~::::':L ::!~ s:g. NOGt:::rt; 

, , "l [.~:.r...J.3 - com o dêVido res' 
p .) ". t:· "::1 '!rt,'J que V. ;xcçl~ncia 
t : !':," J aO t:a:.Jalho~ _ pedir 2J 
~' . :l tYl~ cl. Gaeo, t,· ;':)uco tClulX>. 
i ~:1:"1- <;,;:''0.'3 êl:.t~ l')~C,leto, r::: .~t1, F,:'l di!':cm--:-ã::> o proJeto. (Pausa) 
1. -: o ct:- '"I::::i(:o dt a.di~men~o. I Nf'0 h:,"\":ndo quem !>~:l. a pe!avrc, 

~" ..... ~~~. _ ...... ..,..~_.~ 

n , . .., 1"-""(" o l::IcU-''llO::! de 1n.:lt~. d'", .. l,,":"O ('.,...~:>l'1' .. 1a C d~~CT'''''Sl~, 

.. • :-r> O.lt:·? <:rE! .io t':'m l:t;tt:.>rêsse de! En: vcL;:o, 
:f~ '· .... i.... Me1h:>r o <:ell merito, '':5 
{"- .~',. "'-', "~:':n te:l:õ!. r~~9, mJ.t.éria Cs S!'s. Sen2dor~~ que o fp:OY3m 
1t"; ("1 .- li': ". .... .., .... !CX:. ~ qUe estã qu~iram cons::::-... · . ..,t'-f:! ~mo tO cn~ 
f~ .,'") c"F~ ... ,,"'i'! p"'o'~. eontram, (Pausa,) 

'1" ...-.-r'') ,..',,, ('"',1 ~., p~r 2 Vo!Osa 
Y·'''''8T'("'''' "''lr~ yolt',,!" EC exame dO 
r. '1Ui't "'Tl·-:-nto de ~d:3mento. Set'á. ar~uiv:~do. 

As 21 heras e 
ach-:m-k"a pres~!ltes 
Dadcres: 

Co:dt'.'C1;~~r s:n:cs. 
Vivaldo Lima. 
EdmundQ Lov!. 

3:> mmuoos 
os S!s. Se-

Desir~ Guarnny, 
Zacllaries <d,e A<;sum:ocão. 
Cattete Pi.nhetro. 

Junho de 15'54 

Mour,a palha.. 
Eusénio B<;rros 
Joaquim Parente. 
DinaJ"te Maxiz. 
Wa.lfredo Gurgel. 
Argemiro de F'igUeiTedo. 
J()âo Agrip:no. 
Barres oa.rvalho. 
Ru! Palmeira.. 
Albino Slhá, 
Julio Lc~l~. 
1o,Q.~laJ:jo Ca.:..alão. 
Ar~hu.r LcL;. 
Jciier.:.c:l c..: /I,...,....;.ar. 
Eul"ico Re;..~.n~~. 
R..;,m Glu::-::r,,!. 
A:cr..::> l~l:";'~:::.L 
Au:.:,:, .. :::> V~anr.a . 
ai1~::r:"::> ....... r:.~;.*:) . 
E::'.1.:~:tO ·.'E..~:.::.:o..rw. 
r.c;;ut::a ~a C'""lla. 
L!n::> (: iI:J.~:':~. 
Jo~j 1 zl!~._~lO. 
p;:";'~·o i.·1 . :.D • 

B:::: ... a ~ •.. J. 
AC-C:!JI:o b ~::~. 
G""1!~o i·1::::::..Íl:. 
Dan':'~l K,-:~,;u. 
N:---.1. c:.~ S:' - :H. 

(Se;ta:';OT I,'c;uc:ra da Game.). 
A [s:-.a d~ pru.ença acusa o <.-C, .. T. -:;;_ 

.:-ecimento de 31 SIs. S~nadore;;. R __ 
fendo nâ.rm.ro lelal. declaro l?.J:.:r,..; ,l. 

sessão. 
Vai ser lida a e.ta, 

9 Sr. 29 Secretáz:io pIc~::.de à 
J~tura da ata da sessão .$.ll.::.r:e .. ·• 
que é aprovada sem d€ba.ks. 

O Sr. lQ Secretário lê o' I;.(~' u:n-
te: ,." 

E7:PZ:>:ZN'!:E 

Respost'..,s a ped:t;los de infotma-
çces: . 

Avi.sos (de 22 do mês em ettrsol: 
- do Sr, Z;inist,.o ckt.s .Minas e El/.:;r,. 
(fia: 

N9 2S9 - cem refeli-ncia. ao R~=Iu?" 
rinlenLo nQ 26. de 1954, do Sr~ srn.'! .. 
dor Va:;conce:os Torres' 

NQ 3~2 - com referência a-l), E.~'1\u,: .. 
rltnento n9 24, d~ 1964, do Si'. SC:]..l.
de:: JcJé EnnlrJo; 
,1'-;93::3 _ e::m ~ererência ao Rcq1.::''' 

nmento nl? 789-1:3, do Sr. E::u".<.i.;..r 
Jt,!,;pr.at Marinho; 
- do Sr. Uinfstro da Viação e ObrL's 
PúlJ!iC(!s: 
- n Q .I-51. do Sr. Senad.::r .t::~J'ph:t 
liarl1lho. 

PARECERES 
Parece;;' n9 S8C, eie 11::':, 

Re!i.ação final do PrOjeto ;30 
Resc:ução nl' 14, de 1964., 

ltel.ztor: Sr. W~lfredo Guterl. 

A Comlssão ·a-o:esenta a re4a,c.1~ il
nal. do Projeto de R:::sOlucão D.o H, (o 
1~34 que s~p:mde a execução -c.;,o 
art. 6.~ do D:::c:Leto-Ie: n.<! 1.f:Ej, u.J 
29 de j.:meiro de lS!.(). 

S:tla. das S'e.:sÕ8S. em 23 de i'Ulho 
de Hl64. _ Antônto CãrloJ, Pt~· . .:fd::TI.I.~ 
Walf.~edo GlPgcl, Reta.too". - JJ.:i.) 
r.eite. 

ANEXO AO PARECER N:: 32:.', 
n:!!: 1!l$4. 

Redação fi.nal do 'Projel'J ele. 
Resolu,:ão n9 14, de HtS4. 

l'1aço saber 'que o Sena.do F.z..::lc :al 
E:.provou, nos têrmos do art. 34, fi:? 
Constituição Fzd::nl, e eu, J:l;;~:n.!l3'o 
a seguinte 

RESOLUÇãO N9 '" - lJ~~ 

Suspende ti e:r:"cução dp atl. 5' 
do Décreto·lei n9 1985, q"c ~.:; t! J 
janeiro de 19{O. 

Art. 1.0 E' suspensa, por ~cc;).st!':t
c1onalid:ade, nos têrmos da de~.Jo 
C::.CnWva proferid$ :pelo St pr::.. ~o 
Tri-bunal Fcd2-ral em s&SãQ.. C.3 S <;-: 
a'br'l de 1963, n:) Recurso QrdJnf-:o 
em Mandado de SeSurança nf 11..' ::-?, 



uJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11') Junho da 1964 
""~ =---~~;.;...;;,;."",,~ 

- .. e:{2cc.ç~o do art. 6.° do D2c"re:o-lei" IV - Ante O exposto, cp!r.a.'llOS Execut!vo regul.:1mentou. posteriOl'- Pareceres ris. 384 ti 366. 
de 1964 

Il.Q 1.~35. de 29 de j8.!1e:ro de -1940. p:la aprovac;5.o do projeto. mente, ti. SUa aplicação, e a essa re-

t ., t ,. , ' n cala _ •• C~:''''~,õe'" em 17 A._ lu. g!Ula.mentação uma série de .d.!plomas A' . ... Es . .a re<:o.uça.) e::vrara el ::::. u.<li,.'S v .... ~,·, ,,~- 1 ti d a 
rigor na data de sua pubtco.ção. nho de 1964. _ Argem ro de Figuei- legais se segu u, ora e~ n3Uill 0, c:i N9 384, DE 1964 

,redo, Presidrnte. _ Damel KTieger. revigorando, "ora ampllan o, 91'a -
~---. f Relato:' _ Melo BraJa _ lril1eu terando Os têrmos da CO.:lc.essao. Da. Comt.ssão de con.stttU'iça. o ~ 

I · . " Dentre ê.sses atos, d1.stmgue-se o Justiça, sóbre O PrOjeto de L 
P']"eOer nt} ~Cl ele '1"00 4 Ror1lhausen~ - Adolfo Franco. - Jose, , t 43' lr" de 6 de fevereiro n9 27, "- 1964, que ttisp/lt- só~ 

li.... ..,\,1 1 ;;J E ~'o J 'o-I'" r~al"nl!o decle.() n.Y 
.' .o, wt:' VÇ 

A rm.n.. - o ... " :' lt ": .' ~ '-!:Io 19'5 l'ep,ulou a CQncessã.o da v!agens ao exterior do pessoal do .. 
Da Comissão dI", Finanças so~, Leite Neto. -- ,Aurel'o V<Ctrw, com re ,- ,d ... t f" , Slue rc 'i,,~_ no inc.:.so VI da ce"te e '"m,'nlstratt41h .7L'on U1Í-~ 

, 'd C'' t~i -" Li d liot. I',.,.ra 1 1oo"'ao P V.o''''''d aa "' .... U>I.W ·vo;.-.. ", 
bre o pro1eto de Le~ a ama!a . "çoe.s. - ,no C.o OS. ILei nO '1.711 (grat!i<:ação de risco sirJades Federais. 
r.' j{3. de 1C52 (n- 1.317-B-"S, I . de vida ou saúde) aOS servidpres que 1 
},:z outra._ Ca:;a ~o c,0ll:;re,sso) , -- desempenham cargos ou ~unÇÕ2S re- Rebtor: Sr. J'efferson de Aguisttl 

f"lue autoTt",a o, proer ~x~ttvo a {acionadas com o exercíclo da me~ O Senador Mem de Sá pretende re.. 
ce:'ér U? In:;tdl!t~ Il:.s"orz~o e I t'arecer nQ 382, de 1 SG4 dicina no serviço Público Federal. guIar a ausência para estudo' C}l3 mts.. .. j 
Ceográfzco Braslle~ro, ~:a. f~sla. AÍ s.e d~spôs (art, 10) que 3; conce.s- SM oflciaI, nO exterIor, dos l1\'Oieu 
la-:60 de sua srpà.e, ?ef1·flC10 .on~e I Redação f:t~l do P,oic'o de são do beneficio, dentro do limite do eôres catedráticos e dos integrantes 
jur.cHona o, M.zmsterlO da Vzaçao I Decreto Legislafit'o nO 50. de 19'33 crédito competente. ~ a sua. p~rda.r do corpo docente e dos qUadros aã .. · 
e Oôras Publtcas, (n P 169-B-63, na Casa de Ori- seriem semp:e efetivadas. med.a.nte rn.inistratiV'Ols das ,un1vemillades Fe.ol 

Pelo projeto fica o PoJ.'2r Executi
vo autYrizado a ceder ao Insti~uto 
Histórk-o e Geográfico B.-asile!'D, 'pa
ra nêle ser instalad'l .&ua sede, ° edl ... 
ficto cnde func;oIl!'!, no Rio de Ja
net·o o Ministério da Via;"ào e Obras 
púb\i~2:.st ou outro Qu::t1quer própriO 
fed.:-,:::l que se var:-ar c:::n a transfe
r,2:1é.l (lo ri"pec~i.c.·o ó~·3'õ.o para a 
no~:,,~ C"O::s.l do PJí~. 

II Ao c't>;c_cn'.::!t· o r::-ojeto. em 
l!:;)J • .!'::::ru autol' ju~~:";~::::.l-o dize"~1~0 
((~:: o -q' ;~:;t:t:) E~.::6-:co e Ge~;7~!1-
co ::"1,,1-:';c já. r.::::,:"~eu d'l Urll:!o, 
])0: (;:'::I~' ç5?s d~ 1e:".<:, trinta ,e, oito 
miU~,::::-: (e cruzeiros par3. auxilrar a 
COl1.c

: ;"'.'_;1:.0 de SU& sede no R!o de 
J::..n~:ro. B d8Vr.l'á rf'zcber mais ccn~ 
to e 'vinte trilhõ,e" de c:'UZ~iTOS, se 
vier a 1er apro~,-.ado rrcje!o rte lei, 
ora I';TI andamento no congresso, ctm
teado t,.1 dU"1osir:í.o, 

A justlficação pondera. em sequên~ 
cia, que b terreno ird1Ca.d.o na Lei pa
ra. a CO-4strucão r~~~31vado o recuo 
e:;:'~;':;o pelo Plano G'3 U,rIJ,:ml::TIo da 
Ci{~_'.'.àe Ç.O Rio de J:!'.1'2.'.l'O, hca re
dm.'üo a me:lOS da. met:lde de sua 
áre::t, tc::-nand'J-se i:n::ufi!:icnre para o 
r'm P:'=1-!Sto. 

l\:::::7:..tU/l, ainda, que não é nconse· 
]1'13.-;;'1, tU!l1 momEnto de apertu!"O..s 
fln~n:-:' ';''ts, CQ:n') o atu.rl, qUB .~"! f':l~ 
c~if:rT~ 'o ert..r.io, qU:'ldo o n.o'Jlc
r.1:l i'- >tá ser rez".:"y;â.o s~-:n r('.':c:"s 
Ef:.:::;: .' :'~, ou se:ll, tlr"~;m:~:' :!n10 
fl~-,l,'b r"lC v9,i so',)-.::.r no Rio de Ja
r.:;':-,), CLl a r.1t:.~·;:lr;a t:.a C.1p:t:=':l 
r~'::. :_: F::l :: ... .:.s1:-3." 

C r< '_1-") C:'J t-'.":'~:::1 c-a (':":,:r:-:~o 

r-'') '~~~:'Z jl\'?i'~:<.o~,\\,;::~:~'~ 
.~-, ,,:.: ~~~;'::.:~," ~; :~~,..;~~. ~::~:~ 
f'''' a. ·f:"1"'1:"·~1~ a C!:Te ~ 

,., ~~ .. " -:':1. 

~~t~~·~~~h:~~i:::T~~~o~:"~:~~f~~. 
() r:'~ :,1 c': ~::~ o::: :',~;', r:"::::' o Ins~ 
titu',o H:l3'ó~·'C:J c C::::::-.' dco Br;!.'J!~ 
lc::c, (l ,'1:'.1 ,!:,.-a·~":1. .il' ..... -;; ... 'nent~l. 
l.s:o (o, (1 0:-:(;;0 p'.",t~l;). c::J. c-:~~::;çõ:s 
,e:i:f2~:S:·!a'>. 

E' d2 $:klltar, out~'v,sim, que. em~ 
nora de 11lar.e:ra indireta, a cmsú-o do 
;>réd-o c1.1 tf:!'l, ao In.:.~ituto H~U!ri
'Q e Geb.:;râíico Brao::lziro virá fa
V"orec~r .Ri execução dos planos urbn· 
listico Btasileiro virá favorecer a 
~xecnçfi.{) dos planos u!"banfstioos do 
3ov.ê-rno 'd~ Estado da ,Gup~naba:r.a, 
w prepa.retivcs para festej,ar o quar
:.o centenário da. fund.a.cão da clda~ 
,. do ~ de J8II1E1ro 

gem) • decreto individual ou coletIVO, e, nas dera,is. atribuindo acs respectIvos Rei. 
autarqu'a..3, mediante portaria do res- tores a prévia licença recomendada' 
pectivo dlrigente, depo!s de autorl- pela lei (art. 37 da Lei 1.711). 
zado pelo President.e da República', Pretende o projeto elimina: o curSO: 

nela..:or: Sr, wa.:fredo GurgeI. 
A CCm: . ...si:.o 3;l.c.scnta a re~ação 

fllSl do Prcjeto de D~ereto Le3L~ld~ 
tivo n9 50, de 1953 (nO 169-B-63, na 
casa de origem). que aprova o A.cÓr .. 
do do Terism-Q en t.re oBra ')il e Por
tu~al, a<'S.in-ado em L'sboa, a 9 de 
agôsto de 1960. 

Também se ~t~b~!_c~eu, .pelo ~Tt'gO demorado da tramitatÇão burocratJca 
12, que a g7'abflcaçao s,el"la~ devld,J, a e o ônus que, desnecesEàriamente, se 
partIr da, data da pubIJc~çao do ato! atlibui a,o Mi~tro de Estada e p;e,. 
da a'Uto:'lc~de qUe a coneder. 8i.dente da República para as auto .. 

! A '" riza,;ões pretendidas pelOs funcioná .. I rndic:..mc~, de pr.efereuC:1, e.s~,e d~- rios que menciona e· p:::xa Os fins alu.. 
Sal d"'.> c:-,,~ .. 'õtS 23 de jllnho de ç.ret.Q ~ q~~n:o a rle .se re~?1"ta., }Lf.- cCdes na proposição, restritamente. 

a_ Anión~ éarlo p.-esiclent~. Xl', o :?;,?~~~o, Com .... ~~el,o, ove-s.~' Sob o ponto de vista juriUlCO econs.., 
::.a~aljredo Gt'-rgcl, R~ator, _ JUl;o :::~J_r;;~n; ldO_ ~O~,,"E8U '";.~t.::,':} ~.:., ~~: t;tuc:onal, no â?1bito da .comp2tên .. 
L ·t J >·,,: ... ~110 P c .. ~~y) <~ rei~.e ~ ela à:st'l, Comhs.a"J, n:lda ha O,UB opOr 

el e. ,":".:.~ t~; ç_lt:-,,,:n":;~. rle (';1 00-,> ,.oe :"'J p:oj~tO, dey:ondo o seu wérlto ser 
'.C'<.:"E:'tO AO P.\R~C':;:l i{." 332, .:(1 :::-s 1~0 cen:~') t~ub~~.::o da ú.?,f0' rm::ci:'H?o :çela Comit!!!o de Educa.. 

•. ~:n' '~l ".~.J cu f'" ·~a~':~'·c~. n_,~va ... 50 e Cultura; 
D';:! 1"';1 [.lO'!lr, n:::", c.~'~ o p ~":,:t'J c") d~~ . 

• + ,::2~J-:·;.1:}, ::J (~".:~J ~ C·-::::~.1 (.:0 S::u'as C:m~s.:.õe5,·cm 3 d2 Junho 
..... =1'1ç~:J f ? L1 P ':1::. 0 I!~ + _~ ~ ::-:J E2 f'~ "'J~. C::.:';::::: 0:11)::'1'- C.3 1SB!. - Lfon";;O J1.rinos, Pr::EV2-nte 

D::!GTPto [."~; ct~l'O :t" 51J, de 19 d ~ a e "'1.:' , c' j ':- l:l P .';' ~2<.') _ JetJeT30n de Agvwr, Rel"'t::tr -
(a'.l 1:)_;>~,', I' C ':Z c;> C -I ::.. o C'J ~ .,.,., a ;"l::.l·~": '; (o c::· ,:,',5Gn C-onca.lv:s _ Alo1fs:o de <':ar~ 
g:!i7"l, (ue (.;"C"a o Jo(. ') .(:'J ~.C:",~... .-:,.., ~r;:-- c,J • - ::;;1 3- ~t7;!~ _ JO$C'i}Wi; rar:nho _. Be
~fun:;mo c'+re () Prosd e po:<::- :.:::l,e ('y •• 2.:l', (,.:r.:,'t·_;:: I_:TI C,I:~HP.NC+'J-Arncm~·odeFig'1!mrCdo 
cc? a~1' nado em Vsbaa, a 9 ae IP;;;~cIP:.'J.' :.:.l:~ (no T~:'U -m a rr. .. ::.- r_~ E:lm1.m.!o Lnvi 
agôsto de lf3:l. L~.,-~:t, l~:::N":1. r,:,:c,y:--,j=::.cb n r1l

1 

-~Q '<"'~ I:'"' 1(161 
... ' ;;st::u ~10 ~~r GÜ"'r:3 c.~ P·":.), ~:::!- .c • .. ~D, .... ~ I n"B;"<l:ld::-d::-, . ~r;;qc: L':': 1::; d? bc- D1 Ccrr:'u50 de" gd~.c"'c~'J. 6; 
''':"'!.o I::-"': ..... s'lbm"t ... -':-2 ? mfcr-I C' 'um, sCJ':'e o PTCi'.!to (}2 Ló2t (.0 

Art 1.0 E' ~p=':',:::::'J o M:~;':') c"I·, .... r3r:; c. ; ..... :~"~.E'S .0:,) a""::'~1~"H'n- S~na'.!o nQ 27, de 1::::;4, (r1'€ (S_ 

Turismo entre ° B:~'3il e p..:;.:".'.~"l, I o ~~-:~,"1'.s .. ~: .. ':: ~01J'e-:):'" (I'O::;':;""d~1 '[1{'2 sõbrp v{C'f]r!ns ao e:t,tc."i'"JT (10 
assinado em 'L::bca, a 9 de 21;)st3'" r .• 11-.. 1 ') J:.r - ~~'J, .é. r>~ o o """t'? I r-eJ.,>o-.;,l dccrm!t: e c:l;";t.nisltatw., 
d loeJ, ,~. t:~_:-::',~~::o ~ "l' ~r~:lfl"';o"'",O f: t!.";~ tOs ·U:z;t-Cí[:':::~es Fe:·:!ra:.~, 

e ~ ,"10r l:~:'·ll0, D~r-,,:~-á Ql','" fi!> G~,r::1,aj 
Art. 2.9 l!i3te G.::::':':'J legislativo en- iria ccnclusã:.) do prooe~sJc!o r:"Jrre. R::o.:or: SI', W,01f:::do Gure::.J 

trará em vigc-r nl da+~ de .s~a pu~ I tc..;n p:c.' ,1:Z0 ."''J SE'rv ~lol'. :'{:JS t"_ O Pro~eto de Lel do ~er.:;.do nlL 
c"nc~.':~Eo, revc;;.::l.1J.s fI,S d:.::"P~SlÇOes em 1; 'o'Vi:l':1cia a t::J:-::lar d:-V2 s~r n:l ,"·"'TI- ITIf'-O 27, çl~ 196d, t'e CUtO"Ja do Sr. 
contrár:o, j "~~do d~ apre~~:t1' C2-~ t~'T!'11it::U;C o, S~nador Mau d:> E r., G.ispo~ ~:)b'lI) 

Parecer n~ ~03f de l!!M 
Da Comissão de co,lstituição e 

Justiça. sôbre o PTojeto de L~i dO 
senado n.Q 173, de 1963, que di3-
põe sôbre a data rclaitva ao iní
cfo do d:reito à perc::!p;;ã.õ da (]To
t:;:'cação p;-et:i;;!a 120 Art. 145, 
itens V e VI, da Lr>.i n, 1.711, (Te 
28 de oul ulJro de 19-;;2. para: os 
0"' ... ;)[ ntrs c!e cfLr(Jos de .E:~:l;co. 

n~~:':2~: C"', ,P'!:~'~:o C~ C:."::;:'::~, 
'F .::~;) ::l'-,,~':~? (;~"r.::i C'(,:.l'C~,,~~~C;l ",o 

:1: ~';.;:J .73. l.~ l~.·. O ~_ .. :r. ",V< l .. _"~o 

~.~ ~.'~~~~~~~t~~~;~ :~~t~~~1~, }~~:_:~)::~_~;t: S~ 
(!u:,:a <1.0 S.::n~ço C:vil do,) PJc':-t ~ . ': .. 
~~t!'~O ~~~t~~~'J \;~ ~~~'1""~; .. ,r~~.' __ ~~':;: 
,,··t:l ];:::':0 r.::'_o 1',. 'i'~~~s V c '\Il: h, 
r,~i nJ 1.711, dJ ':1 c'3 o:'t'l'1fO de 
lf,j2" C:',,;1?~u+') t.o"'1" f'l'D.c:on":-!cs Pú
~'~('os Ci'~'is <'.2 G ."~,~), o d'r~< o Ó'} 
'~'2;(':';~"', :", .:'- 'r <"'.. (-:.': ;'1;"',,:1 
d~ (,:.l~::"l1~-;:,t:''n:;nt') do rr,:::,'":~:o 
t-:::':,':~!j ~':"::. r~-:~:.',>:"o cc"':)'t>'~-:'J,te. 

O § 19 ê1 : "'-0 l° d3 !?;c.:.:: , c!e
t:~il1i:J:> :! ;~~'''''''''~:-''''20 cl"'. r--;:l'!:'~'''l
do C-:> V2!leim.::nt.o elo fr"n::d~r, cl~<'tl::! 
("~.", :t t"'~"i1 ""~.,,,-"'.',, 'O' ~ C" ~~"') 1 .... 1.:21 
c·'l"'sn:~r:;-::'""a·c:~.~o '(5) ~c"j~,-b:nter
rt!~~cg cu n:o, O § 2.9 d::?C~-:.-.:!. q'..le a. 
p:·Oy5:1b~ia. €..'U C:''.lE:1 ~lc.:'nçn. os pro~ 
l'e.sscs em cu"'SO, 

As gratifica.cões menciona/tas $~.o 
dev:.d:!ts· pelo "exercíc'o em detennl~ 
nadas Zonas Ou locais" (nO V do 
a.rt. 145 invocado) e pela' "execução 
ele trabalho de naturez.a especial, cOm 
risco de vi-çla ou SAúde" (n9 VI do 
mesmo artigo). Criadas pelo Esta. 
tut<> doo FunclonárlD6 Civis, o Poder 

nunca no s;:~1t'do de rt:3nh2'r.:>r di- vta::~ns ['o extericr, p::tra e::.-udo ou 
t reito a um beneffc:o .ant~ me'":no '!l:"sfo Qf!Ci91, do :;;~~oal doe"'!'t'" e 
que a administração hs.ja d~cid.do 'úirntn~'3trati\'o d'JE Unlver~ia ... (es FJ
.sôb'e êle, 

Aaesce que, p~10 § 2.9 do ·mesmO 
nrl-::;o 15', o P.-"jcto m':'1da j~co~'PO~ 
r::.r ao vc.."1c'meato do se:-vldor ás re
fe:~d".8 fJratifica~ões de::ie qt'i per. 
ce'.'~::13s e;n pra70 izu'll C'.l ""!J::rior 2 
IJ'''1CO rn:Js. A graça p:;:ct:n.d'(I::!, :::s,:rn 
'~':Il:.oa penn-:n::nte, ná' ~:: ejusta 
]:01' isso mesmo, à natu::-eza ê,~ g:-a
d~e~ç5.-o de rIsco de vida e s:::.tdc f 
da :i"l'2.~;a.c=·~':::) J:::i! ex:;-::k"'() (:tl do· 
t~·m:... ... ttA .. s Z~~~s cu l"' .. ..,j". ""'2fficl
~:í:<; ç':Y!~m:::nte tE'rnpc"úri:"!1:~ 
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r~ .. :::;:~ n'":. ~.~_: 
le :C.:-: .. 

~ 2~.7, 

:r-:9 3::6. D2 1ZZ! 

Dl CO'-li'::são Cc cc;u;titu:cão e 
Jt. .. -.• .:.. ~'J;;Ji; o P'OJ:io fie L"Cl do 
S;;,!!J:"O 1;? 1~2. (..J ~:'':-3, qae adJra 
o a, ~_ t,..3, ('O D- c, C.:J<C. n? 5.452, 
de 1 de Taa:o de :n:3 (C.L.T.), 

R::r:c..:; E:. B:r.:;:~a. N~,.o. 

1. O (.m:4el.l:~ Sc;:rn."."Ol' Vc...:ccz:::::~
ICS TI.JL·~-e,i; !JrmU~:l J )lêS:;n.e p.ojecO 
:!e ld pa~.l (r;J, ün13 n':''',a. l.',Qaç_o [;. .. 
a.;t. 65J c..l L_n..:._, ..... -: 'o cl.'!S L.:.!.:) co 
rn:.b~lh.), c, p: r ':::c a in .... ~s.idu."a ac;;; 
Vc,;p.:s l.a ~ tJ J.l:ru e S2m supLn(,~_' 
pJe-:l.:::t a ~~: L.8 t;;l ano em n~z de 
t.rês, com~ \',m f.e::ldo ú:.::úe o ad
v~nto eJo •. :c:-::o e l.a:'utJ, .:..s:J ê, a 
p.l1'tir de lr:J 

2. P::trJ. j..:.. t:f.c:tr do ~ua in:c:=.t:n 
.:b.scrva jlle 'O vo.::,.:la~;J nao c u..n 
emp.ê.," :,1:13 tlrr.a ts,:c:a C~lC~ o re~ 
pre-r;;nt:.r:;ta u~ Cai.::;v •. a pr(JI..~s:oi1111 
ou e;:;.(':,l(,m.C.l 1. que np:e,:;,cn:l ÍllL.2i
ra-se d:; rnaa.ira ma:, p"ofund..l d:s 
p[cb~.: ,.::~ e ccnf!:t:::s o::su;n::s EnJ. 
i) C~:J.:jj e o l·:aJa~JlD'·. 

3. ·..][',a ,er.13, Ch a:'~,umcntc~ do 
llu.:: _ê r.u.:;;-- La. p.ç.;;e~;,,;ãO clJ;:!z:.m 
coni!"l1. ela.. S~ o vC~.Ã.íato um3. es
cola p"!.7a e repre . ..;C:1·f!Jl'e da C':H:
I!,oria :n~,;.;ar-s~ do; rnane:ra Tn,J,;S 
protunc:.! Co, pre~·It,,-u::'d c: conftt-Gs 
ex:!'. :'nt<'3 Ell~re o Ldpital e o rrabs
lho, c::nV€nharr.o3 5CT ac~rtJ.c'1l a a~:Ial 
ncrml quando lá .para e~s-a ccmplo;:a I 

~cG:a o ~urso de tlês anes. 
4. O pr:1:Z;J de um ~mc e muito ClU'

to, dad,. a importâncIa da tar:?fa do 
vOci1L 1. ';Jndo-~e en con~.a também 
o sc~:,~:~.:J e rig:l.cso p.:-c:?e.-,~o do sua 
esf}C~ha e no-meaçJo (CJr.~'}I:c.a~ào 
arts. ceD, 661 e "'iô21 AdE-ma~. P::,O Sl' 
eI:ccn~rn. ")8.,ra tal tipo de ge~~~o D 
prazo de um ar:o, e. assim vemcs na 
J1!Btiça F12i~oral os mand':'ltos t2mpo
rü~o~ s~~('m superlcres a um ono, e 
na l)ie~i(1ênc:a 'Of'i!n, n -,S seus cole
g1ad:-s prc::lominarn uS p:-azos de qua..,. 
tro c d~ do;" ~n'::s O~l!'l C5 manda.tá
rios, co:n fun-ção' iudicanLe, ~are-fa 
aliás m:ncs cc:nplex;1. aue as des vo
gal:; l~? 8:-t. 653, ~F"'Vtm de E'XEmp:o, 
à eo')!:c:e, e ~m-a o ll';.oido, cs m::-n
(Iate" dê' qU1 .. trO an!lS, dc<; col?:!iadoJ 
do D~;PS e do C-SPS. '! ,:s e dol'i 
ane,> d:s Juntas de Julgamrnto e 
Revi:-ão, oonst:mtes do D~c:'e-to núme
ro 48.939-A, de 19 de 4etembr.,J d:: 
lSeO, qt:e rC'?:llIamentou a Lei Or'1c~
nica da Previdência- Sc=ial (arts. 338, 
375, g 19 , 389. 401 c outros). 

5, No mérito é de todo desaccn~e
lhável a su-;estto do projeto. qUE' v~m 
ferir a. sistemática da Consclidação 
vIgente. É admirável, somente nll sua 
:persistente operosidade, ao tarefa a 
que se vem propondo o Senador Vas
ooncellos Tf;-:-r-es. eU'. prOjetos de alte
rações d" artig-cs da Con.<:ol:ci?('ão, de 
um j'l doh E'm C8-ls nroi"to <fPt"ecido 
numa operaçã<> de desmrmte daqu~Ie 
est.atuto, coiI1cld-ente COm EL tartf.a. 

D1ARIO DO CONGRESSO NACIONAL (SCJâo 11)' Junho de í ~3(, 

De auLe-la co i!~tr;) S::!l1:ldcr V..:..s
CCl1c::!:cs TÕ:l"fS, o p~fs:nte p:oj:to 
l):'ecentl3 alt~rar o art. 6::3 do D=::rc .. 
to-:ei nO 5.4EZ, de 1 de m3!O de 19,:3 
(C~n.ecl,:õ:"~!'0 d:-s Le!s do Tr:::bnlho), 
c-cm o cbj~~!vo de reduzir p..1.ra 1,eno 
I) o~a20 d~ inve: tic!UT<l. dos VC;:n!:.5 e 
s~u.<; st::p:=nt::s d:"s Ja...'1tlJS de .Con~· 
IiDC',E:O e Jul~:::mrnto da JUSbÇ3 c;:l 
Trz')sl:ho, n:rm:tin~::>-!h"s. também, a 
"'~nlÍncia ~::> rcf~71do pôsto. ca::o t'J M 

nh:lm servid::>, Sf'm in·::'ITU~çéO. du~ 
rar..te me~2c'~ do pe'dc-c'o. 

A C(;.m~"$ão de Consttt~,;ã.o e Jus~ 
t'Ç!L r.p:-ec~~nco par=:cr do. Sr,!?-adcl' 
"P~7~rra N:oto C''1in::>u pela rtJe~çc? .de 
tlrc'e!o 'ÇOr con~ideré·lo pr~ludlc:al 
'\ ~:'<;I~lT'?t:~a de, Consclid:lç5.o d[:s 
r,e:s CJ Tra)-,:-Dw p. a? mef!1l0 t:'muo. 
';o!'('u? s~ ?"~''l €111 fns: d~ r['ç::-~!T 
~tl..,.ç~t:o I" nõ~.'o p!'oj~to d2 Coê!'!O 
dJ Tr.aba!!lo a c-eY''':.(l dQ Prei. EYQ
ri.:'!:o de ~l.c~z~s F!!l::.:o, 

ocasiã-O da elabara{,ão do prcjc.t.o que I ANEXO AO PARECER :\,0 l' J, 
r.::,S"l!tC·l na L:: n? 4 2 ~2, de 1963, o DE 1964 
quel s:: 'n~:n~:~':'a nl drptndência' Reiaç;'o j.nat do P,-n;",'c 
c~ .0010\10 .c:nrr~ fm. r.::z50 de ter ~o-' Re'oluç- n9)1 d 1('" 
~nc:) v::.to p.-r:-<..lQ~n~;:11. .:; (>0 ,e ..... ~ 

A~c.:'a, p:;~m" SU;2. - ... , a fa~.e de' Faço slber 41;le o c~nse:lJo 
e.::r::~~'a, €.aI vi.-t.t:d.J de !. . sido m:!!l~l-1 ap:ov~u,. X;0<; "térrr,o" (,,".:) f'.l" C ~ ~ 
do o lcfc.r .. do veto preE-ijl l.c:al, a p:o. Constl~Ulç..lO F~d~~al, e eu,,}:! :TI 

r:::;çJo hJ ap .. .:s:nta em c..a::ld~:õ.:,:, dz la. se3urnte re.so.uruo 
oS.?r a,:::,:n.~J, , eLn31, j:.L<.,:'d? bm- N? _ 1D64 
bito qc: a com~r,o, Cc~rE'n~e curn o i 
n:::) pento de vista n.nt~r!o:--, coa
'iu';<..::,nc!3.do no P:l!'eC2r n? 3::3, d~ ; 
lr~3, cltend~mc3 qt:e a pr-CY;: ~,nc:a 
ir:~-:rt2, no prcjelo é ju"ta e me, "':i
r::!, uma. fez qu~ dá so:ul'::':l ra 7 cjv:l 
a. u:..t pro'::llrma C!ue vem p7eo:u .... 'J!1Q') 
a. 2.dm'n'.s~~·:1"~'J ~:íb:ic~, (1'1::1: <:rja: o 
da r~'!)'~ ... tr2'i!'t~~::'J d:3 n::)::,,€:" ':,S de 
rc"'~::!J~3C'':O. rc:n 9" n;::,J.r.~:J.'> C'o.~ dl
reit':'l C~:ê d:Zlu~n~{). 

De,:;!!], .s:;.;,t~. cplnam0s p:::l:t ap:v-ra
r~o d:> prcjr-~o, n::s ürmcs do su1J:.;
t!t!1~iyO dl. dC"l~.l Ccm""ão de CUfu
ti~u;,;50 e Jillt.iç:l. 

S:!la C:11 C~~i&:Õ:'3, Em 18 de junl10 
de 19:1, - Padre Co.lazans, Pres:den· 
te. - Le:te Neto. R:la~tr. - iVtori
no F,·::lre. _ A~r{jo Stei't'briCh. 
;';e10 Broya, - Antõ:-t·o Carlos. 

PareC3r nQ 389, de 12Sc~ 
Resolução f!naz d,o Projeto de I· 

Besolw;:ão ni? 13. d~ lS6L 

Relatcr: Sr. Walfredo Gur3el. 

A_ Comi~são 8pesenta a rCd~çãü 
f!nal do projeto de Resolução n9 13, 
de 196i, que se~do a excucão do (lT

t''!:o 49 d!! Lei n9 l.B-t3, de 23 de ag-ôS
tó de 1939, no que ee refere aos ma
:f.stra.dcs. 

SU['~Je.:a.e a exect.:o;:ãj de 
g03 da Lei n9 4,C73, 6J :;~-:-
que alterou di...<;-poC'_,:õ;:; C<:J JJ 
creto-lei 1t'.I 643, de L': -"]-:1, 

E.staclo do Paraná. 

Art, P E' su:pensa, p:.t i1lCC.~' 
tuc!one.lidadl". nos têrmcs (Í.' c:.~ 
definitiva p:cf~riôl. p::-:o 
Tnbunfll FeJeL".Jl em se3.5: n 
~'.!~ubro d.) 18:31, n:::s r~t·:;::r-. 
m,:w:1do d~ s:=''"!U;Rnça n? S,!:~:, I.' 

1a~_"'. ccima reíe-:""ida, e n'? 1~U12é'1, 
~5 d~ tilllr~;) d~ lSô3, do ·F-!..-:cdn 
<:l[:"::má, a exr.'cu~.io dos ~7~5. 1," 
G\ 7° e 89 d,"', L2t n9 4.073 do 3: 
~.' .... de U::5, que altero'.! d'"'}~ 
cé2.S do dec.reto-lei n~ 6-13. (1:0 19 
s:::~embro de iS~, do mesmo ~-"'cl 

Art 2? ES!:;: re50!ução E!;1' ~·J;t l 
v!~'Jr na d'Ha de sua p:Ibl' c r 'r. 

Par~~ar n? 391, de í ~ ~ : 
Rc:J.c~:r") f;nal do projc'o 

Resolu,:,Cio n~ 12, de 19·~:. 

Rela~-c!": Sr, Walfrcdo a'..::::l. 

A Com:'"...::':o apr~.;ent9. a f["::ç~o ; 
na.l do pó'e;eto de Re:oluçt3 nÚ:-'-h 
:2, de 1931, que smpende a e~~ .. cJç" 
co 8:-t, 169 óa ConstituiçéP do E ! 
do de Hina::; GerJ"is, no oc:::::.:-r.én 
[!.CS Muni:.'fpio~. 

Pala d:::.s: S~s.~ó::-s, em 23 d~ junho d::: 
19€!. - Antonio Curlos, Pre.c;.idfllte. 
- TVal/reão GurgcI, R~lator. _ JuUc 
Leite. 

A:\""EXC> AO PAR;'8ZR 'NQ 3e9, 
DE 1961 

$:lb dJ.s Ses:õ~3. em 23: (:J j l:ll 
d~ lre~L - Aniónio Carlos1 Prc-~c.icJ 

",:" - H'a'frcào Gurgel, R::::l~or. 
'Julio LeUe . 

O n1,<"o uonto f'" vi'h, (I rNp~ito 
da matêr;a ver~3da no proj:t:>, é c-Oln~ 
c'dentE' cem o C'fpcsodo p~la dO;Jt'J 
co:ni~i'''io de Constitu:<;,ão e Jusür8 
fl.o 0\191. per it"C""O, nos rep-c::t,~mc<:, 
tKlrp: t:,mbêm, cIJlnar pela rejelç.::o do 
ol'oieto, . do:, 
. S""'la dlS Ccm~cõ2S, 18 de J\lllf1o... Rcdaráo final do Projeto de R{!-
~Q.SJ.. _ pndre CaZf1:aTts. P!es:dc~te $o'ycC:o n9 13 de lS31 

11.::EXO AO PARECER Xl 3:'1, 
03: 1964 

...:.. L":te Ne1[l. Re'2-tar - farM stt";n; . , . 
hrurh 111[.-"1"'1'0 Car:os, VI,OTlnO Fre r, 'I F ' 
~.~ _ :aço ~a ... cr qUI": o Senado FJde-ra 
Lt.O Broca, ___ aprovcu, nos têrmo; do art. 64, d] 

1 Ccmtrt'Jiç'ão Federal, e cu, prcroa:g: 
r'nr~"'er n9 203. de 1SS4 a se31'inte 

Da Comis~ão de Serviço PÚbli-. RESOLL'ÇãO :NQ •• _ 1964 

Rc&!r;,J'J ftnal do p.uI:::o l 

Resoluçdo n9 12, de 192;. 

.l- segu·n~e rewlução 

~o Civa, sõbre o projeto de L:el 
cru se,l9.do ?ti' 11. de 1993, Que dIS
põe ~ôbre a rcadaplJ':'ao a q,ue ~e 
refere o Cop-!tulo X da LeI nu
mero 3,780, de 12 de Julho de 

FJ.-Ço S2t.~r que o Conselho r.:j~; 

I 'p:OV?U, nos têrmos do att. e1 ,c 
I..;onstltul':'_'l Federal, e eu, pr.:':--.1~," 

Suspende a ~xec1Jção do artigo a. seZuin'e 'NOlução 

1geO. 
R~:::.~cr: Sr. L~ite Neto. 

O U:Istre s~:-..ar:or Ncgueira da. Ga
toa propos, aO exame do Congr~o 
~aC:on~l, prcjeto de leI, que dlspoe 
:;.ôbre rC'~daptaçe-o a que se refere o 
C!'o;tU!O X da Lei n? 3.780. de 12 de 
julho de lSe3, -

A dYl~a Com1s.".::;'o de Ccr..st:t~ç_áQ 
e Jm':ça, ao exnminar a propcSlç'ao, 
entendc"J. de oferE";::er-lhe emendas 
sLlbs:itutiva, vi~ando a uma. me!ho: 
ede:-uat;õo da matéria, no que t;::n~e 
&0<; f"ns por e:a colimedcs. 

pc-stcricrmEnt.e, a Ccm~.sQo de Ser~ 
vko Público C:vl.l rc..,olveu, gnUS de 
ap:c~!a!' o mé-rit-::> do projeto, pedir es
clarccimentcs aO D.A.S,P" a prop6-
s~to das rel)::rc'...'E'sõe,;; :om:ds.s e!11 
SU2.S providências, I 

Fernm, enteJ encam:nhadJ·g ao es· 
tt!do dêste 6r3ão Ttcnico su~eHêz3 
cfeT~~ida<; pelo DASP e pela ComiS
sáó de C19~S:fic'lc50 de cargcs, amba5 
tendentes a atender ao d-esejo expre~ .. 
g:> nõ projeto, pCT~m, através de so~ 
!ucões divergentes, 

49 da Lei n9 1\ 843, de 23 de agõsto 
de, 1959, no que se rejére aos ma
gü,trados. 

Art. ]Q E' susp:'n":J, per inccn-"titu
cionalidade, nC3 tê:mos da dccisâ ') 
definitiva. pTofe:~da pelo Supremo 
Tr~bunal Federal cm scs.sãc de 16 d~ 
outubro de 1961, no RecurSO Extr201"
d:nário nQ 45.879, do Fstado do PiauL 
a execução do srt. 49 da Lei nQ 1. 8-13, 
de 23 de a3ôsto de 1959, do m~S1f1.J 
E';:;t~do. 

Art. 2' F.,ta rfs:J!u~ão entrará em 
Vi3C: na da'a ê~ sua pub:icação, 

~" ... - 1B€4 

S/l-l;;c.:de à execução (lo ('.!I 

153 C/a Constituição do L' ;:cr!o c; 

lIfi1WS' Gerais, no ccn~::. i!'::", 

aos 1l1un:ci1fo.s. l 

Art. l° E' suspensa, por in:,,J:!.s. 
t~~lOnal1dad.e, nos tênnos da d:':::""i'l 
def:.nitlva proferid>J. pelo G:.r;Jt .. ;,: 
'fribunal Federal em ses!ão ('O :':J rJ 
outubro de 1961, no RecursO ..::':,t~JC. 
d:n ':·:0 nO J5,323, do E3tado ri::: ~.~; 
na,., Qera?s, a f::ecução do n.:-t, 1 ~ 
da Const:tu1ç20 do mesmo L:~::C:l 
no conce:-n?nte aos r\oIuntcíp:c..'. 

!Jareczr n9 38:J, de 1 SS4 
RedaçãO ftr.ct! do Projeto 

Rc:;oluç{io no 11, de 1954. 

Art. 2? Esta. resolução en ~ -;:. d 
.\'lg::;r na d::!ta. .,~ "lIa pub!lc('~'l. 

o,c' 

I 
Re!~:or: Sr. WJ.lfrcdo Gurgel. 

A Comissão ap:--esenta a redação fI
nal do Projeto de Resolução numero I 

11, de lS6'i, que suspende a. execução 
de arttgos doa Lei nO 4.073, da 31 de 
Rjooto de 1955, q~le tllterou disposl
ções do Decreto-lei n9 643. de 19 dI" 
setembro de 19'if7, do Estado dq Pa
raná. 

?are~3r nQ ::;::2, de ': ~ .' .~. 
Re.caçc.'J final do P,oj;:'o (' 

Reõolu~'áo n9 lO, de 1964. 

Rçl~:or: Sr, Júlio Leite. 

A ComiSSão epre.senta. a rE'clJ.".jo fi 
nal ...... do J?l'ojeto de Resolução nojmcr 
10, de 1964, qUe suspende a. EXe-::::H;ã 
do art, 79 da Lei n'? 10, de 195:), ri 
E!:.tado do Par;:má. AEsim instrufdo, .o pl'cces~a.do, ,'elO 

ao e-xame desta Comissão, onde re
cebEU pa.recer re-comendandl' a. para
liZ9.cão do seu estudo. à vista ria eX!8~ 
tência d.o preceito idêntico, já apro
vado pelo Congre!so Naciona1, pOl' 

Sa:a d3,S S(,s",õ~':, em 23 de junhJ Sala das Sesl'õe" em 23 de jnnh( 
de 1S64. :.... Antõnio Carlos, Presiden* de 1964. _ ·Antônio C,.arlos, P:e_'iün, 
te, - Walfredo Gurgel, Relator. - I te, - Júlio Leite, Relator. _ tval· 
JIUto Leite. tredo Gurgel, 
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ANEXO AO PARECER W. 392, I de cruzeiros), para. ocorrer às despe· 
DE 1961 sas de instalação e funcionamentO' da 

,Comissão de Desenvolvimento Indus
Redação final do Projeto de, trial e da Com~são de Comércio 'Ex. 

;u/g<uü) inconstituctOMi pelo SbJ
premo Tribunal Fe leral. 

Os $rs. Senadores 
queiram conserVill' -se 
sal . 

que o "'-provam 
sentados. (pau· 

Resolução n9 lO, de 1964. terior, criadas, respectivamente, pe:os 
Faço satJer que o Conselho Federal Decretos ns. 53.898 ~ 53.899, de 29 

Pl'OVQU, nos têl'mos do art. 64, da de abril de 19ü4. 

Em discussão a Redação Final. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra 
declaro encerrada a discussão. 

Está aprovado. 
O projeto para o qual foi conc~d:da 

dispensa de interstíCio figurará na 
Ordem do Dia da próxima se.s~ão. onstituiçãO Federal, e eu, pr-omulgo As razões que levaram o Chefe do Em votação. 

Os Senhores Senadores que a apro_ 
vam queiram permanecer sentados., 
(pausa.) 

szguinte Resolução QQvêrno Federal a solicitar a pre. 
sente providência. legislativa estão 
consubstanciadas na EXposição de MO~ 
tivos do Ministro da Indústria e Co
mércio, a '.qual, em arrimo dêssa pro_ 
pósito, entre outras considerações 
salienta: 

Não há oradores inscritos, (ra:.!StO. 
Passa-se à N9 ... _ 1964 

Suspende a execução do artigo 
";<> da Lei n9 10, de 19;;íl, do ESta

,do do Paraná. 

Art. 10 E' su~pensa, por inconsti
lcionallciade, nos têrmos da decisão 
efinitiva proferida. pelo Supremo 
ribuna! Federal em smão de 29 de 
mho de ~960, no, ~epresentação nú
Lero 415, do Paraná, a execução do 
7t. 79 da Lei nO 10, de 1959, do mes-
10 Estado. 
Art. 2<;> 'E'ita resolu~âo entrará em 

.gor na data :ie Sl~a publicação. 

"Por decretos de 29 de abril 
pró x i m o passado determinou 
Vossa Excelência a criação, junto 
ao Ministério da Indústria e do 
Comércio, de duas CQmissõê's in
cumbidas de promover e orientar 
a expansão do Comércio Exte
rior e do Desenvolvimnto do Par
que Industrial Brasileiro. 

Estão sendo tomadas providên. 

Está aprovada. O projeto irá à 
promulgação. 

Sôbre a mesa requerimento cuja I 
leitura vai ser feita pelo Sr. 19 Se- \ 
cretário. , 

l!: lido o seguin te 

Requerimento n9 185, de 1964 I 
Nos têrrnos dos arts. 211, letra p, 

e 315, do Regimento Interno. requeiro 
di-<;pensa de publicação para a ime
diata. discussão e votação da redação 
final do projeto de Resoluçã-o nO 15 
de 1964. 

ORDE:>;! DO DIA 

Discussáo, em tu-plQ... 'linico. da 
re,dação final, oferecida pela. Co .. 
missão de Redação, em seu t are ... 
cer n9 351, de 1964, do PrOjeto de 
Resolução n9 8, de 1964, qUe SUS'" 
pende a execução do art. 91, §§ :!{J. 
39 e 49. da. Constituição do Esta... 
do de Minas Gerais, com a reda.. 
çéio da Lei constitucional u9 3, dt 
30 de janeiro de 1951, julgád~ 
inconsti'tucionais p e 1 o SupremA 
Tribunal Federal. 

Em d1scu.s.s-ão. (Pausa). 

Parecer n9 393, de 1964 
Redaçâo fi11al do Projeto de ' 

c~as para. que as duas comissões 
possam entrar em pleno· funcio_ 
namento, em crunprimento {las 
d.eterminações de Vossa Excelên-

Sala das Sessões, em 23 'de junho 
de 1964. - Jefferson de Aguiar. 

Nenhum dos 51'S, senadores p€din· 
do a p<alavra encer~'v a discus.,áo. 

Não tendo havido emendas nem re. 
tificaçõcs, nem req.lerim::nto <lC se~, Rcsoluçâo n9 7, de 1964. 

Rela:or: Sr. Walfredo Gtrrgel. 

A Coml.S.$âo apresenta a redação fi
II do Projeto de Resolução número 

de 1004 que ssupende a execução 
::>3 artigO$ 203, pa.rágrafo 69; 212, 
arâgrafo 19; 239, p9ll'ágrafo 69; e 
i2 Ietra3 !'a" e "b" e seU parágnafo 
I da Lei n9 19, de 18 de dezembro 
~ 1954, do Estado de SaLta Cata
na. 
Sal:1 dJ.S Sessões, em 23 de junho 
~ 1964. _ Antônio Carlos, pre.siden
'. - Walfredo Gurgel, Relator. 
ilio Leite l 

ANEXO AO PARECER NO :<93. 
DE 1964 

Rntaçáo final do Projeto de 
Rc~Clu~ão n9 7, de 1964. 

F.Jço sa 'Jtr que o Conselho Federal 
>1'0" ou, nt>S têrmos do a·rt. 64, da 
)mtituiçãD Federal, e eú, promulgo 
sc:;u:nte ~'ewlução 

l':O ... _ 1964 

Suspénde a execução dos arti
gos 203' § 69;,212, pdragrafo 19. 
239, * fi9; 242, letras tia" e "b" e 
seu patágrafo 19, da Lei n9 198, 
de 18 de dezembro de 1954, do 
Estado de santa Catarina. 

Art. 1'> E' suspensa, por inconst1~ 
ciona~ldade, nos têrmos da decisão 
~finitiva proferià.e. pelo Supremo 
:ibunal Federal em sessão de 19 de 
Ilho de 1956, na. Representação nú
era 253, de Santa. Catarina, a exe
ção dos artigos 203, parágrafo 69; 
2, parágr~fo 19, 239, pará'grafo 6'; 
242 letraS "a'" e "b". e seu pará
afo 1\1 da Lei nO 198, de 18 de de
mbro de 1954, do mesmo Estado, 
Art. 29 ESta resolução entrará em 
~or na data de slía publicação. 

Parecer nQ 394, de 1964 
IDa CQmissão de Finanças, Só

bre o projeto de Lei da Câmara 
n9 - 38* ãe 1964 (nO 1.976-A. de 
1961, na Câmara). que uu!oriza 
o Poder Executivo a abrir o cré_ 
dito especial de Cr$ 50.000.000,00 
(Cinqüel1J;a milhões de cruzeiros) 
em lavrjr das Comissões de Co~ 
mércio Exterior e Desenvolvimen
to Industrial, do Ministério da In
dústr:a é Comércio. 

~elator: Sr. Eur~co Rezende. 

~om a lHtmsagem n9 lI5, de 1954, 
Sr. Presidente da República enca_ 
nhou, r..os t§nnos do art. 87 da 
,nstituição Federal, ao exame do 
ngres:'Q Naciónal, projeto de lei, 
~ aut3:-1:>:9 o Pod::-r Executivo a 
'ir, prb ,'fIinislério da Indústria e 
mrl"ck, c crédito especial de ..... . 
~ 50.C:'O.OOQ,OO (c;nqUenta milhões 

CIa. 
No setor da Comissão dOe De

.scnvolvimento Industrial, e s b á 
seJ!o.io promovida a reorganização 
e complementação dos dez grupos 
executivos já criados por decre
tos 4nteriores e que se encon~ra.m 
sem condições de funcionament<J, 
por absoluta falta de recursos. 

Por tais motivos, Sr. Presl. 
dente, tenho a honra de subme_ 
ter à elevada considera<;"ão de 
Vossa 9ccelência o anexo projeto 
de lei, dispondo sôbre a abertura 
de um crédit{l especial de cin_ 
qüenta milhões de cruzeiros, ab~ 
solutamentei:. d i s p e ns á v el ao 
custeio dos encargos com a insta
lação e funcionamento das duas 
Comissões e dos grupos executi
vos que lhe estEo subordinados:' 

Como se vê a medida inserta liO 
projeto é daquelas que dispe·nsam 
maiores comentários, dada a evidên, 
cia de sua neccs.<,;dade., 

Em face do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 22 de ju. 
nho de 1964. - Argemiro de FigueL 
redo, Presidente. - Eurico Rezende, 
Relator. - Bezerra Neto. _ Ed1nlmdo 
Levy. - Leite Neto. _ AttiUo Fon_ 
tana - Uem de Sá. - Dc.'niel Krieger. 
Krieger. . 

O SR. PRESIDENTE: 

(NOgueira da. Gama) - Está fInda 
a leitura do expediente. 

Sôbre 9; meSa requerimento de dis
pensa de pUblicação que vai ser lido 
pelO Sr. 10 Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

O SR. PRESIDENTE: 

o requerimento Udo independe 
apoiamento e discussão: 

de tido de que a redação seja submettda 
a vot-os, será ela dada como definiti
vamente aprovada, como ora o decl3". 
1'-0, independentemente de votação, 
nos têrmos do art. 316-A do Reg!
mento Interno. 

Em votação. 

Os Senhores 
vam queiram 
(Pausa.) 

Senadores que o apro
pel'manecer sentados. 

Está aprovado. 

Em conseqüência. passa_se, lmedla~ 
tamente, à discussão da Redação Fl. 
nal. 

Discussão, em turno único, da 
redação r.al (ojereciaa pela Co.
missão de Redação em seu Pare
cer n9 3-17, de 1964) do Projeto 
de Resolução n9 15, de 1004, que 
suspende â execução do art. 1.9 ela. 
Lei n9 1.434, de 1959. do Estada 
do Espirito santo, julgada. lncons~ 
titucional pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Em discussã-o a redação llnaI. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça. a pala\'l'a 
declaro encerrada a discussão. 

Em . votação. 
Os Senhores Senadores que B apro

vam queiram permanecer /!.f'ntados. 
(Pausa.) 

Está aprovada. O ryrojero ire. li. 
promulgaçãO. 

CO~!PARECEM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

Sebastião Archer. 
Ruy carneiro. 
Pessoa. de Queiroz~ 
Aarão steinbruch. 
Vasconcellos Tôrres 
,Antônio Carlos. . 
Attílio Fontana.. 
O Se. PRESIDj,:XTE: 

E' o seguinte <J Projeto ap:-o .. 
vado que vai à sançtio; 

Redação final do Projeto de [li! .. 
SOlução n9 8. de 1964. 

Relator: Sr. Walfredo Gutgel 
A Comissão apresenta a redação n" 

nal do Projeto de Resolução n9 8, de 
1964, que suspende a execução dO' Qr .. 
tigo 91, §§ 29, 39 e 49, da Constitui .. 
ção do Estado de M1ne.s Gerais com 
a. redação da Lei Constitucionai nú .. 
mero 3, de 00 de janeiro d-e 1951, jul
gados inconstitucionais pelo Supre
mo Tri.bunal Federal. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 
1964. - Antônio carlos - presiden ... 
te. - Walfredo Gurgel - Rela tor. 
- Julio Leite. 

ANEXO AO PARECER N' 3e! 

Faço saber que O Senado Federal 
aprovou, nos têrmos do art. 64, da. 
Consti~uição Federal, e eu promulgo 
a segwnte 

RESOLUÇAO N' , DE 1964 

Suspende a execução do. art 91, 
§§ 29• 39 e 49, da Constituição do 
Estado de Minas G~rais. 

Requerimento nQ 184, de 1964 (Nogueira da Gama) Sôbre a 
mesa requer1.mento que vai .ser lido 

Art, 19 E' slL5pensa, por lncoru;tl~ 
tucionalida.de, nos têrmos de. decisão 
definitiva proferida pelo Supremo Tri .. 
bunal Federal, em 18 de agõsto dG 

1958, na Representação n9 350 de 
Minas Gerais, a eXe<!ução do art' 91 
§§ 29, 39 e 49, da COnstituição do mes': 
mo EstadO, cOm a redação constante 
~'8, I:oei Constitucional n9 3, de 30 de 
'}3.nelIo de 1951. 

Nos têrmos dos arts. 211. letra 11, pelo Sr. 19 Secretário. 
e 315, d<J Regimento Interno, requeiro . Art. 2.9 Revogam-Se as disp1'51\,Óe.l 
dispensa de publicação" para a ime- E' lido O seguinte: lem contrário. 
diata discussão e votação da redação R . t • 186 d 1964 
final do Projeto de Resolução nO 14, equenmen O n· ,e ! Discussão. em turno único dI) 
de 19'64, que suspende a execução do Senhor Presidente. Projeto de Lei da Cânwra nv 74 
art. 69 do Decreto-lei n9 1.985, de 29 ' A • de 1964, (nll 2.<:36-C, de 1964 ncÍ 
de janeiro de 191:0 (Código de Minas), N?S têrmos do art. 211, .letra " do C~s;r ,!e origem), que prorroga a 
declarado inconstitucional pelo Su_ lReglll1~nto I?~erno, req.uelro_ ~Us~e!1- vzgencla da Lei n9 1. 300, de 28 a13 
premo Tribunal Federal. S8 de mterstl.clQ e prévu\ dis:tnbmçao d:ezembro ~e 1951> (Lei do Inqui .. 

Sala das SeSSões em 23 de junho de avulsOs para. o Projeto de De<'\"f'W lmato - tncluído em Ordem do 
de 196.4. - Guido Mondin ~islativo z:t9 3i=, de 1964. que dispÕe Dia nos têrmos do art. 171 n9 11 

sobre a aplícaçao do Decreto Legis- letra "e" do Regimento Interno/ 
O SR. PRESIDENTE: Iatlvo n9 19, de 1S62, a fim de que fi.. dependendo de • 
Em conseqUência, pa.ssa.se "media_ gure l1Q Ordem do Dia da .sessão se~ 

tamente à discussão da redação_final. guinte. 
Discussão, em turno único, da Sala das Sessões, em 23 de 

redação final (oferecida pela Co- de 1964. - Dinarte Mari~. 

Solicito o parecer da Comissão de 
jUnllO I Constl.tuição ,e J~iça, Q cujo Re!.1-

1 tol'o Já deSIgnado, Senador EtUicQ 
j1i:dende. dou a palavra. missão de Redar:ão em seu Pare- O SR. PRES1J};;:~'1 J:~ 

ccr n.9 380, de 1964) do projeto de . 
Rcsolucão n9 14 de 1964 qne sw'.1 (Nogu,clra r?:a Gama) - O r~querl~ 
pende 'a ,execuçdo do ar't. 65' da mento l1do n~? d:?-ende de apo1amen_ 
Decreto.lei n9 1.985, de 29 de i a_ t.o nem de dl,.'{·u,·.:;.ao. 
neiro de 194~ (Código de ;~inas), l Em vota\_~o. 

I 
O SR. EURICO REZENDE 

(Para emittT parecer. Sem revistio 
do orador) - Sr. preSIdente Senho_ 

"'"'' Senadores. p~"t.si ~ nQ.l:.a Q 

• 
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dia SO do corrente o térmloo da fI_ 
eêncls da etual Lei do lnquilinato ., 
4ml virtude dessa clrcunstàrrcia., o 
rutLstrc Deputado Pedr.o.$o Júnior apre .. 
tentou projeto de lei pron'ogando o 
estatuto da locação. cifrando essa 
pl'orrc~açfio em noventa dias. 

A m3.téria. se vem constituindO, há 
/mu~!os anos, em motIvo de c~nsura. 
lZXluito lé.;:oo e mUito ju.st~, ao com .. 
. porta.ment.o, quer do poder Exe~uth'o. 
!J.ucr d,) ~~l.:;re~o Nac:onal. 

Nz~za. protel:t\l!O, ne.;:~e rczime de 
~Ercn1o.zC:e da atual L:i do L'!quill .. 
I)a~). \ Jm-!:c pralicnndo injilitiç:uS, 
[1.13 'lh-:'_CS '':7~S Od:lJS33, ccnt7.n. umu 
c1-l~"e t..:'m'1é.Dl ru:::~~r:r.da. C!U~ é a 
CO!IlttDiú.2uJ dzG;;.:~es qll~ viV~l11 de 
elu:]"ué:s, e:n CU~:1 órb:ta con~::mp!l~ 
Rn!::".s, c..eso '.lGOS, um gr.:nd~ núm:N de 
fViú .... ~." e de órfãos qu:;, 1:'J. sua infor
\tun1:nlca. herdaram o únIco meio de 
1Vlda e de sub::;istência, qUe é o ala
eU;;l, a locl}~.1o, o arrc.ncl:;,;nent9 dos 
~llS unõv::o!s. 

A demaz-oz;:a das rua!'; vem. dc.sgt.a:~ 
~.ar.mcnt~, inHucnckl.nt:o o Congre$~ 
G'O Nc.cionâl, que ail1Cn, lamcntàvd~ 
mente. nâo teve a necessária COrRf1em 
q:ívica para. ac~itar o des!lf!o, no scn
tUdo da elaborc.çio de um:!. lei just.a, 
ele uma lei honet:ta, de uma lei que 
Inã:> cuiC.e apenas de inspiraI-se em 
!1nterêsses e em investimentos eIei~ 
I'orais. 

Da última vez em que te cuidou (b, 
R:trorrogaçüo da Lei do Inquilina to. 
fbendo eu s~do o Relator do. Comissão 
Ide Legislação Social nesta casa. prc
~ei um Parecer, não só aceitando 
~endas - algunu",s das quais apre
oentad?s pelos ilustres Senadores At .. 
f.;fl1o Font.!lnEt e Antônio carlos 
talWJ, t:Gmbém, formulando estudos 
tpa.r,a um substitutivo, não digo com 
fl ptopósiw de reSolvel' em definitivô 
t:J problema. mas, pelo menos. atenuar 

.. Qs suas ttSpel'CZ3-S e e. sua" bt}1ts.l1dact.e, 
're~átiyamente à VQsh. comunl,j'1;:jI'õ ':los 
~ocadore.s. eonclliand6 Os inteiêsoes 
llIêstea com OS Inter~5S" aos lllqUlli
Iilos. 

Mas, como sempre ocorre, ê...<:,ses 
~rojetos de prorrogação surgem à ú.l· 

. iU:m(l hora, devem ser estudadOS e 
C;Õbre êles se deve~se exerCer o julga
lMento do congresso N-'Jciomtl ràpid~ .. 
tlnente, isto é, a pouc.os dias da expj~ 
ração do prazo fa.tsl. Em virtude da 
IUCassez de tempo, aquiesci 2 suges
/tão que me_ flzcmm no sentidO de 
oferecer parecer prolTol;ando pura l 

Gimple3mente, n Lei do Inquilinato, 
~ n.sscntamo,<j aqui, todo.'! nós, o com
IProm:sso mde-cUnâveI de ser constl~ 
t~ída. uma comifsão mista de Depu
/lados e Srll.fldores paro, no prazo em 
f.ngor da atual Lci~ dO IlltiUilina!0, 
apreSf'nt!ll'mos um !;r!lb<llho -:rr. ca

'l'áter d~finitivo, cfcrcc~nc:), POr via 
de cOnsJClCên:-~I), um ÓE~te, uma ',0-
!u"'llo intr.'''Tnl t"'!ra CE-S::t mlJ.téria q!!E:', 
Qn:li''3" do que tr<'l'dic:O':'a!, jâ se v~m 
tornando his~0rica no Brasil. 

Aco:"tece; Sr. Pre-identc, que de
P"'" C:~"'1·-h • · ... TI)-ro·,·- o Op"1"~u-"''' 
0- i~r·,~~:-":~V~luc:~n:i;io- n:: ;i-d3. :; 
1>.1f:-. E :'fr;!u'ente o 1'DVt::Tl:) 21u:.11 
Vt!n-"'''' ... !l1 ...... rd, "':~r' o C'TI t J. ~J1tei
!I'~ir.."T'1~ ""t~,'-';c'c 6t d::'i,:,':!-:b {'lei· 
fO~2·. (nc-'!~1"-:: rma s.lll'..('::> { ::ni· 
t:y" ......... ., l1 fI--···· -:. (11 i:1~.t'ril']Lo 

,. .. ~',.; ... .,.,','-. o lI-bl~~"i::-') (~.:.' :u-r-:,·o 
pm ~-'1 ::J .• '" r;o.u: f'(J 1 Ô~·D l1us
tr ... ('""\.- ...... " ... '!_.'- ;"C"!1 r"" -n5. 
E-'~ r:-1'\1 i!'"1? c~:"'l1_:_2;) cem (''1 sc~.:; 
:f;;'r • ..,- ..... ~ ~,,-- .... 1'l'"r'._· ... "'. 011, me-
lhef (1!7~nc:O, C1111 UM mt-ep o: ·~o ;l 
(>L.,tor~ rl'J e q1~-l~e p..,., rO:l0;"'Õo~ :te 
~ei' rr"","'''j"" ""' (. 11""/::,,<;';)- N;1(:'011'l. 
rP'J,:" (',u']':) lar:o, Õ Con"'elhf) Yoeon9J 
(h F."'J:rr"',1':t ~"m'" "'lU seu" ",tl1Õ'1<; 

a rf'<'n~;to (I.!J m"",lT10 ~'1 un~o e já 
I2nviOll p.",tc<; f'.<;tUrl0S & Clim""l ~1 do" 
i)enut9CO'l. E ne"·<'os estU105 teve pac· 
t f C;'01C!iO ms .... cante um ex-coJeg'::? nos
SO " ('')n~t>lh?fro .'ll'.T~O F{'nrler . O 
po .. ,t;~n') phl~t ('_rn!:(s<rlliu, tarrbêm. 
Itralr a atenção do próprio In<tituto 
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dos Advogados do Braoll que, igual· 
mente, realizou t.l.lctos em tOrno d-a 
locação de imóveis no FaLs. 

Ass!m, o ~roblcma. do inqulIlnato 
está sendo enfrentado em três 1fto
re"; no 1\1inistério da Justl~:'., -' 
COllselho Nacional de Economia e no 
Instituto dos Advogados d _J.:a. 
Nêste último órgão, é bom que .,e 
~sl~e!lte a pí:.'rtJcipa~ão a:'iva de um 
ilustre advog{'.dc c ... pixaba. o doutor 
c~óvi.9 Re malhete. 

Ol'a, t:njo·se cm vistJ. que, p~l:.l. 
p!im...!.ra vez no Era:i1, Jepoi ... (i~ f.:n~ 
to" frncs, o Govêrno Federal (~:..!. 
plc:u_ando o!::::ccer uma solu:;âo JUS' 
t" lÓ::'C:\. e no me:hot int~r:2-7~ 1,.1-
ch..r.:lI pata ,o grave problcm.1 do ;.r; 
rf~IC:!:-m(';:.to imoi..·:l'ârio· tendo Jrr~ 
v:,...t:t .Ql!,:. o "J.JllZ:) d,:,. ~,'tual L::?l do 
Irqt_ilim.!o vai-se cSl,al.: a~ora, nO 
di:. ::;0. e qu~ ne.3:.~ 13,p"o .),:r:a 1m
pc.::' iv~l a e~"to:.r.:..ç;'o lZ3i.~lath!; o 
cons' drrano":J, também, que o ~~~to 
rr:"o',':;"'o p:la. r.1m:í·"" do.!! 1)~pU~ 
ta do.::', r,.rDrrc;~2 a r.t':Jt:l Lei d.:J In'lui
Urato apenns Dor ma:'" noventa dias. 
não vemos, S:. Pre"ident:-, n~nhum 
;ncon~nlE'nte em d.~rmo!l. ê:..s~ derra
de11'o crédito de confiança ao peder 
Executivo. 

_ Dir'se-á que & não. prorro~ç~-o da 
r .. et do Inouilinato não oferecerá :::
nhum ínCOnveni€D.te, não acarretará: 
nenhuma comoção social, não ielxa.rfi 
Os locatários ao de~f!mpar-{} da tutela 
lef"al. porque, em m:u'ço d(\sb ll~, 
o Poder Executivo "'a1xou um decre' 
t-o. inrpirad:l TI Lei T' ·'lC.'!gatla d~ •. 
lN!2 -. decreto ~:;t.e desav1<'AdBILeIlte 
ainda nfi-o re-vog.a~o pelo atual Go
vêrno. 

~:.>' dr·creto. com bn'3e no Q.-rtigo 
146 dR OOnstituição, dtspositlvô que 
treta d. Intervenção do poder pú
bllc-o no domínio econômico, enten· 
rleu de tabelnr o'" ttlu"'ué1s callside~ 
rmido ~ .lo-eRC"Elo éomo'" liIn • setvi~' e, 
'D01' ls~o mesmo, pMsfvet da. inter ... 
venção do pOder PúbUco. 

Acontece que, em tôruo dê...~ p~o 
f!Tt"to e~ta,bf'l~e!l-Sr ll!nll eantrovér
sio. rio sentIdo de se apurar a BUli. 
con,stltueiomtlidade. Exfste até op!n:':::o 
do ('!<ln.el1Itor Juridico do MiniStério 
da. Ju<:fjQít, entendendo que aquêle 
Decret-O coUde. frontalmente, cOm e. 
ConfUtufç~o Fed~ral. 

Or?, fendo·se em vista que a tons .. 
tJtuc'onalId,ade rtess1lJ medida. execut1~ 
va não é pacifica. serIa unta temerI. 
dade do Con'J;'res~o Nl1clonal d~i;:ar 
psv~Jr-se o dia 30 de ,Junho sem B 
1)fOITOg'.!i.Ç'ã,.O. por 90 dlrus, da- atual 
LFj do Tntml1lnat..,. n"ntró dêste pra. 
7(), o ~odP.f F,xecutivo terá oportuni
'l:'lnp t"m'l')'~l dE' rt:lrn"t".,. ~.:ten"a!!cn:. ao 
t:'OI!'-'rPF"o Nacional. que. com base 
n. Atn !'l1c:titu('ton~l pwerâ r.cceLer. 
(" rpC""b"rã. a d olib2raçi'io do Pode;' 
LE',~l"'J"tlvo. 

Com .~c;"P·-:, con<'!dol"~~ões,' SenI-' 
p~("",;~71 n~~, o lTlf'll PaTe~er é p~la 
"'!'"' .... ~.<l"I'í'l t!o 'Proje~ de T..ei "úntt'I'O 
<) n~"'-r de 'I"~!I d~. ~mRra dos 
D~T'u~<ld""s. a(lIifo bem). 

CNOr;r1':, 'ra ffc Ga.mC!) A Comiss.::O 
ri!' (''''l.<:;C 71':;.--:0 e Ju:;tica, ,.,.!" ?U 
" .. ~- /"', n -n~'~_'e SE!!:" dor' EuricD ~te· 
... ,,, ,"... rt -<r.' Pt -tOl!·""& -~aYor?-vt'lmtnte 
?> :-'l'J' ") .......... """ ~ do p,c5...,t;o. "'m pareC2T 
("'" C'-::~'.:- Co:: ~e.' ptc.!e~!do. 

F'TI r'H· ... Wr";O o r .. :);::>to. (Pausa.) 

Não ht:!l'endo Quem peca. a pa.la~a. 
er+;-\. encCl'Ttuia, {!. di:c-u~~ao. 

Em votação, 

05 .<:;f'nhores senadcre<:; que aprovam 
o PTOj~t" .Qtf{liram prrrr:.aneoer .sen
ta.:ias. (Pallsa). 

Aprovado. 

Irá à sanção. 

E' o ~tgujnte o projeto aprc-/ que modÜ:ca.. o art. 16 do Decre: 
vado: 6.4$!, de 1 de maio de IN. (Co 

lid.lçtlO D.1S Le!s do Trql:-1h~' , 
PROJETO DE LEI DA CAM...d.RA do Parecer favorável, S(lij D.9 233 

H9 74, DE 1954 1~:1-. da Comis!!.o de Lé~l-J;_cio 
_/ clM, (m 2.036-C, DE 1%1. NA CA:,IARA) 2 

Prorroga, até 30 de setembro 
de 1934, a v'uf:nc;a da Lei nú- Di.':::!UEKO, €'1:.1 tm:llJ \hi.!.co. 
merO l.3CO, de 28 de de~clllbro !er-o de Lei d._ C;::";l.1ar~ n9 lC'1, 
de 1930. . .1.9"51 <,11} _~.~1"q-53 na .J;:.sn (: c: '; 

que dlSPOC S\.:cre os prc~~~;;s t-: 
o Con:7:;LSo N~cional decre~ a: 
Art. 19 Fica p'!'orrogada, até 30 de 

sJtem'Jro de 1931. a vl3êllc:Q, da. L:i 
lU l.ZC~. de ~8 ele drz:~b;o do: 18GO, 
com f'7 :::.~t""rJ:õ:::s r...os.e_~o-_C3. 

Just'lmento . (' cr: .. _: 
!ec~':?';~ ...J .Jo..-mo, ~. 

:CC::TCS cOflLr~r:~s SCb os .z;.c. [ .. 
ilS 2 E9, -:.:: lC:l. c::.: C!':-~: -~ ;;: 
O":-.·,t: t';~-ro e Ju:Eça; c',,:, / 
llU'U; de :r:~~lon,;: e de ;r>:-.';. 3. 

p, ... ' 2' l\ P' "'--1'" '- < 'j. e~1 
vi9;~~' ·na.· data 'd~ 'su~ ptlbl'clçf.o, re'- j 1 
lDgad~s a e d;st1'-.5i~Õ3S em cont,; áriO'1 

. D..s-cu~ ::/:1.0, (m dl'() ú~-iCJ, dj : 
OS::. :?':':::SI!lZ:';':-"-:: Jet .. de D';::!retc·LEZ:. ... laLiítO n' .: 

lS{:;~ (n? 1:::-1_ na C!.::r ...... :.', ' 
o.~pb~ .sóére a aplicc.;;i:.j (_) '::.::., 
L(....;j.-;!a~!vo ~ .. ' 19. de Ir~: ({l.t.:.e I 

As mat'5riJ~~ S?2,uintcs da Ordcih 
c1,. Dil, noç f~:mo3 do RC.j:mento, 
devem.- Ecr d!~cutl(':'.s e votacln.:;- em 
sessfo .sceret~. 

NrJ .f.uJ.--· a t·--..- -;0 o ' 

ESCOLHA DE 
CO~8ZT~HO 
E::O::C:,,:IA 

~las e SJJuc,à -(ie'''-cu:-'~~ acs -;l~~_'~' 
do Cong~' esc.'; Nacionr!.l, JX::;to o p_ 

t'IEMBRO DO :-.) lC:1..3-latiVQ de 1!,C3 c. 2.r: - r. 
NACIO~AL DE .:t,() m~hliC:J tm Ordem' D_.'_, 

Discussão. pm turno único, do 
parecer 6a Com'f,~áo de Eco
nomia sóbre a Mensagem nú
meTO H13-G4 <número de origem·, 
173-61). pclr qllal D SI. Presiden~ 
te rla nemíNica submete ao Se
nnd!) a escfJlha do Dr. "pau~o de 
Assis Ribeiro para membro do 
Con<lc'11.!1 r:ac'onal de Economia. 

ESCOLHA DE- MEl\mRO 
CONSRLHO NACro::<fAL 
ECO:mMIA 

DO 
DE 

DisC'llS§..(JO. em turno tlnfco do 
parecer da com;ssão de Eco
t1omi(f ,f;ôbre a Mells(1gem nú .. 
merO 104~64 rnv..mero de origem, 
173) tpplo c-ual o 8r. Presiden
te da nemlb'Noa subm.ele DO SrJ-
1UUf/J a e~c()lh!1. ao Dr. f-l~H'olrl 
Ceell Poland 7'Jara 71unnõro do 
Conselho ·Nac1cr.!nl de EtônomIa. 

ESCOLHA DE l\!ElVffiRO DO 
C()NSE!"T'O NACIO:qAL _ DE 
ECONOMIA 

DiscUssã.o em turno l1nico do 
pc.récer aa Com;:;são de Eco
nomia ~ôbre a Uensagem nú
mero 105-Fl4 (111í"7lero de oripem, 
175-64), 1Jel" anal n Sr. Pre~ir!e:t
te tl'l RenúM:c" 81tbmete no SP.
narl"l (1 ,...<::,.,,1'11,. _-1" 1, (}11I"r,rt -f-o 
p(f'va 7'cf~.,Tr(1 "/J(JTrt wt'mtlTn (lo 
Cotlse'7l(). T'lac"!11nl i'e Ecnn..,mia . 

vi.rtude de d1tpe:a.sa de' int::rs! 
cocc~diaa. na ~:,.,;~lo :t:1t~ -: ,~~, :: 
( .. frmh' .... ri) 'Sr. -enntlcr D.,; .. 
Mariz), tendo parecer, sob n.9 ~13, 
:~.s .. Cl. t',,; ::' ~. -; P.I' .. ,... .. ::~ 1 
vo.rável com a emende 011P (" ;(.r 
sob n9 1 (CP). 

4 

Discn .. '.S.éo, eu: brrto únioo do f 
jett.. qe ReSOlução n9 "'-, de' H::l 
Qut(ma, da ComisSão Dxetorn. ' 
uC!I.lei. ,~r;J C--. J': de Taq,' ';:. 
reVl.Sor candidatos habilitados 
conr.ur~o (Mau"!do pere!}a Vaso 
e Adolpho Pe.rez). 

_5 

Dtscu...sQO, '- ~ t l' no nnlc, ao .f 
jeto ~e ReS'Olu~ão n9 28, de' ·3s.s4~ 
llomel'a Jo~ê Ro::;:' ~o ~ .~ ~.1:'T2.1 F 
lal' patn o CCl'g.J de AL'noxar 
PL-3, do Quadro da S~cr=ta!'ia 
Sf'nado Feder~l.· . 

6 

Discussão, em segunao turno 
Projeto de Lei do Senná:> n9 ,~ 
19$4, da Con11ssão âe .wnanc2~-· 

L > , 

c/a~:{;.~ de. ~'~um,ção)~ q''';-: " 
t'(,h-e a r'!G"~-f} ;, ._.... • .~~~ 

próprio federal, pa.ra. nêle' ~r instE 
-lr o T-r' .••. ~ • f' ,," ~ . • ... 

"d ~r::>'I", Par-"-~' ~:.'":'~:~ I 
... ~. 944 e ~~'j. (!~ 1:31 c:.3.1 C:-' 
.. '/> r"'1Etlt:li'!'o c Ju"~i«;n' c "' .... 
n,ullç:;<;. ." .~ -', u_ 

Sol:cito aC'c; S"s. funcion!trias 0[0- j . 
h'in :'5 Jlrov'd:nci~ n~cr!:"-~'r:~" n:o'~~ I 7 

sent!co. D\.ruS"sE.j. ::::.1 IQ turn'). r~ ;-.{)~ 
'" • .. (l" J~~i ê:l '1'::11""':1 .. n? 50, (te L ~ ( 

(A S('~~('7 ffJ':'''-<:t''! ~"('rí'" '!I) r, ?utorh no E':t'. e'?nlr1~::, l""f, ';'.-:
hDrC'q e Ui 1"1;-'/{I")$ e 1:r7ffJ. a scr T,--p"'" rI''''' :-;'~5 "., ... T'"-I"~ 
'i.,:~T!i!J:'. ti :.'~ !1D,-r<:t e 2,) min"- r>7'':'''''''>'~r'l,.. ~ ... ,,~ bF~.,·~·~f~·"'1.· ;-: 
tos). rT, ..... ~ ... ,. ... 'h_...... _~~, _ .-. : 

:,. ...... ~I'('.. 1·t'h'l. "P"'''r'''''-r, .... ~ - =' 

;"":::.; .. ~,.:":~;-~:~~"r_~; }_-!'~.-~;" 
~,.. .. ., ..... ,.,." ...... ,., ...-.,-('-.-' ",." .... ' - . 

o ~~ . ..,'..,~- :-.- -::~.- ~: 

CNor"-;r(T ("C' ,.. ... ;" ... ) - rol::' rf:'~ 

a f1~, ~'l ~., "., .. :.., N~ ~,., ''> ~~, o· ..... _ .. 
",.,,, (_,.,1~ ........... " .... ,o,! _1_ 1- , r 

berb fi, sr:--""~ _ .... Hj(' ... :.,. .. -.~ 

lt ..... :--:d.., rr"" t~~t,,~. ,':-'..1 rr ....... ;Tr 
serC'õfJ. (le.::l::rn-l'·"j !'l"l:l c. r.-:ó~:r:fl n. 
s~gu:nte 

Sess::o dt" 24 de j!.li.l:",) de 1!:34 

(Qu::.:'ta-f(~a) 

1 

D!sC'Jssâo, .em turno único. do Pro
jet de Lei d:. Câms .... a n 98. de 19ti3 
(n 647-B. de IS59 • Casa de origem) 

.- ... ....,:_-, ... ~. rl~ "",,'" ~.H,,;'1-' r- "". 
"'p f ..... " .. 6 .. "'1. ,.,"c; tt,,!"'1f'-: "''' "',.'~' 
~11tl·." (1""" 1"..., ... ..,-"..,<., ". .{. " _.,.·_·~e 
....... ,.,;"1 (',. ... ~ .. -':~J ... ,.. .. ; '('I','ri' '" .. ~, 
,.,~ • ,.,,, <" .. ho~'~qH .. ') ((\~~I'_~_" 

...-' ........ "; ... ,').0 ... +., ... " ... "' .... "'n ('Il'r'.,..,..~'" .. 
11) TpT<ltn .. .,., "" .. c::'l". ti". 21 •• .., n"'\-' 

f>T'fc;n' f- ...... ') "ctn ""TI t ........... :-~~~ 
C!1'. f.l:"fl,.,A,..~ .t."1fAni· C~"~"" 

Está encerac'9. a se~fô. 

(Encerra~8e a sessélo ds .22 1 
,as e 35 minutos). 



l:._,~z '::.")". ':-r.o M l,l".~ int:':J.LCS 
~ "-ü c:,; .• : .• ,fl_' S ú:_c •. ~ qll~ pn.rL1n~ 

.:) d'} C:l.':;! r:..:.~': :";:-;.), n~'.J &e ·co9àu~ 
, .,., c:·-;] 0, L'Ji;>+ .• ':05 f ::'C':)3 no t2:~
) c> ~U::::l'::::':D c:.U3 C C';J'J:l de pro.: 

'1- :l1"'~ Pr-~·c.~nte Cl .P~~e'-'·'''! .... " ~i:·. 
~":" ,'.-' C' ~~ ~ _ ": .• L,,~., D2,,:-::C,TC"U Cc ~::.: '-:,'{!~ 

l :1" :110;'0 r'!.:: aC::l!-;o ,ir j:,:t2~t,; r>;j"à se ...... ;çJ d,.! ru;c.::ç':"o, que 
I q Li,!ld\J, ... :Ilho:cs D~PUClOL5. .g I 
::: _~ .. :1!e V. F~"'5. tC:lll-O ~nr: ~;> fc'7, jn:c •. 1l:rrJl~1t~ 1~~a p,-,;-s< .. 
; , • '" ~1'O ,~ ... ':_~ '1 ::>:t'!"-lIp llTPj ·S:-.L'I1ir' J C:.st~ T~~,:;, C'1m'nd8à:. 
:) L~-·:_:::?:tJ. 1::1:; t-::'n-c:~'~: c .i.nl~, ,1 -.., (':.[.;.1'1 p.",(":1~CJ, c<]~ a com~ 'f t; .tL:;" .. .::. ... ~, r.:r::o. J[. U', ::_0'; (., ~ _ ~~.J t.~ ., J.(' ~, .. (' n~:.i"-
.cd~ 11!:UlI'ld.! CJ:11_ L..'\t'!' õ,~ €' 1'" '5 e ci~ :":.~ C.lTp'1C.SC3 na ffi~.S t:Jr-
1,-lJ) c ("~ (",mp~J.rci ri d:!.:l::'hO a: ::: c.:-~":'n.:.-tr.~o de ~(_,:,-: e t~f'S sa-
r- t'lQuer chficulo c a c'..' t:t C3 q'Jal. ut-nrc. c;n '::J m:':;HlZO, :-'Chlt.Ç~O q'~o 
'. 't'r ~"::;-l;:!;::'). ..... I) o ~r:.';J u. Lura c ln"':-::l"::'] na d,-

~ ,,; ,o c~~ta I1L!13 ;' ,Cr:a'Q1S Cl 

~c-:::~'''ç':) a V, E·;-5:. e. ('1':' ... r.:;-r··C'i.'li~;:'.O' n ... -2'"C n-'le é f'UJ se 1ro
I lh~ rt'c (,la c:it'iustl A<;:!'lllJ'f'19 r J,rcou O c''';~~e.-:,;'J L..J:s h-ú n1enr:; cc 
1 I W'.r!. <''::i1 M rs (,~3·lT'Uo; 0J /E~ta, ,)~:n, m~r:! ~'3 ;.:' dJ<: J1' j I] ",ú'J.
r) 0) ~~a.~i cnS2JJ.nc.O-m3 ccn,.J1 CO") r"' ~ rs';o't" ar. ~uv('n'uri'::' c ti sua 
o ( .::.:L:L1tJ n,o o que :'_Jl.'':-:2.~t.1, n'1' (..· .. 'ct~nll n~I:n'"! :'S:Uc'O-Clcmocn:c:a 
~;' 1- ··,o':.::;,r:::.n,a, o ilu:;trc !]r A:;o~· (l'''', r:r ('it':;.~e {::)(Io o Drrsil Só Jhe 
t, P",) .110ntc:ro, Ct1j~ \';da 1::1I~ <;:Ol,: '~C';(,Cln, m-"~HIC:-r.~O e a ·p:::-V('rS:lo 
l' :. ccn:tJ.nb (;~rv,p :.'} Pa!"á, :.1.1,!' ~ , fll:;f\r":':"2, r:o·~'-<::'·l3 que e:ta
t·, C::1cont:-o umn for,n:l, Um )11. r ~ , 1 1""'''> "r.':.~n:l::~.>S r.~ mJ.i~ :n
C'l~[::t;co p':'ra d:m'J·\.~tr3~· U :1:"" •. n ~-t.1 :-t"1 (' Sll:.:::j:"! r.::n'"Jnha d;:; àc:õ
r .. 3t.~d~c;mcnto: bnt:-r-jfl'} cr:::ll t..ljfl~ I ~.·lt"Ç:J c.o~ pc.=::.Ulcdcs d:mocrát~('('s, 
r, miJlh!:!s fô~ç'a.s, COmo reatei d~' . ".~on'lnco i".unid2.cle de O]Jortun'd<l
j 't~r fa75-lo, n:). lut'l pcto~ "r:;l1~c ~ ~ T):,roJ. taCes c ao invé.5 gCl'unCo 
i-~'~;.3e:SE'S 'do povo·', N::c::s1t\). p3re _ .,M:V;C'1;c,> cd.ento,,· en~'lau":'~cndo 
t:;-'fI~O :'0 ap;>!o de V '- F:-~:!::, e eS-jl ·~"'1udo;;J.dl, nfrcntc~3 e l'tp!d:Jmcn
to-l. C:i:t!) de C:UJ com élc ~O:1~aiCl, ~f', fi D ('u~t.r. c;:J d'nhic.-o 10 1;'r,VO, d:-s
~,-'ll]pre em proVEit{) LIa C)·e~ivid"..'lp. j:r".r:'f!CO ~ r~p;:r~entaçi:o no Con
r'trl:!;s '5~berd nando o Poder Pú~lj ... ; ",::-;'0 p::>h c:-mp:'a c!o voto ~o f'lei~ 
C,) aos mte:-êsses partlcul:lrt"s das ~ te: ou ao ju:z: cbtde,~ndo a in."ualda._ 
P~.;::ps qu~ c (.ct~m, p, m~-i3 t '!.C'~. ~e de tot:J.'3 p2r[!nte a lei c todayia 
t:·,'j'.:-l e iznominjosa forma de d?P'·.1~ d:,~tr:lmjnd(1 a )m~·('n muit:!.s \'êzes 
\'~l:o da autQl'id:lde politica, D:J nF' ''''~1'·''p"'':n~d~ de sUbô:--no, que com
·e'4· ·~r "r, fcs'dc p~('Cj5a'ncntc c:n ri p!"on~:::t co. qU'llq1J0t ~m. m'lS Que a 
1ml";'·';; C!..!:l p:-opoSição e usar o de- ~l '0;1 c} r;rad:l e avilta deflnltlvamen
t':,Ho,: qJ PCd:r Pú,?liCO de tôda sua te:~, enf;m, nesta imensa N~ção sa
ln11lu\.l~c.a psra servIr a sI me~mo ou Cc111C':'da, p:-aticava-se uma foIsa de
à g~'el que o rodela. nt0Cl'acia de <;'b:::ritas ~ue r,c-~ ,""lC'ID 

Chego ao ~oder em conscquênc!a o pOder Cm tôdas as suas formas e 
d~ um mOVlmento revol}lC1QnárlO. ~e banqueteavam fa,rtamente, enquan_ 
c~Ja3 ralz~ mergulh:~.m funtic no Que t~ o povo sofria fome, descri~ da jus .. 
h~" ne malS vc;dadel:O na almo. po.. t'Ç'J, dese~eNnçava e desesperava .. 
p1l1:'':' e n') repudIo que o povo b:'C'31- :C', tr::!l1~form~ndo-sc em m"'SS3. dó
J '.' ' !':. votou 80S re~lme.s to- cil par!! o tr:toolho dcs d-1'13:0:rOS e 
t:'1: <-: r " f O tenho comp:,omlSfc.,;, do,> extremistas, ., 
po~s, cr-r:n os postulados d-:l rcvoluç5.o A Revolução se f~z pa:a qL'~ se 
de 31 d'e marco N;;;n A\;t.nU v;nrnlA_ nr:nha<:;'<;f\ COm ir.sn de uma. vez Dara 

• 

(Seção 11'; Junho de 1 ~;;4 18,!·f 
.~--~ 

.... : .;.': 5 no Br=:.stl: C:l;nQ i.n';t:umento lzbc~:nçh.o de V, E:::cias.; em q~"';H 
.J.L_"'.:!. ú.l:c~rúI, estou pn.;n.o a lU~:lr e reverencio o peder Legll:ilat:vo e ,: 
~u~.;:t laf~:nias, enf(cüLar oodn,a,s e representeçe.o legitima do pJVO <1 
~hr.~::S, mas n~o lcem::':::l UI11 Só mi- te grande, sof:ido e gcn:roso Dt:· L..', _r,) OJ. r~:;.!;f,o que jurei c.d-ctal' do, 
J l .. :':'L_r, C4~;O na (.ncr~:a sC:tna, E:omens do intcl':or. em gl::.t'·.: 
:~. -. 'J L' a n~::l.lS cLlc:eme e a que p:,:'~e, V. E:nns. i.tm a~udJ. con!.:.,. 
,,1'.J H~, ~ lcva s:US Lteucs, Sab~- i::1c:a dos problemc3 da teaa U1':-:~ 
'~., cnL.~.ln:o,. Ut;'~lz:.r CUlW.d io~'- rc'";e que sof;-c 3. Dll;1ústl3. do ~.J.f.!J :-0 
.. 1:.1 .. 3, LtJ :r..ll.ca..d, ·53 lnl.!_ Z~.r.<.l~J c'olorc50, onde uma POp1.1laç.'o <::,c3. 
.. :c ... ::."": 1<...8, }.:J.ra rr'"Ut:a:':::L ll~ ~J3 "li;:, mt'.;s cmpob!"cc~C":., gerfllldo "UI.':t 

u:.; ,:.)3 ~"'5 n:,rC'::'::,-J,,,S e c::s tenta- rcnda "p::!r capita" c::.s mais r,:!"l:.;; 
'·,yS que (':.co~-:;.t:rrêi uor:.v;:r.\'~. 'U-3. (:) 1"'"10bo h'1bita enttct.::nto um::t (lI;\, 
) d l.:., f.\.i.L,;.en.::. c;;-pe",I..11.;!.a c _sz: r:~cr.cia!mcntc r~quí~s;l!la. tj'l ch ~,; .. 

.•. ;) clt. L~::J. r.s c..~~ 8. y.:.:üo 5U t~ll- ," ,lC: clzs::~[!ç~d~'T':ntc, num CE 
,:.:u h;,. t.l~:.sj :"~ .• 1 c...:- i.: ;;,~,L~·.:), ~,_J D;"é-ccpi.:e!!sta., priFio.;JriTo ',,) 

;',~.:'J. D.O fa.z m:l<tc.:> r.1;:.,r, e crt!n l'O.'lry'~J:O c:~t;;1~;\';i\.3. C.l r:{.~,rlr 'J 

::" ~:.r.:-~ç::::l, a t~.[._~·J ':1 c:1Uua c o i':~'cn:J, COm E(:"_~ fi:; d:_ ·_trc;,; 
t::;.'c:' (CC p'.!: • .c::;~l cr.l l!.:CJ t;.:ot3. :,,;r.:':~l~~ncja.s que c'li a.C:v~m, O e'.:l .. 
~.':~ .. o, t.i"O da tC::T:l, em que cntr::.nos ~..:-

L::>~;J, t::.12.:;,C~ ·r:l' c: - ·;r.~:n::! tl:dO (':n~e e timidCrn;::nte c:tà :r.18.rc~.\-) 
CJ- ~.":3 t:..c:::p.:r..:O.i L. u ps'..:co (J.:J JJ. ~e;o ônus em r:rrrl do r!l('c.-:n;<C~',:_:l 

·_~;.l;:'=.'1\ I,O ,D fi':.\.'': h." t ll-L.ü:() ('. t~('njC3 rcs!l:)1~~,'..v.'l pelo b~t:o·:':,~
.:: Ci.l,cll c:ll:1.nho a IJ:.',CO:i'';4. 11--•• '::'3 r~'c~ c:~ p:,o::::utl'Çid~r::" O no""c rt' 'J 
=::3 .n!'::.:h~ [!. p.:n'::i..! C'.-;,~~n~l:. ... a, lU- C C!;1:z1"i<or, (i.:'s:!.<;:~:Uo e a·;:m,:rl·~:_ 
~'<:C) n'JI~l;lde:n::i.J.c a L;;.~.J e }::.::;.o- (",0, f..J,j:c\"lve ap:.~~:, r.:c.~.:c.; .i!.':'; 

.. ~~ r.a.:: ITlC fo.;:;;-o t J cor ..... .:.ll, p·,-;,r;:o. M-~"":l em pêC'~~--~O i'TI')r~"'- ('~:r-"4 
:.ue pC5JS ~cr mm.-o i~·J \"l~5.:".a; <iUC t"~,~'~~2:s de 350··r~- c'lci:t·~~] :::'l:'~3 
,,~:l eJ Jmem:J3 rC~·L':\':S OJ ç::.;.i.ll1:J,- d) nt'n:;irem a ic!-:r:e de um nno. r:-i4 
c 3, r.;;tn QUO n'::'o c':'~: ).:'.r.! ce nLn- (DO lhes falta o rnlnlmo de r':=:-1<;t~<1 .. 
31~ mcus ol:::lj.:tlV;:' ; ~"_ .. h~C ~ur::';inJ. ci~ mtdic3, pOro"fu3 CS P:l!s D~O 1-:
cO;:l:~ (I. so'.J::b3. c c u;..;:11110, p.:!r:::. C:"M ou nE.o podem prat:cJr norrt.:s 
q-:.:e cu n2Q me I:.:. n~~arme LUll1 fã- ru4-Hncnt-::res G~ hl3'iene. ' 
_uo; JJ qu~ eobre~;J:::J k:'J me dc~:~c 1\1 E1t:l, scnhor.:-; Deput:!dos, t::rt 
;:.m:Ls eS~ll':,cer d: (;~:" o '~o'.-érr:o é t:,cmcndo de"nLJ e V. F:;~S,. e :'0 
.• -:-.',.J do ~:Jí'O e n:"~ c ~:'u senhor 1:;>':~i'110 c GUJ se t:·cduz em lul 'f 

Pc:: Um b,:'evc rr..c,.1:ntJ, p-3rm:tJ. o ':0: tojos cs mc:o'~ e mo1C's p::.ra r'-
1.:~.1 D;;us quo eu l.::·,'.'nt::: a C:1':::~J., :·.ir o qU:-dro :r<co-soc!al e eC::l!}J
,n ~nal ele g:-:lt~dJ.') c G3 r.Jm~:l..l~ lr.:(Q do nc.-so in~2r:or, V. r':j":', 
",::", pnn a mcd.:':;~J :nu~hel' quo me L:·'( 11 acc,tn'O dc.::,~10 eté po;~'~~~ 
0::1 a luz e me guiou 08 p:.sscs co-n· O Cov~rnr) s:m se prcocu,::!r S~ 1'-:c1 
rOJ" c CCtlg2m, ~ ql:C h02e, cOm UI .. d~':--~r n:csrs ou flUOS .~(1 o acc!t:r""l- il-
t":lta e doi.:; etc.:;, fuo:-to meu pai' t:"rt:r d:;:Ste e;~cto in·t.Jntc, . 
cho;:a-!he a aus~nc::1, no mom::n~à C::nhores Dep11~3de~ .. 
C'm que vê o filho lll'lis nõvo alçado Com:> cr'st50 conf:o na ajud!) ~l_ 
2. ma!s alta ma:;istrntu:·:-- GO E<;tedJ. vlr.a n:,<; b:1n,:,z-os qu'J h:we::.'to de c:r,
L. r'3:r~dcr:o, a',uG:!., à mulher cxccp- p:::r:-r, incentivar e ('neorajar um a\:
c:rnJ.l, que D.::us me cO::lc:d2u por tênt:co hlJmem c1'l C;:!~32 méd:a, (H,~-
c::,t~a, fiel e ami3~, prcv.do de !"1C!11f'7~S ml!:crlo:s, &1')3 

êf'nhores DzputJ.dcs r~v:-sticlo d~ r',prpnç':lS e de b{n~ 
QU!ll1do V. EXi13 me lcv4::am il. pror.-ó"itos, que se v~ à te,~:" d_-,.; 

p~Javrn. de apOlo e a honro.3a p:-efe-' d:-stnos do perA, nl'!l;a hora S')~!o· 
rênc.u da. ESColha de meu nOlll~ fl- ,n.I do processo hlst:J.lco brc:l.Cl:D. 
Z:'4·'-n com exemplar ncbreza desli.. Como Govanante, nada prometo, 
gand~,J-mo de qualquel: ccmprom ~.so sen50 esfôrço, trab:l.lho, sacrifício e 
de ~.dem político e plrtidá:l? Ta.l hon:::,_d:-z ·nt'·ênsi~(,lltC: nad'1 rre:ll
conaut'l en~r..andeee o Pará e o,~ p3- ["0, se 11'0 n. ce:tf>~a de po:'!?"' diz€,j,', 
r::('''~''s e me deixa a<; mãos Í!Y'!."'es J r r,,~'l 8p-n::"''''1 :l me:' S1:':::'''~or: 
p?la o meu trabalh'J in~ente, Q\...e- "Aqui t:;:m V, FY~, um pará rerlj~ 
1'0 e devo merecer a permanente co- mldu dos SCll,3 erros I ". . 
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li I!:dlnunac. L.eVl - Amazonas pJ, Va..<..eonceJ.'\J.s -rOrre.s - R, do ele-
li ArtnUJ Vlrg'111o - Amazunas I ne1ro 
a AlHóruo Juca __ Cea é 1( . .Nelson M!tcula.n _ P&ans 
'J L71x ãult Rusado _ RO N,J-ru 15. L'.1-elto 13!"a]ft _ paraná 
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1. JúllO l"eJ.te - Sergipe 
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BRASILEIRO tP'I'B) 

PARTIDO rn.A.BALHISTJ 
NACIONAL (PTN). 

Ltder: uno de Mata0 
Vice-Lide,: Cattete PInheiro 

Bezerrtl Neto 
OECat Passos 
AntônlO Juca 

ONIAO DEMoCRATICA 
CU D ",'l 

Llder: Dantel lf.r1eqtJ1 

Vtce-Lft1eres: 

Eurleo Rezende 
'Adolpho Frane<> 
Padre Cal .. ans 
Lopes d. co.w 

, . 
I 

III - Parfl...::!)! 4e ,- -n ct) 
ller.;;..;zntante 

MOVIMEN'I'O ffiABALBLS'l'/, 
RENOV AI!OR (l.ITR) 

aepr ... ntante: Auão Stelnbl'\1C'1 
NAOIt:lN.1~ PARTU:;o PE;\IOCtt.ATA CRI$Ti,O 

\.PDC) 

3eJli' ... ht!lnte: Arnon clt' Melb 
PARTIDO I!&'Ul3LICilNO IPR);' 

Representante: Júlio Leito . 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO (PSB) 

Representante: AurélIo V1sJi.tr, 

AORICUL TURA 

PreGldento _ senador Josâ l!)rmi1l!o tP'I'B) 

1TIco Presldent<l -Senador EugênlO Barros (PSD) 
OOM!'OSIÇAO 

Titulares 

Eugênio Barros 
Jooe FoIlclano 

l'Itul"' .. 

<1OSC ltll'nurlo 
DIx-Hult Rosado 

TItulares 

Lopes da .:oote 
AntôniO Carlos 

't'ItullL1'Ú 

l?TB 

t1DN 

Suplente> 

1. Attlllo Fontana 
3. BeDedIcto Vailad:8J'e.7 

Suplentl>' 

I. MelO dJ'9.S"a 
I. Argemlro de - FlflUelr ... 

'3uplentcs 

1. oantel Kr1ege:r 
a. Jollo Al!l'lp1no 

",uplenteJ 

D_P.X. 

iidllo LeI to - Raul 3lubert1 (PSP). 

Secretárt", _ José Ney Dantas. 
lIcunCO"" _ aulnta:l.felra.o. ~ 10 llorll3 

• 
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CONSTITUIÇÃQ E JUSTIÇA 
Pre$idente -- Afonso A.rlUOS ,UD~I 
VIce Pr~sJdeJ.lt.e WUWIl Gonça.I\'t.S 'PSD) 

Tltula-re!J 

Jefferson de AguIar 
A1J,tônlu Balbuw 
Wilson Gonç.aJves 
Ruy Carneiro 

Etlmundo Le't .. 
~ezerra. N etc 
A;rthur VirgUlo 

CO.~lP'Hl(,:'AO 

PSU 

aDN 

Suplentes 

1 Menez.es PH1.er.te.l 
2 LeIte Neto 
3 JQSé FellCl8JlC 
4. Fllinto Mu.Ue. 

1 Argemiro de Fl.gueJ.rÊ>do 
2. Melo Braga. 
3 Oscar Passa 

AloysiO de Carvalho {PU 

A:fonso . Arlnos 

1 Daniel Krieger 

2. Joo.o .AertPli!lO 

3 Eurtco ttezencte Milton Campos (~)' 

B P .. i. 

Jbsaphat Marinho (sem legen!laJ AarAo S!ieinbrucb (M1'R). 

Secretdrta: ... Marta Helena Bueno BranOão. 

Reun6óes - o.uartas-felraB, à! 16 noras 

DISTRI10 FEDERAL 

Prtsldenú~ - At.réilo Vianna tPSB) 

Vice-presidente - Pedro LuC:::mco rpSD) 

CO:Vi~"C ,~ :'-AO 

Pedro Ludo,lCQ 

1'1Ilnto Müller 

Oscar Passos 

ictmundo Levl 

"u,mo Vlanna IPSB) 

~SO 

JíJsé Feti.:laoO 

. 2 \Vl_tr.:"áo G:Jt,JCl 

FI" 
1. tl.~ elo Br!l.!!a 

2 An'Wn1o J.Jc! 

B i .1. 

Uno de Matto, IP'I'N). 
secretária Ju11eta Ribeiro dos Santos , 
Beulubea ._ cz,.'llDtas feiras. UI 16 noras 

ECONOMIA 
Preslden/" - LeIte Neto (PSOr 

VI~Q .. Presldente - José Ermu-lo Ql'TB): 

TitUlaiI'eB 

Leite Neto 
, AttilIo Font.ana 

José Pellclano 

José Erm1rl0 
~elo Braga 

~do:pho Frtmco 

Lcp~s ~'l Costa. 
:W'1n;m bJrr.I"'!:-'t· .. .J 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

L Jefterson ae AJU1:U 
2. Slge!redo P ... .heoo 
3. Sebastião Archer 

::--~~B 

I s.. ,..:-rrJ. N' ... UI 
2. Oscar passos 

~.JN 

l. José Cllna.:,-do 

:: ~!l.r"":lrln.s de ..Ass11mpção 

3. Mem de 8' IPL) 

r: P I. 
Aurélb Vit'nn:t IPSB>: 

S"',~''::'~:· . .i·~:l - ArE!Cy O'RelUy 
f.:' .... --:·;,::a - Q'.'jn~!",,-feirrs às 15.30 

i::DUcr''1r~o E CUL"l'Ui1A 

Piestdente - Menezes Pl:11entel tPSD). 

Vice·Presutente - pür~:'e CSlazans tP'l'B). 

T!tul .... 
Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel ___ " 

C01li'CSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

. 1 Benedicto Valladares 
3. Slgelredo pacheco 

.,.). I.1ccnciado, Substituído ~i:O sr, Eurico Reze-nda 

. 

PeSSoa de QueirOz 
AntOnlo Jucá 

P'l'B 

1. Edmundo Levl 
2. Vivaldo LIma 

DON 
padre Ca.:aza08 t. Afonso Arinos 
Mem de Sá {PLf 2. Milton Campos 

B!'I. 

Josaphat Marinh.. <Sem lege!i.da) Llno de Matto.! (PTN)' 
Ser"" ána - Vera AlvQ.renga Malra 

Reuniões - Quarta.s-feiraa, às 16 norM 

FINANÇ"S 

Presidente _ Argemlro de Ft;ueiredo ) PTS) 

Vioe-prestdente - Daniel Krieger ttJON) 

Tltula.r .. 
Vlctorfno FTeue 
LObão da Sl1vell'& 
Slgefrecto Pacheco 
WL!sOU GonçaJves 
Leite Neto 

Argemll'O de Flgue1r:do 
Bezerra Neto 
Pessoa de ("lettC2 
Antonio J'Jcá 

DanIel Etrieger 
Irinru Bornha':sen 
E'lr1co Rezen<ie 

~em de Sã 

COMPOSIÇAO 

PSD 
s"uplenteD 

1. Attmo FOu!.aoa 
2. Jcse ·Gwomard 
3 Eugêniu BarroD 
4. Menezes I?'unen~ 
5 Pedro LudoV1CI..· 

?TIl. 

1. José Enn1r1o 
2 Edm'Jndo Leva 
3. !-_o1e!o· '"3ra"o 

4 Oscar Pa.&SO:l 

UDN 

PL 

1. M:lton Can.po.l 
~ J J.lO AJIT~'.nO 
3 Ado,pnJ Fr.mco 

A :oys10 ·de Carvalh!) 

BPL 
Lino de Matt.o..s !PTN) 
Aurélh .. Vianna lPSB) 

1 Jullb LeIte IPR) 
2 Jo~aphat ~lannho (S l(l3~nG:..); 

SecretárIo - Cid Brtigger 
RtUr.lô~s - Q1Jru'ta.g.fe:!ra.s 

INDU~TRIA E CO:"iERCIQ 

T"I~"·'cJE'nt.e - Senadó. ,TOSé Feticiâno 'PSD) 
Vlc~-Presidentc - Senador Nelso:l Maculan (PTB) 

Titulare, 
Jcsé Fellciano 
AtUio Fontana 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

AdolphO Franco 
Irineu Bornhau.sel. 

COMPOSIÇAO 

PSD 

Lobão da 
sebastião 

SuplenteD 
Silveira 
Archer 

?TE . 
Vlvaldo Lima 
Oscar Passos 

UON 
Lopes da CCSl.., 
Eurico Rezende 

EPl 

ri 

Aarão Steinbn::h Raul GiulJert! 
5cnettrh - -Maria HrlenB Bueno Dnmdão 
Reunião - Quinta.s~fciras, àS 16,:::0 horas 

LZG!nLf\çJl.Q r'J':';If\L 

r.-es'del-UJ - Vi'\". _do Llma IPTBl 
TTic" l~'Js:rtC";'~e - \":.:L •• rlr!o o-'m:el 1;1~n;' 

co: J(,.'A.C 

psn 
Tllul:l.f~ :':':):l.Ilte.:'l 

Ruy carneIro !. L'L: r-:.:t-_ 
Wa!fredo c·;rgel. 2. ,)J..~ -Ul.~_ ,. ... -d 

MIlJIo Font3:tt 3 S~,:"~r~do PaCbtc;l 
Eugênto BarrOJ 4. LObÍ"o da S.JVf't!'$' 

V1valdo Lima. 
PTB 

!. Edmundo L<vI 
Antônio Jucâ 2. pessôa de Quell"07 

UDN 
Eurico Rezend\ l. Lopes da C~~ 
AntOnio Carlos 2. Zacha.rta.s de Ass-.mcão 

B P.I. 

Aurélio Vla.nrul (pSJ)1 Aarão Stelnbruoh (MTRI. 
secretá.rfa - vera Alvarenga Mafra 
Reun!ôes - TerÇ8B-fe1rM, às 15" _ 

I 

,. 
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T~~u:arcs 
~' :-rd::-~'} ".U!c!._.iffS 
';~:;_"')n (,;: ;\:"''.l;ar 

~T~;j L~.Ll.lrio 

llI;'L\S E E~E:1G 1.6 

COl'.!POSIÇAQ 

PSr; 
~,lpj!OtCS 

1. P't!re L·~Go'.:.."o 
.F:L.nr~ .': ;.rr 

FTD 

,t.:-;;:m~~'v d::: f'lci'Jet;o·.Q 
~.:,.;> , -_ . .lU 

.) An:tn_c J'l:'). 

J,~:'} ?,-';p'no 
•• r .. ú:,~t. C ::.:3 

r::?l 

JIl~é (' .r, I:Ja 
Alor.'"{ A' .1.(;, 

JúJ:o l. "Tp 

POLlGO,,:C ')[,;; s 'C.' 8 
pre _~TlI~ - tl.Ul CU"" .:1.: Pt:'O) 

~·;c1·Prell'ae-~·,", - "r.'Hé~lO \"clnn.i 'P::3D) 

r;t'Lar~.s 

::'17 C:rr":r .... 
E: .. ·,,·!J.(. ar('ne'r 

D;x-Hult no.'-.uoo 

l.'u~ H'US1<':AO 

J->:::V 
S'..1plentes 

S:]::frC'o:!v pachEco 
'J - L~~te r-1cto 

/'IH 

E .. r~emlrv de l"l);')e!Hdo 
1 An:on~o J'Jc. 
2 JO~é Lrmlrto 

João AS"flplllO 
J ,;.::e C..tndmo 

A'Ué.IO V.anna 

L'lJ.~ 
1. Lope~ dn Cos f ao 
2 Anton~o Ca..tlOb 

a P I 

Julio LeJl.e ,PR. 
Gecre'A;-L:. _ Arary o Heliiy 
Re'.!mÕ~5 _ Q'lal\.2 t':ira~ as 16 horas 

PROJETOS CO EXECUTI 

Cm.IISSAO DE PEOJETOS DO EXSCUTIVo 

presJõer.tc - Sen,a,jor João Agnpino WD~{) 
v.,:.C'e-prf'.tidente _ 'Nilson GcnçaJ\'f'::' IPSD) 

f:tularcs 
! .... "!te Neto 
Jose Gu:omard 

!\Irm de Sá 

Banos Carvalho 
B~zerra Neto 

r:::zn:el Krie3er 

C01!PUSIÇAO 

sup!ente"~ .... 
W:..frcdo (;: . .<rgel J 
Jo,-e f'cJ1C'inno 
B'lV Carr.ca::; 

PL 
A.oys:O de ClrYl:.!lho 

Pl'B 

E:r' Q1UndJ Lc:;y 
.\1 .... ;.) Bra7,a 

LD~ 
,\!"" t,o-n1o Carlos 
.\dolpho ::<'ranco 

:a~l 
.1'., uréllo V~anna 

Presidente _ D,."'· t!:.ilt. R')~J:lo (PTBt 
Vice·Presutente - i'.n~onlO C · .. Jus I UDNJ 

'l'ltula.rell 
,WaH'redo GUNel 
ISebMt1âo Artber 

'Oix-Huit Ro.s.:tdo 

r",tônJo Carl"" 

)úl!<> L'lt<l O?R) 

COMPOSlyAO 

PSD' 
sup~enteo 

1. LObão ia suvetrc. 
2 JOSé F'eliclanO 

?TJ3 
Edmundo L::v1 

UON 
E'..lr1cc a:~EnQO 

13 1'.1, 
J0S3.pt!l.t Martnho (C~:::J 1::--..:lQ.> 

IO't'm",,_aria - SaNlh Abre:hão 

" ;:'IELP.ÇÕES ElO EflJOREQ 

,'tesldenté Benedito Vall .. dal..:..s IPSD) 
ece·Presld:nte - Pe:sO;l dJ Queiroz IPTB) 

CO~lPO~ .. ÇAO 
I'ttU1s,rea S'lp:.:ntC/l 

.?SD 

.I!cnedlcto V'lJ.ladares 1. Ruy cameiro 
:t'lllnto Müller 2 Leito Neto 
:;).1enezes Pi-nenteJ 2. Vlotortno Li"relre 
.Iosé GU10mard •• WUsorl GonçaJve,9 

PTJl 

;l>essoa de Queiroz 1, AntOnio Jucé 
VIvaldo Um. 2, A.rn'emlro de E'1gueil'cdo 

:Oscar Passos 3, Me!e Braga 

-( 

, 

An' onW C", rJ(" 

Jo.;e Ol.i10:0o 
H.ul p::,n.~:ra 

~-------~~~. 

?:l.dr~ CalazBro 
::i JoáO r.gflPtnc 
~. ~.lem de Sá PU 

BPL 

ReuTltCJcs _. qulIlt3S :e1ras. U' 16 "luras. 

?rc'<ldt'ntc _ S!;:efredo Pache~{) 

\'u'..e-Pn·:H1t'nt.; - Jose CànctJeio 

Tlt'LlcUes 

Slgerr~do Pa{'heQ 
Pe3ro LudoVlCO 

José Cândido 

Raul Glubertl (FSP) 

~O:.lP02JÇZ'.O 

prB 

UDN 

:;uplcntes 

1. V .. lfrc,' Gurgc.l 
2 Eug :!n1o Barros 

Antbnic Ju~ 

Lopes da ~ 

B P.l. 

MJ.s:uel COUto cESP!. 
Secretáno 

Re!tnté>es 

Eduardo ftul B'lrOCS!l. 

qu1nta.& fC:1ra.s, ~ 15 noras. 

SEGURJ'.NÇA NACIONf.l 

:;E>res1dente Zacharias 
Vlce-Pre.51àent-e - JOSé 

da A..sbl.tm~çào tUUti!) 
Gulomllró .PSD} . 

Titulares 

José Gulomard 
Vtctonnu .F're1re 

Silvestre PéncJes 
OscaJ Passos 

~eu BornhauseL 
ZachaJ'la.s Ge AssumpçA.c. 

8uplenkJ 

PS'U 

!.'Ta 

ULm 

1. Ruy C'i1l ne1m 
2. Attil10 .Fontana 

1_ José Erm1r10 
2, D'1x-Huit Rossdo 

1 Adolpho ~ancG 
2 Eurtço Rezende 

D 1'1. 

Raul Glubutl rpsp) Auré110 Vla,nna. 

SecTctdrto Alexandre P!aende. 

.Reunioe.s quint9;;. feiras, à.! 17 horas. 

St:RVI(}O POBLlCO CIVi'í. 

~dcnte _ (Joys1o eis Carv"'ho WL) 
Vlca-:Pr:sJdontc - Leite Neto (PSD) , 

L~lro Netu 
Fillmo i\:iÜUST 

Olx- r {wt Rosado 
. Silvestre PértCl~ 

Aloysio da C'arvaIho 

Aarão Stetnbl1lcb (M:'rR) 

COMPOSIQAO 

'ODN 

IJUplenv...:> 

1. Vtctcrlno Fre1ro 
J. Si!rcfredo t'ache~ 

1. Melo Braza 
D. /lIltônJo JUcâ. 

Antônio Carlos 

PL 
Mem de Sã 

B P.l. 

Miguel COuto IPSP). 

.t;ecretário - José Ney DantaCi 
Reuniões - terças-feiras, àS 15 nora3 

• 
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DANSPORTHS, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 

COM.POSrçAO , 

Suplentes 

PSD 

EU'gênio l1arrw 

VV~;.scn Gunçalves 

1 J eU erSOD de E'..gUlU 

2 Jose Guioma.rd 

Melo Braga. 

ODN 

Lopes Costa Irlneu J:lomnaUSen 

a P.l, 

Ml~uel Couto IPSP) Raul 01ubertl IPSP) 
secretãr'lo _ Alexandre E'fllender 

lleuRlõe, qUaJ"taa-te1Nle," 16 horas. 

• -- ----------
COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão do Projeto que C) 
. define e regula a PROTE
çÃO AO OIREITO 00 AU
TOR 

Para o estudo dos efeitos 
da INFLAÇ1!O E DA POLITI_ 
CA TRIBUTARIA E'CAI'I.3IAL 
SOBRE .AS EMPR~SAS PRI. 
VADAS Crtaaa em virtude do Requenmento 

n' 480-6:& do sr, Senador MlI'OOD 
Camp05. aprovado em 20 ae le.ne..ro 
de 1962. 

De,!:lgnada eIll 22 de Dovmbro d.e 
19B~ 

PrQrrugada até 15 de C1ezembro de 
1915::1 em vtrtude do Requerimento QU~ 
mero 193·62. aprovado em 12 de d~ 
zembro de 1962. 

üumpl.et.aaa. em 4 de Janelto Oe 
196.3. com Co üeslgnação a.os Sennures 
Senadorea vasconcelos I'orres e 
Edmundo L.oeVl, 

Prórrogada até 15 àe dezembro Qe 
1964 em virtude do RequerUneDto nü~ 
mero ! 198-63 do Sr, Senadol Mene-
~es Punente~ aprovado em 15 ie de
zembro eis 1963. 

,Membros rn - Part1doa 

GUbert.u 'Marmno - ilSD. 
Menez.es E'iment.e1 - PSO. 
Hetlbajd(; VtelT8 - UON. 
MHton Campos - 0'01'1, 
Vasconcelos forree _ P'l'Br 
Edmunao LeVl _ PTB, 
AloYslo de Cal'\'alho - I'L. 

B) Para estudar a situação da 
CASA DA MOEDA 

Orlada em 9.,nuuO ao aequerlmen ... 
to 0 9 531~63, da Sr. Sen&dot GouV'88. 
VIeira aprovado na sessAo de j! ele 
agOSto de 1963., 

DeSlgnaOà em a de agOSto Oe -1963, 

Prorrog a.c1a em vUTUlle ao Requen~ 
mente 09 1.161, de 1963 do Senoal 
Senador Attf110 Fontana, apl'úv&do 
em 10 de dezembro de 1963. 

Membros 15) 

AttUlo Fontana 
PSD. 

Jose 
PSD. 

Fcl1Clano 

- ParUdes 

- Prestdente 

- (Vlco·Pr,) 

J""II ErmlJ10 - Relator - PTS. 
Ad01Pho e'renco _ UDN. 

Aurélio V1a.una _ PSD. 

SecretlU1a: Q!lcllLl Leglslatr. ... 
PL-3, JuUeta Rlbe1>o das Saotol. 

O) "ara estudo das causas que 
dificultam 8 PRODUÇAO 
ACRO PECUARIA e suas re. 
percu'ssões negativas na el<
ç~-"\tção 

Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re ... 

ferentes à RHORMA. I>.D
MlN1S1RA1l\lA 

Para efetuar o levantamen- 1 H) 
to da PRODUÇÃO MINERAL' . 
DO PAIS e estudar os meios 
capa:es de possibilitar a 
suo industrialização ('l')i<aa POI InlclatH'!\ da (am,jceo 

dos UepllL"dos apruvuQa 0('1 ... ,j~l, ... 0 
~m 1 12 1963 Cr!aa.l.\ em rutude do Requet!:nen~ 

to n'" 66';·63. do Sr, senadvr ,'OoSf 
~1I10, aprovado na ses.sã<l de U Qt" 
3etcUlbro de 196:3, 

DeSIgnada em 19 de setemnrc. (1t 

196". 

?to:rogada em vUtUde Q<l .a~Que· 
rlmento o'" 1.159·63, do SI. :5COdtlOl 
.\1-lHon ca.mpos. aprovadu na s~ào 
ia l~ óe de1':êm~rc. dt l'U63 , 

, MetrlOros ,g) - ~t1.rUdos 

Jose }<'eUClano _. PSD, 
Attillo fI'onLana - I?SO. 
Eugêmo HarrQ8 - P;:;D. 
Jose Ennlrio \RelatOIl -
Bezerra Neto _ PTB. 
M~J.o Braga - PTa 
Lwes da Costa - U DN • 

l"fa. 

MUtoD 
Ull" , 

Campos (Presldeot,e) 

. Júllo t..elte tVICePr.) -' PRo 

Secretarlo: Aux!llar LeglS8tt.lV(. 
I?'L~10 AJexandn: MafQUe~ de AL':;lU, 
querque Meno. . 

ReunlOes: fi!!s tetrBE à.s 16 Dor'a.3. 

F I t'ara estudara situação dos 
TRANSPORTES MARiTI. 
MOS E FERROVIÁRIOS 

Cr~a\UI. em Vlrtude do aequer.men· 
til ll~ 152·63.. do Sr. senad.or J~ê 
E;rnurlo. aprovadO os sessâo de 13 dt 
Dovembrt; de 1963, 

l)eSignaClIl em 13 de nllvE'm':)rc al 
1963, 

Prorrogada até 15 de dezembro ele 
1964. em Virtude elo aequenmeut.c 
n~ \_ 162-63. do Sr. Senador JOJ1c 
Leite, aprovado em 10 de dezemot(: 
de 1962. 

MemDros 15> _ Partidos 

AttfilO FOntana - PSD, 
Slgetreào paCheco _ 1'50. 
JOSé ErtnU10 _ PTll. 
!r1neu Bornllausen _ UDN. 

JQJJo Leite - FR. 
SecretárIO: Aux111ar Leg,.I.tlv< 

PL-10. A.lexandre M de A, Meno. 

SeIla\lUleS, 

'.V:.sun Oonç~Jve.s - PSD. 
LeIte Neto - P,::,U, 
Slgetl'edo pactll'r.:tJ - P6i,), 
Argemlro de r'.g:ueneo .. _ p 16. 
Ectmunac L.teVl - P'l b 
AQolph" ~'ru.nCo - UUN, 
Joà\. t\~nplll(.; - U D~, 
.~tlJ"E'Uo Vianna _ PSB 
JosaphBt Mannho - t:iem \e~H .'1),. 
DeputadOs, 

Gustavo capanema tPresldentt:) 
PSD 

AderOaJ Jurema - PSO. 

Laerte Vlt ra - ULJN ISU05t!~UidO 
pelO eputado Arnaldo NOguel;"51J. 

H~ltOl L>las - U UN , 

Domei de AnOralle - PTB •. 
Arnaldo CerdeUa _ P~1-'. 

JUi.rez fó,vora _ PUO. 

gn'alClo P1nto _ -M'l':-t .. 

... -
COMISSõES ESPECIAIS 

l'AltA O ESTUDO DE 
P;WJET08 DE EMI<.::\
DAS A CONSTI1'UIO.O 

I) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/61 

{QUE U1SPCE S()RRR VEl'\l'BIEN. 
TOS DO:' MAGlSTRAUOS, 

Ele\ta em 21 de 1unho Qe 1961, 

Pronogada: . ( 
- ate lb de dezembro de 1962 Of"1O 

Requerimento 609-61 apr. em J4 Co 
de:r..embrO cle' 1961. 

- até 15 de dezembro de J963 :>eto 
aeque."iInento TI9~6~. apt. em 12 ao 
z;embro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1964 ceio 
RequeriDlento 1 138· 63, apr. em 1e ao 
dezembro da 1963. 

Completada em 29 de outub!'o ae 
1962, 15 de malo <Ie 1963 e 23 ••• mil 
ne 1963. 

Membros (6) - partidoa 

J ettersoo ele AguIar _ PSD, 
L /Jllo da SlIvelra 123 de .uMl de 

19&31 _ PSD. 

CrlAAa em VU'tuOe Qo ReCJuerLDl.en~ 
to uI! 561·63, do Sr. Senador Jeuer. 
IIOD de AgUl&r, "provado em 14 !Ie 
agOsto de 1963. D~lgDada em 2& o.e 
agOstc de 1963. 

Crulàa em virtude do Requemnen-
to o' 569-63. do Sr. Senador JOSé C) 
ertnlrlo, aprovado na .1I58!1.o 6e 20 de 
agOsto de 1963, 

Para o estudo da situação 
do CENTRO· fltCNICO DE 
AERONAUTICA E ~ ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTICA. DE S JO
st DOS CAMPOS 

Ituy carneIrO - PSL 

BenedIcto vaU.dar.. - PSD. 

W!1son Gooç!Llves 123 <Ia 111>'11 6e 

I?rol'rogaO' até 14 de In""'" !Ie 1964 
<90 <11.. I em vutude do Requerunen. 
to núlnero 1.100-63, do St. SenBà<Jt 
lefrerson de Agutar aprovado em 10 
d. d"embro de 1963. 

Membros m -
Jef'ferson de AguI .. 

I'SD. 

Pl>rUdos 
/PresIdente -

WilSOn GonçaJves - PSD. 

Artnw vtrgtllo - 5?'tB •. 
Edniundo Lev:t - f"I'B. 
Adolptlo Franco _ ODN. 

EurICo Rezende IVlcePreGldeDte) 
aDN, 

DesIgnada em 22 de agOSto ae 11163. 
Prorrogada por I ano, em vtrtude 

do Requerimento o' 1.19'1-63 <lO s.
abor Sens.dor Slgefredo Pa.c.beco, 
aprovado em 15 de dezembro ~ 
1963. 

Membl'Oi; (5) _ PartIdoS 

José FellolanQ _ PSD. 
Slgefredo 

."dD. 
PaCheco IVlcePr ,) 

JOSé Erm!rto (Presldeote) 

Lopes da COSta - UDN. 

Aurélio Vianna /Relator) 

1"l'II. 

PSP. 
SeClreta.rto: AuxU1Ar LeglSlAttvc, 

Pr,..IO Alexandre' M.a.rquecs de AlbU· 
. Josaphat Marinho - S/legenda.. querqu€ Mello. 

SecretárIO: OficjâJ Legtall,tlvo, Reur.1õU: 2~a CJ '" .t.e1l'aa aa li 
FL-U, 11., B, CAStelO11 jlra.tl!"'> • 'll1or~ 

'Orlada enl virtUde do Requertme3l~ 
to n' 7H8·63. do Sr. Sen~dor Padre 
CalazlUlS. aprovado Da sessãO de 13 
~ n'\)v~mMQ de 1963. 

Designada em 13 de novembro de 
1963, 

E'rorrog.dtl até 15 de dezembro de 
1964 em virtUde do RequerjmentiD nú
mero 1.158-63 do Sr. senJ!.dor AO!.ô. 
nJo Jucá aprovado em 10 de dezem· 
bro de 1963. 

Membros (5) _ Partidos 

JOSé Feliclano - PSD • 
RUy Carneiro - PSD. 
Ant-ônlo JucA .• P1'B. 
Pa4re Cal.~zal\J _ 0..011. 

19631 - PSD, 

Oanlel Kr1eger - UDN, 

~P" aa COSta <29 !Ie outubro ao 
19621 _ UDN. 

t.Wwn Calnpos (VIce-presIdente); 

lIerlbaldo Vieira - ODN 
!'tal PaJmelre _ ODN. 
SUves". PérlCles 123 a. abril de 

1963) 
Bezerra Neto '23 de abril de 19681; 

- PTS, 

Manso ce!sc - PTB, 
1'og\lelIa de. Gama _ E"l'B, 
Sarros Caryalho _ PTB. 
AloysIo d. Canoalllo !Presidente) 

_ PL. I 
&tem de Sé - PL. 
r_phat MarlJlllo - SiISS~.AA,~ 
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.!J) Projeto de Emenda à Cons
tituição nY 7/61 

fflUE O.lB?Ol ... soaUE AS 1\1AT&
;a.\S Doi C031Pr;Tíi:NCIA PltIVA
\'lV:\ Uü ~>ENAUU. (NCLlHNDO 
.2,::; f',!!. .·:~Oj.)OR N. EXO~;:'.I:t(\ÇAO 
IJO~ ~'l-j~~Ft':S ti!!; r.llSShO Oi
~U.h1!,1 A'a \\ Pt:f:;ut\;\IE.NTh í!: 
AP~:fl\ A:-: () iSl(!-B~i..2l i.;11<.;~
';.'U o 1-.(),h .... t.uF:no I!. o !:EA-
r;:P.:,_ ~:..:,,: .. o J.:. .RE! • ."' .. (..úES Dl· 
:L .. L.: ' ,'l [,l,iU''I CO:\1 .eA1SES ES· 

E.c.'.1 •.• 1 4 àe C'lt'.l'Jr ode I~Jl, 
F:·u"v;..:'':'l"' .. 

- a:~ 1.) ar de:",pnnro de lf..t.2 ptU 
... l·~,f".l .... ~ ... '\.I Jc,·\,t1 d.pI. em 14 ":ai 
d.'~ .. 'J-I.,I 't ;J·jl; 

- etf 1.1 de J':t..em:;ro de ;9ti3 Ot>,c 
~!~q . l ~~ t.J apr CID 10 de aezem· 
Of{; UC ~b".J 

""::1'!):::. ,'1 em ~9 d'e outuOro àl:. 
l::'.d .. ~·l ut: ao '1. de l ... v:J. 

: ~"~.Ü ,rOs . ~(H - ParllQOS 
1.i. ... : •. ·~_~ 1;'.1lleutel - P.::i,u. 
\ .... hl.Jll \'-<,I.l .. :JJ\CS .~:~ Qe lf,orU de 

10,1,:). - p.e.. ... ltü:ute - ,ptiu. 
1.I.:L.{) dd ~ •. \elra P6U. 
R ,j i".'·UIlf'lH .. \:.!3 de aorll de 19b3' 

- p;;,v. 

G'Heio .\l.,;;'!d-ln (.. de o-utu:)ro de 
19tHi _ PSlJ 

Eunco ~(e~ende 

19b.!! - UOl\ 
D<.i.nieJ K,neger -
M.llWD Cl1mç..-')s 

- UUl< 

l23 de abrLl de 

UDN. 
(Vice" Prestaem-ei 

fiçIIOI:dch. 'Vle.ira - crUN, 
Lopf::' Cl.a Co.>-t,a - O lJN . 
Sl1 .... estr~ Pel'!clcs •.... 0 .,) _ P'I'ls 
Vlv!'uQu Luua - PTB. 
Amaury SIlva 124 de abrU de !jHlaJ 

- PTB 
Vaga jo Senador pmto FerreLr8 

(2v de abrI! de 1963J - Rel!:t.tOl' 
Pl'B 

A!OYSlO de carva.l.ho - PL. 
Lino de MataJ - P'ftIo 

K) Projeto de Emenda à C<.lns· 
tituição nq 8/61 

Isom'E eXONlJ:RAÇAO POR PRO· 
A'OS~'AOO Sj,NAOO Dl< CIlli~1:. 
DE J.\llSSAO Dlll l.03-lA nCA U,h 
CARATEn fEItI\'lANEN'I'E', 

. Elelta em 5 de outubro àe 1.961. 
Frorrog~da : 
_ ate l{) de dezembro de 1962 oelC 

Rcque:tment.o 601H11. &prova.d.o em 100 
de janetro de 1961 j 

- ate I!) de laneiro de 1963. oeJ.o 
Reque .. uncntc 1al~62 aprovaao em 12 
do dezembrQ de 1982; 

- ate l!> de dezembro de 1964, pelo 
Requerimento 1.140-63 .aprovado em 
10 de dezembro de 1963. 

COmpletada eM 30 d~ março oe 
191]2. 29 de outubro de 196~. za de 
abril de 1963 

MemOrOS 116) _ Partidos 

MC?rez:'CS ?!n....:"lLel - PSlJ. 
~ Ruy Oarnmro 123 de aD:U de 19'1J) 
- !-\'~.:..de~~te. - PdU. 

Ln:Ji>..o da Stivt::ira _. PSD. 
Jepcrt>on (ie A.;u1ar 122 ~'l :'..t;)rH de 

1963) - l'SD. 
G:.tldc .\.l.UI~QiD l29 de out1.!.J:.'o oe 

198:li _ PSu. 
Dln~(>. Kr.c'tl'r _ ODN. 
EurICO Rt:ZeDde (23 da aorll de 

~63) - Ijt:~'\; 
Milton OJ.mr.:os - UDN. 
He,·U:Hl,do Vle1ra IVlce~Preslden:::l) 

- UDN. 
Lopes da Cost3 _ UDN. 
Vaga do Senador Pinto F3IelrB 

(23 de abrll de 1962 - ReIat..or -
PTB. 

Bezerro Neto 123 do '-brU do 19631 
- PTB. 

Am..aury SlJva (23 de abrU de 19611) 
_ P1:'B. 

Vivaldo Lima _ P'l'B. 
M<>yl!io de Carvalho - PL. 

!.ino de MaW:. - PTN, 

blARIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
"=-

L) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 SI/61 

IQUE nlODIFICA o REGIME- DE 
DISCUIl\HNl),ÇAO DAS UENDAS) 

Elelta em 20 de: novembro de 1961 • 

ProrruJ.:.da.: 
_ ate -li> de de;embro de 1962. pelO 

Requer...:n-.:nto 600.\-61- ap,:ovado em 14 
de dc;;e:ll:.Jro ao 19J1: 

- KLe 1'0 do lif>~·.;,noro de W63 pelo 
a.equen:mcnto 182-52 aprovado em 12 
.:.ie deLt!Ulo:O de 1!:fl2; 

- at,e 15 tiJ d~ 'E:moro de 1964; t'~lC 
.-{l;q'H,'r.m.:nt.o 1 141~ti3,' ,a·provaüo em 
te de dne:nlJro de 19133. 

l\;.;mJros tlOl - partldos 

Jederwn Oe A.1Ular 123 d.e a.:lrU 
;:te Wd~, - p:,:::P. 

.• \lme~e.s ·p.lmentel _ PSD. 

.FLlir1~li M.uhpr _ Pf:U. 
UUlJo .:\.".onui.n '29 de outub-!'"b" "'~ 

19321 _ P.:JU 
.Ruy carnc.l.ro· t23 de abrll de 136:i 

"C" PSD 
DJ.ll~e. Kr .c]cr (REla~r) - OUN. 
f,"..mco H.l:'!,mde I~J de a.!:lnJ dt 

19(3) - UU.\l 
.L\1J.lton campus - ULJ:-.i. 
Henba:do Vleua - UIJN.· 
RUI Pdlmelra -UDN. I 

Amaw')' 8úva - 23 de a.bril dt 
W631 _ t''lB. 

Barros Carvalho - PTB .. 
A~geUl:ro de 1<'lg-ueiredo - PTB. 
Bezerra Neto 123 de abril do 1963 

_ PTB 
A!O~IO de Carvalho - pl.,.. 
Lmo de Mutos - FN o 

M) Projeto de Emenda à I!ons
tituição nY 10;61 

,APL1VAÇAO DAS (;O'fAS DE 00-
POSTOS DEb'flNADA5 AOS MV· 
meU'fOSt, 

Elelt. em 28 do dezembrc ele lCOl. 
Prorogada: 

- ate Ir. de <!ezombro de 1963 ","le 
Reg 'iB3~63 aprovado em U eto (lQ
z.embro de 1962.. 

__ a.té lã Ue dezembro de 1964 tw.lo 
!tet;!, 1.142 .. 63 aprovaàO em 10 :10 GiZ
tubro de 1963, 

Completada em 30 do março ele 
196~. 29 de outubro de 1962 o 3 de
'lbril d.o 1963. 

Memt>:os (16) - partid03 

JefterSú-D de Agu1a.r _ PSDo 
WUson GonçaJv"-' 123 do aJ)ril de 

196~1 - PSD. 
Ruy URrnel1'O _ PSD. 
LobaC 'd.tt Sllveira - PSD. 

. Uwdo MoodiD t29 de outubro de 
19a2) - PSlJ 

Milton Campos - UDN. 
Henbaldo VieIra - UDN. 
Lo;:;es da COSta - UON. 
João Agr1p.I.D.O t23 de abril de 1963) 

- UU:N. 
I!.'UrlCJ ':lezcnce f23 C-s Elbr(i ,"o 

19C31 - UD~. 
Sllvestre penc!es \23 de abrO de. 

1~.:1) _ !Yl B. 
oNn-uel!'"t1 f1l:l O~rI'i3 - PTB. 
Barros CarvaU'o - P'l'H. 
Jó"aohat M1'lrtnho (23 de Il'lrtl de 

19Ij\l) :... S. te" 
Atu"s..o de eélrvalho - PL4 

LlDc de Mnt'JS - nN. 

N) Projeto ele Emenda à cono· 
titl'ição ilq 11 /S~ 

IC:{1t.~·110 C3 NO;'OS 
r.:L~~:-ej,7:U3) 

EleIta em 28 de lIlarço de Jgfn. 
Prorrogação: 

- a.té 15 de deze-mbro de 1963 ~elo 
Req. 794·62, aprovado em 12 :b ':1>
?:embro de 1002. 

== 
- até U de dezembro cio 1984,-poJo 

R.eq. 1.143-63, aprovado em :0 de 
dezembro de 1963. 

COmpletada em 29 de outubro Cle 
1962 23 de abril de 1963 • 22 "-o Ju
lho de 1963. 

Membros - Partld<' 
Jefferson de Aguiar _ ?S:a..-. 
WiLson GonçlUves (23 de aorl] d.e 

lS631 - PSu 
Ruy Carneiro - PSD. 

Lobão da Sil VeJIa - fi&-.. 
GUldo Mondln (29 de tJutu:-rv de 

1962) - pSU 
Milton Campos - UD;>il, 
Henba.do \!lClra - UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 
JOão A:;riplno 123 de abra do 11:63) 

- UDN 

Eurroo Rezende (23 de abnl de 
lS631 - ULJ.N. 

Sllvestn· Pêricles f23 de aor11 de 
1963) - P'rB 

NoS"ueua da Gama - PTB • 
Barros carvaJho _ P'l'B. 
Aloysío de Carva.lho - PL. 
Miguel COuto - PSP. 

'Cattete PmheIro t!}J de 1l0('U de 
1963' - PTN. 

O) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/62 

tOB1UG.,\'.:'U:tIEDA!}:!: UE CGNCUR~ 
so '~ilRA lNV~.s"l'iDURii· EIU 
CARGO LNlc...·lAL DU CIlRUSIItA 
li PRomlç/iO DE NOMEAÇOEb 
L'lTERl~.r..S) . 

Ele:ta em 10 de me.lo de 196a. 

Prorrogada. : 

- ate 15 de dozeml>ro do 1962, pelo 
Req. '185 .. 62 aprovada em 12 de de~ 
zembro à.o 1962. 

- "to 15 a. dezembro do 1963 peJo 
Req. 1.144-63. aprovado em. 10 de de .. 
,embro c!o 1963. 

complelalla em 23 do abrJl ~. lm. 
Membro. - Partld'" 

Jetterson ele AgU1LU' _ PSD. 
W1JJioll <.ronçaJve.s ~23 de abnJ de 

196aJ - 1'8D. 
ttuy <.:arnmo - PS. 
Menezes l?1.mente1 - PSD 
MlIwn Campos - UDN • 
HeribaJdo Vieua - ODN. 
EUriCO Rezende 123 do ebrI! de 

1963, - UDN. . 
JOão Agrlp1DO ,:13 de abr1J de 1963 

- VLCe .. PreSldente _ UDN. 
Danlel Krleger - DDN. 
I;1U.e.;tro !'orleles Cf;! do ubrll a. 

1953) - PTB. 
Nogueira elA Gamo _ PTB. 
Sarros CarvaUlQ - I?TB, 
Aloysio do carvalho -' PL. 
,Aurélio vianna 123 ele abril de 

1963) - Relator - PSB. 

P) Projoto de Emonda à Cons· 
tituição n9 2/62 

(!.Ns'!,:;r..J.·J~ I'~\!'J 8 ~.nsc:t:rjzn~t:çJl.!:. 
~2 [ .. :"'::.'::-: .. :3 ~: .... ilC.:I !,;3. t,.;:c.s 
['lv~'\.[:,:" ':":":. ::t·tl, 

~elt!l em 2a ce maIo de le62. 

Prorrl.l;!nção: 
- ctP 16 d:o dezembro de 19133 oeJ~ 

Requenment..v la,j,6~. apruvado (in' ~.:. 

de dezembrc de 191'2; 
_ atl'> J5 de Of'.lembrc de 19134 "':1"1(' 

Requertmento 1. J :'iH>;j a.prova.ao cu; 
10 de dezembrc de HJd3. 

OO:np!etudl em 23 de cllril Qe 
IS53. 

Membros _ Parí.ldos 

Jefferson de AguIar _ PSD. 
Wl.Lson Gun~aJl"c.s 123 do .õ!.lr.lJ tU 

1963) - PSD. 
Ruy CarDeirO - PSD. 
LobA.-o da Sllvelra - PSD. 
Leite Neto· 123 ae aJ)rU de 19d3l 

_ PSD. 

Junho de 196" 
.CCW _ 

Milton Campos - UDN. 
Heribaldo Vieira V1ce~Prcsfdent3 

trDN. 

Menezes Pimentel - PaDo 
EurICO Rezende (23 da abri lele 

1963) - Relator - m;·N. 
SUvestre Péricles t23 de abtU c'-' 

19631 - Presidente _ f>TB. 
Nogueira da Gama - PTB. 
Barro.s Carvalho - PTB 
Aloysio de Carvalho - PLo 
Lino de Matos - PTN. 
João Agripino 123 de alJrU de l.:.:.3) 

- trDN .. 
Danlcl Krle,;er _ ODN, 

C) ProjNo da Emenda à Ccno .. 
ti'luição nY 3/<52 

(t'lU'Io:a~ .. 'l O .r::i:J!JNt'lL $:::":'~" 
r..:C:l EL.:i::';'~:l,'..J.. A. F!XA~ ':;.:.'. 
'2..1 :?; .. it./~. li ;''!:U.L::~.:t;çiÇ ..J...,f 

P:":::~.J'.':C1.~ .. o c :~_: .. ~l::í' ... 3 I~:. 
E:J.:·r::-! ,".l. COi':!S::l.' ~:x :~:~&:.. :~a 
o:l - j!'.:O A~IC!ON,'lLl. 

Eleita em 10 de Julho de lUS'.!,' 

Prorozação: 
- ate lb d.e dazembro de 19133 I)~~ 

RequenIDcnto '187~(j2.. aprovado (liJ l3 
de dezembro de Hl62, 

- !lté 1& de dezembro de 1964 pc!o 
Hequenmento 1.1<-6. aprovado t:Jll 19 
de d~tembro d.e 1963. 

COmpletada em 23 de ab;i! (lJ 
!D63. 

Membros - PartidoS 

Jefferson de Agu1nr - PSo 
WUson Gonçalves t23 de ~ do 

1963) - E'SD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Lobão da SllvClr8 - PSD. 
Men27.eB Pimentel - PSD. 
LelW Neto 123 de abrU de 1963) 

PSD. 
. MlIton Ca.:nP08 - UDN. 

HeI1baJdo Vieira - UDN. 
João Agripino (23 de abril /Ia lC6D)' 

_ UDN. 
Jl:Urico Rezende <23 d. oorlJ de 

1963' - UDN. 
Da.nlel Kr1eger - trDN. 
Silvestre Périclea (23 do Qb,r1J, 00 

1963) - PTB 
Nogueira da Gama - PTB. 

Barros Carvalb-o - PTB. 
Mem de Sã - PL. • 
Aarão Stell1brucb _ MTR. 

R) Projeto de Emenda à Cono
titulção n9 5/62 

(DISPOll SOBRE A ENTREGA !lOS 
MUNICIP!OS Og 30% DA A::!~{i:!: .. 
CADAÇhO DOS ES'ADOS (IJa!ll
DO EXCEDER AS RENDAS r,::J-
NWIPAlS). ' 

EleIta em 13 de SJtembro de ~t"d;I. 

ProITOlf'l-da: 

_ até 1b de dezembro de ]9ti~ p: lo 
R.equenlllentct 0\0 1 117-6:1 aploJ', JLU 
em 12 de dezembro de 19S2; 

_ ate t~ de de:remoro de Ul3{ o'""!:l 
ftequertlllcnt.Q 1 147 -ti la.provaJ,.... .- ~ 
.1.0 üt' deZE'lUbrc de 1953. 

COID;ll: t,u,o em a c!.o t.bri: dE) l' ":'.:J. 

~\lemorcs _. t"artlOOS 

Jcfl~r::;UD aI? Ag'.i.!:l.l - lt'!JlJ 
Ruy UarDerO - lOSIJ 
Lobã{' Q J -:;.! vera .t'HO. , 
WUSOD UonCd.lv~ 12ii de af:lr: c1 

1.~6:.ii P~.:.J 
Leite ~-et.o ·:,;,3 'i 631 - FSD'. 
Meneze~ Plment-eJ _ Presld<O;l~::!o 
Ml.:too u:amp.J,5 - UDN 
Herib.a..lào V'ç >In - UlJl\1. 
Josaphat M t!"...oh(l _. 123 4 ç-:;) 

Vlce·Presidente - crDN 
Danle. Kr~ger _ U tJ~ . ' 
Vagl'l do Se:lbor PlOto Ferrclrt. 
EurIco Rezende t23.4 63> - UVN. 

'26 4 631 - E'TB. 
Nogucira d.a .-Gamn - PTB. 
Barros O"Mva:ho _ PTB. 
Mem de 8:1 - PL. 
Miguel Couto t23.tl.821 ~ - I?SP 
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8) Projeto de Enwnda à Cons
tituiyã.o nq 6/62 

{AUMENTA P.utA QUATRO O NIl
. MIlRO DE REPRESEN'EANTES 

DOS ESTADOS E DO DlSTRITO 

Argemlro de F!guelredo - P'l'B Y) Projeto de Emenda à cans-\ 
Elmco Rezende (23' 83' - IJDN tituição n q 5/63 
MUton campoa - UDN . 
Daniel Krleger - UDN IDlSPOE SOBRE O llUPOSTO Oh 
Josapllat Marinho - Sem Le"en~1 VENDAS E COSSlGN.\ÇOES 

Jo.!Í" Fe..,ldAIld PSD 
WHSOll Oonç~Veil - PSD 
Hezerra Neto - P'l'B 
Edmundo Lev1 - PTB 
Argelll1ro FigueIredo - PTB 
Mel\. Bragp - PfB . 

,FEDERAL NO SENADO). . 
Eleita em 13,9 62 
Prorrogada: 
- .. te 15.12 63 peJo Requerlmento 

'190 .. 62, aprovado em 13.12.~; 
_ até 15 _12 64 peJO aequer1n'lenoo 

1',148-63 .. aprovado em 16.1263. 
Completada em 23 4.63. 

A!oysto _ de Ca.rvalho - PL,. -
I V) Projeto de Emenda à Cons· 

tituição n9 2/63 
(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

Destgnaaos em 23. 63 
Prorr()ga<1a~ 

- até 1& 12 64 oeJo Requerimento 
1.151·63. aprovado e:n ·l~ 12 63. 

Deslgna.da em 31 5 as 
Prorrogada at.e 1~ 1:J 64 pelO Re· 

querimento numero 1. J54-63. apto
vadQ em 10 12 63 

Membros _ partidOS 

JeUetauu Qe A.g"UUH - E'SO 
Ruy CarneIro - ~SO 
UlbfLo 4 21 SUvena. - PSD 
Wilson GonçaJves - llSD 
Menezes Plttlen tel - PSD 
Leite Ne!{) - PSD 4 

A.maury Stl'VJI - PTB 

Bt.lrlct. Rezende '23 • G3 1 _ ffi):-f 
'AlOysiO de C1If1'alhO - UDN 
Afonso Artnw - UDN 
Josaphar Marinho - Re:at()1 

S~m L,egem:ta 
A 'lfPlJO VJanna - ?TE 
Jül:o [..e;fe - PR 

._---~ 

COMISSõES 
PA!ILAl.\IENTAK~~S llE 

INQUÉRITO 
MembrOS - Partidos 

'elferson de AgUiar - PSO 
RUY Carneiro - PSD 
Lobfto da SUveira - RelD f,Or 

PSD 

Membr03 -:- partIdos 

Jefferson de Aguiar -. flSO 
Ruy Carneiro _ PreSldeoI;e -
Lobão da SUvelra - PSD 
WiJ.<on Qonçslv.. - PSD 

Bezerra Neto - PTS 
PSO ",.. Vaga do Senador 

I CRIADAS IIE ACOR\)O CO~l O 
aumbertc AIt'J' 53 OA CONSTITtJJÇAO 6 

· Wilson GonQOJvea (23 t 63) 
PIOD 

· Menezes Pimentel - flSO 
Milton CampO. -UDN 
Herlbaldo Vieira - UDN 
Josaphat Marinho - ,23 4. (3) 

VDN 
DaD.1el Kr1eger - ODN 
Eurico Rezende - ,23 4 63) - VI

ce-pre..'\\donle - ODN 
~... Vagá do senador Pinto FerreJre 
(li3A.63) - Pr"'dente - PTB 

Nogueira da Gama - PTB 
:Barros Carvalho - PTB 
Mem d. Sã - PL 
Júlio Leite (2$ 4 63). - PR' 

:r:> Projeto de Eme,nda à Cons
tituição n9 7/62 

(lIEVOGA A EMENDA CONSTITU
'CIONAL NO 4, QUE INSTITUIU O 
SISTE~L\ PARLAMENTAR DE 
GOVERNO E O AR'l' 61 DA CONS
TITUIÇAO FIlDERAL. DE 18 DE 
iSETElI111RO DE 1946). 

Eleita em 6 12.63. 

Menezes Pimentel - PSD 
Heribaldo Vieira _ Vice·presliletl_ 

to - PSO 
Amaury sun _ P'l'B 
Bezerra Neto _ PTB 

••... Vaga do Senador Ptn:o f'er· 
re1ra _ PTB 

SUv .. tre PérlCl.. _ PTB 
Artur Virglllo - P'TN 
Eur1co Rezende 123 4 63, - OIlN 
Milton Campos - Re'awr - ODN 
João Agripino - OD~ 
Jooaphat Marinho - SeIO Lej:etlQa 
A.loy.no de carvalho - PL 

W) Projeto de Emenda 11 Cons· 
tituição nq 3/63 

'DlSPOI< SOllRE A IlDMINIs'rRA· 
ÇAO DO DISTIUTO FEDERAL E 
MAl'RRIA DA CO~IPET"'NClA 
l'IUV A'tIV A DO SENAIIO,. 4 

Designada em 2 5 63 
!'l'orrogada até 15 l~. 64 p~lO R.e

querlmeD&O 1,152-03, apruvndu em 10 
Prorrogada: je dezembro de 1963. 
_ até 15 12 83 pelo Requerimento 

'Dl-6\!, aprovado em 12.12 5:1; 
~ ate 15.12 tu pelo Requerimento 

1. \49-63 .p,ovS<!a em I~ 13 63-
Completada em 23 4 63. 

Memuro.s - partidos 
.teltuso" da AgUia.r - Ii'SO 
Ruy Carnelro - PSl) 

Membroa _ Partidos 
Jefteraoo de Agular - ?SD 
Ruy Carnelto - pSO 
Loblo da SU .. \ra - PSI) 
Wll.wn GollÇsJveS - PBD 
Menezea Pimentel - ['SD 
!AlI<> Neto - paD 
Amaury SUo. - !'Til 
Bezerra Neto _ PTB 

N"eàer - P'T'B 

ArgemirO Qe F1iuetredo _ r-ra 
O I\ltl. 149, AL.N!i:A A 00 R& .. 
("111lEN1'O (NTERNO 

EurIco Rezende - UDN 1 a) Para apurar a aquisio. fio. 
MUtoD Campos - UDN ! 
DanIel Kl'leger _ UDN I pelo Govêrno Federal. dos 
Aloysio de CarvaIho - PL acêrvo$ de éOliceSStonárlas 
Josaphat Marinho - Se mLegenda 

I 
de serviços pÚblico. e, a 

- importação de chapas 'do 
2) Projeto de Emenda à. Cons· aco para a Cia Siderúr-

tituição nq 6 '63 ., "toa Nacional , .. 
IINELEGIBILfUAOe} . Cria.oa pela Re.sOJução otlInero U. 

Deslgna.da em a 10 63 de J963 aasl.:nada pelQ Senno, Ne140Q 
'~ld.cu1aI1 e mtll,S 28 Senhores Serla .. 

prorroga.do ate 13 12 64 oelo a,- Jures 'apresentada em 30 de mal( -de 
quenmeDt'(J cOmero 1 156·63. aprova.- \003' 
doem 101263 . 

MemOfUS - Partidos 
Jelterson !Ie AilUlar _ P$O 
Ruy carnelrO - "5D 
Wilson OoncaJ gei _ PSll 
J03ll FelIClU10 - PSD 
Wauredo Gurge! - PSO 
Argem1ro d.e FtlCUelredo - f"rP 
Bezerra Nete - !'TB 
Silvestre Pérlclea - P1'B 
Edmundo !AV! - PTa 
EurioO Rezende - UDN 
Milton Campos _ ODN 
Al",,810 de Carvalho - UDN 
Afonso Artn4l~ - lTON 
JoSlIphat MarinhO _ sem "",tndb 
R~ul Gluo.rt! - p9P 
José Leite - PR 

Designa.da em 31 de maiO de 1963 
- Prazo _ 1 .. '0 dias, ate 28 de $CI 
:,emoro de 1963. 

Prorrogada; 
..... Por mal.! 120 dias.. eU) virtude 

da ",provação do R.eQuerlmento 0.Ó' ... 
'lJero 656-63 do Senhor Spnador JQiO 
A.~rlplr1o. n\l ses~ão de 18 de se'etn .. 
bro de 1983 12J horu}. 

..... 001 m6Is um ano em vjrt'ule (1a 
iprovacáo do' RequerimentO nóme'-Oo 
I 173-63 dó senhOr Senadot l..elt4; 
Neto na séssão de l' de dezembro 
d. 19S~ 

Memt)T03 _ P4J't160s 
Jefterwn d~ Agufa.r - PSD 
UP.~~ Neto (PresIdente) ..... PSD 
Ne~sol"! MIlCUlAD - PTB 
João I\!:t'rlplno 'Relator) - UDN 
JoSaphat MarinhO - Sem t..egendf" 

Pedro (,udovlco - P5D 
WIlson Gonçalves 023 4.63) 

PSD 
'.. Va.g. do Senador Pinto 
- PTB 

1"m0lra Z.1 Projeto de Emenda 
2") Para apurar fatos apontá

dos da tribuna do SenadO 
e outrOs, relacionados 001\1 

irregularidades (l;raves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafo. 

13 ~ ... V ti MO_ pa~ ... Vasa <lo Senador 
enç~~ a a_"" - - tsJ10 ,V\ee-Pr .. ldente} 

M,enezea p1Jnente1 - PSI) •. Vaga do Senador 
UUton Campos - ODN PTB 
H.rlb'ldo Vieira _ ODN .mar - I 
Surlco R.ezenUe 123.4.63) _ O'ON Eur1co Rezenóe - Prf' . lte .-
Danle< [(tieser _ ODN . MUton Olmpoa - ODti 

Constituição nq 7/63 . 

(TRANSf'EItENCU PARA A RE
SERVA DO MILl1AR DA ,,'C/V A 
QUE SE CANDIDATAI! A CARUQ 
eLETIVO), 

De&lgnMa em a 10 63 1010 A0rlplllo '33 4 53) _ ODN I DanIel Itrl.ser - ODN 
• • Aloyslo de CllrVaIbD - PL 

Ama~ Silva 1a3.4 6.1 - li"1"Q ,lasanha.. MarlDl10 _ Relátor 

r~.;;r'ba~~~m~ mPTB S.m LegEnda 

PrOrrogad!t ate 15,12.64 pelo ao· 
_ quer1mento nó.mero 1 156-63, apw" .. 

dO em 10 12 63 

MemdeBá-PL -
Ba\1l Glul>ertl - t'SP 

U) Projeto de Emenda 11 Cons
tituigão nq 1/63 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituiçlio nq 4/63 

(CONCEDE Il\IUNIDADES AOS 
VEREADORES) lT8ABAI.11O DE r4ULHillUi:S G ME· 

NORES E TRABALHO EM IN- Designada em 20 ;l.63 
DUSTRIAS INSALUBIlES, _ Prorroga<la até 15 12 64 pelo a.-
DeSIgnada em 23 4.53 querlmento namero I 153-63. &pro .. -

· do em 10 12 53-
Prorrogada ate 16 12 64 pelo ao-' Membros _ Po.rlkloa 

quetimento 1.150 ... 63, aprovado etD 10 JettersoD de Aguiar - PSP 
de dezembro de 1963. t Ruy Carneiro - PSD 

Membros _ partldol I Loblo da SU .. lr. - PSO 

Membros _ partldoa 

Jefferson de AguIar - PlID 
Ruy carne1l'o - PSD 
WIlBon Gonçal... -. PSI) 
Jo.b F~lIc/JIllO - f:'SD 
WaJ!redo Ourgel - PSD 
Arg.mlro d. FIgueiredo - l'TB 
Bezerr. NO'" - PTB 
SUVestre Pérlcl.. - PTB 
Edmundo LeV! - !'TB 
EurIco R_aonde - IJDN 
MUIOn Campos - ODN 
Aloyalo d. CI\MI.lho _ PL 
Ato".., ArInos - ODN 
Josaphlll MarInho - Sem Les'oncIa 
JúliQ LeIte _ PI!. 

Ct1ada pela Resoluça.o nOmero 32 
Cle 1963, assína.d~ pelo Senhor Jef
ferson de Agu,1ar e m~l! 33 SenhOrN 
Sen!l<1ore! lapresent.ada Da g,essâo 4. 
311 do outubro de 1963l. 

Prazo _ n t~ o tIm dn .essllo ,eglso 
\ativa de 1963 

ProJ't'I)llB.Ql!o pOr 90 dIas (até ]5 d. 
lJlBJ'çO de 1964\ em 'V1ttud.e do ae
querlmentC' . númerO 1 163-63 10 Se
ll110r Senador Wilson GonçaN,,* 
aprovado na sessfto de 10 de dezem-
bro de 1963. ,21 SO), . 

Deslãnãção em 8 ele dezembrc -d' 
19l13 

Membros {lU - ParUdos 
Jeller.on de' AgUltlr - .I'SD 
Le1te Neto - PSD 
AtitUlo FOnWlA - PSD ' i Wl!Ion Gonçalves - I'SD 

JeueJ'son de Agular - i'SD Men.... PImentel - I'SO 
RlIY Ca.rne1l'o - li'aD l Leite Neto - PSD 
LObão ela SUvelta - PSD I 4maar.v Silv. - PTB 

2.2 Projeto de Emenda 
Constituição n9 8/63 

WUSOD Cl<JD9I'IVeB - !'residente 
y f.>SO 

Artur VírgUla - PTB 
WU'on OonçalY" - Rei .. ',," Bezerra Nelo _ PTB 

I'SD I'" Vaga do senador Pinto J'ort'll:a (AVTONOllflA DOS ~IUNlctl'108) 
Mene... Pimentel - PSO _ PTB 
LeIte Neto - PSO I SUvestre I'érlcles - PTB eslgIlB.da em 21.10 63 
Amaury SUva - PTB &dalberto sena _ PTB I'rorropcIa a~ 15. la lU pelo Re-
Bo"",. Neto - Vlee-PresldOllte - Eurleo Retende ~" 631 - 0l:>II querjmento namoro 1 157-63, aprora-

J"I'B MUIoD campos - I1DN <lo em 10.11.63. 
Vaga do Senador Plflto i'arrelJ'a

1 
AIO)'$\4 de carvaII10 - f.>L M .... DI'OI - PatII400 

_ Pl'B J""aphat Marlnho - Som Le!rer.da 30ft"""" d. ~.,. - E'tID 
~ ~ - PT!i I Jodo Aa'ripIno _ I70N Ruy carneiro _ PSD 

Bezerra Neto !8.U,63 - VICe-Prf.. 
slctente _ na 

Me1lo Bragy, _ PTB 
Jolo AgrIpinO _ ODN 
DanIel Ki!eger - ODN 
I!:Urlco Rezando' 123.4 63. 
Aurél!o VIanna - PSB 

ODN 

Secretâr1o; AtJXlllar Le!JL<lAU", 
I't.-D. J, NeJ P_ ~_ 

LOb&o <Ia SUnIra _ HD 



DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) JUllho de 19C--l 
---~ 

Comissão de Finanças O Si', RelJtor, com a palana, in~ I Emenda n(l 108: 

Çl~ ~EUXIAO, REAL.l'ZADA EM '12 d '1:7; d J ... ' d'-, :\1ini té'.ic; {i:! L,G"j l:';,Q e Ccmcr~ f(c:na ~ Con~j~são qu.e, a (mfnja co-
DE JU:-:HO DE HT54. o-,lmentos fil'llla o no""'"o e J.ll"".- mo ~.5ta n:drglda, e~ldent[mente au-

, ~o pelos Governos dOd Esatdos Uni- cio. d menta. despem. Assim sendo, apf'2_ 
'.::' 8 :ras ... .o Q a e L o.') u.o r e ..... ··• '" .... 0 J. - • • , seu a su emen a CO""''''.<>1'aca'o o'os 

\ 
h "' 12 d J'unho de d ", B as,'I o -o l'epu'bI1->u ':'0 S'..lb;n:-LCo o p;;~'~C21' à :S;:;lUS',-,O e t b d à 

" b I l' 19 d de votaç"o e. ·~(.m l'c.'>tllçOe.:l, C!pl',)vaQ'O. L .... <.-:--
ir{.~. na .Eal::t (:::'3 COfii-sSÕ.es, w ,.a pular da po Qma, acs e marça A H~'Jlr o Sr. Jo~é ErmíriQ cfc!-.:.-:::.~ membro!; da Comis.são. . 
'Pn.<'.(~el!c.a do Er. Argemuo de ... '1",' ,96n; e . o f' _.,,' . 1 ' Em votação, à subemenC:,-l ap~T,::n_ 
e'~\r:~'~::o, p-;.-es:'!1t~s os Srs, Denip} \ - Favorável ao Proj.:to de D2Cl'e- ~~~eJ,,:t~ d:\rie~~~'o ~;:~U:l;l~~~.~aal" :4° u-:'ca pelo Senhor Relator. é apl'Onda. 
l<.- ~'tr JO',e g:mírio, Victorino to Legislativo n Q 19, de 19G4, qUe I '" c <>,,:: -õ • ,J - .' Emenda nQ 13 (R-ecur.::o apl'~,:ntado 
:F' :.':, 'L!:ito:! r\eto, Irineu :aort:thau~ mantém o.~ato do Tri?Unal de q~l:- ,~~ ~~;{'e~LL~g~r:~~j~~n~~ i9 ap:~c~~~g p::lo SI', Deputado M!:lrtins RodrÍgu:s) 
6";1. ~:dm'Jndo Le\"y, Meneze~ t:'.m~T'· tas da Umao denegatoro de reg1'>tlo I A Comi~"ão aprova o P'1re',.~-t","d· O 81' .. Relator .. com a p.llavra; se 
ir "':Viela Br:,ga, reúne-se a Uom-s- do contrato celebrado entre o Ins- o SI' '!em-- do S' se de;la'~'-" .TI o P!'Onttncla favol'avel à m.lmJt~nção do 

" , t't t d Zo t i d D-parta~nen- t ' ~~ ~ a ~,ac.o Yen~ d h d 
::, ' j:t: F:n9.nç:>s, 1 U o . e o ecn:t 0. - , "I d cido e O Sr. L~jte N:t.J a':-':nJ.G.:J com espac o exal'a o Pêlo SI', Pre'3:den_ 

..]~:p.m de c:Jm;;areC2!, com cause. tO.l':l'a~I~nal d·a ~odllçao Anlma. o re.'3tr:ções. fe, pois que, a p!'esen~e emenda au-
5 I f k.a da. oS 81's_ Lob~ da Silvel- .MInIstérIO da Agrl~uhura e a ,f;trrm,aU E.::gotada (\ ma:éól. 6,\ paut.a () 81', menta d'€spesa. 
r.' S:~frcà-o Pache-::!o, Wl",<;on Gonça~- GIRE S.A,.' Oomerc ° e I~dl~, ~, presldenb a:luncia a ,,~;ujnte distri- Em votação o despacho do S~'. FIe-
\( $e~ernl Ne~o, pe.~s~2 de Quel- pm:a forneCImento de um c mmhao b'tt:cão: . lator, é aprovado contra o voiJ de 
le' ~nt-:lll:o Jucá, EurICO Rezend.e, a 0).:0,.... ....: ao Sr, B.:zerra N ... t:) o Projeto quatro Srs. membros da Comi,ssúo. 
j\: n1 :d? Sá. L:n J de Mll.ttoS e Aure- Os. p.areceres sao apr~,:"~dos. pela de Lei do S~na,jo nº 183, de 1963, que O Sr. Presidente. (m continuação 
1 ( \'.ann:?, CO~llssao, tendo o Sl;' .. Ame.lO Vl::l.nna dispô:? sôbre horário de trabalho, de ac~ trabalhos, consulta a CcmilSSão 

'I!:' éli.spcn;n~a a têitura ~a ata da assl.nado com. restr19oes. qu~nto ao redator do S~l'V~ÇO pÚbli,co que seja sôbre ~ requerimento d.) Sr. D:'pu
:l'(t'n <'(o anteLO!" e, em .se~Ul<:l3" a.pro- projeto d~ LeI ja Camara n }63.de jo:rnall.':ta profl.ss:cnal € da Olltl'f!.S pro- ta do Dms Mene,zes de retirada. da. 
\'.: ,'a 1964, projeto de Decreto LegIs13tJVO vicências; €mend.a n.º ~07~ de s.ua aut:)l'i-a, a qual, 

O s;r. Pl'~idente concedt a palavra n Q 1, d,e 1964 e Projeto de Decreto _ ao Sr. Vi::torino Freire o P~·oje:.o peja pre,,1denc1a fOI julzada imperti_ 
G:J Sr. José Ermírio qUe emite pa- LegSlatIvo.nQ 3, de 19~4.. . Cf Lei da Câmmo, nQ 7, de 1964, que n:nte, 
:-e:: 'r 'favonivel ao projeto d-2 Reso- Re03.EStunl11do ~ p!esIdenc13., o. Sr. cria uma E.~col:l. de Educação Agl'i- Em Y9 tação é a emenda r2ti1'aj(l,. 
lUf;úJ nQ 20, ·de HJt'i, que dispõe 50- Arge,miro ,de. Flgl!elredo anunc:a a. co!a, no :\ll1nicípio de João Pinheiro; . A seguir, o Sr, Relator se pronun-
b,.' li estn:tura rI~.· c<'lTeira de A 'J- segumte dlstl'l?U çao: • e ela sôb::'e as emend-as de números 11 
y ::ar Le~'i51ativ') «o Quadro da 8e- - a-O Sr, IrIlleU B?"nl~atl~en o Pro- I ,.. ..- ' , 272. 280, 2&4-, 301 e 306, cujos ciespa~ 
C'" ·,Hla do Senq'IO li'fC'eml e cont;.i- jeto de Decreto LegISlativo n\l 22, de . - ~O 81: Wlls~n Gcnça1ves o Pl0- c~os do Sr. presidoente foram contrá
_:'~ .l.'iI em~ndas " ~i<> apresentadas 1964, que ratifica ° texto do Pro- Jeto de ~::'~ uu. Cama~a nO 39, de 1964, nos por não julgá-Ias pertinentes e 
- cc _ tnI restricõe'l ~ é ~ parecer apro- tocolo de prorrogação do Acôrdo In- qu~ modlf;Ca o.s artlg .... d's 10 e 13.9 do também porque incidem em aumento ,.> 1 có ·;s-o ternacional do Açúoal' de 19'58, assi- Dé~~fto-lel nQ .7,!29, e 12 de J.ulho de dE','pesa, confirmando desta 'forma 
"<. x~la.e ~aí<:: ~~v:ndo a trat<ll" en- nado na. conferênc e. das Nações 'On1- de 1945, que .dr~poc_ ~ôbl:e ap2rfelçoa- ° d!2spacho Clt presidência. 
c,...::-~ iõe a reuniãJ, lavranc:.o e~, Hu~ das sôbre o Açúcar, eJll julho de tn:~nto, e.s~('çlahzd:çato, bVl.'ahf{~ndS de_ ~- Em \"ota~ão os despach)s do S~nhor 

, ., d S t',' 1963' t."O e mu:soe.." ~ la (lJ.<; e s_rvl- Presid2nte são aprovadcs. 
~o Rpdl'l~ues Flguerre o. ecre;all0 , , . '. ." dore.5 públice." civis f:derais ""0 es- E 1 d 0248 ( t 

0.,1 C~~. ssao a pre-s'~nte ata que, '1111:.1. - 4-0 SI. ADamel K!"legel ° proJ ... w tr'"n>Y-t.Jro e d~ outra~ prC"'ic.sn ..... C1u-; n en a n- r-ecurSQ ailre~n ad') 
VEZ rprovaCla será o:-.'.:ll1Gda pelo Sr. de LeI da. Camara nº 50, de 1964, que 'N °I I "h" d" t ~ ,'.' pelo Sr. Deputado Humbfrto Lucena) 
. _ ,'" ipclui no artigo 14 da Lei nO 2.976 aea mas .:,en o a ra.aI, €n- .0 Sr. Relat.or. COm a palavr:1, Con-
P. f .. ,_nte. de 1956. os M:micípios de Pelotas e cerr~:;;e fi 1'~';lIn:q~, l.av=·a:rd~ ~~! HU?? s~dera a emenda absolutamE'llt~ n:"o 
13 ~EUKIÃO, REALIZ.\D_'\ ~'- 11 Rio Grande no Estado do R o Gran- Rcdl.la~eS F.\!,ur .• eco, t S.cr~tallo da ptrtinente, 

DE JUNHO DE lS64. de do 8ul' Comh5ao, a P:( cn~e a,a 'lU€', um~ v;z O Sr. D:pufado Humb:'l'to Lu~ena. 
. _ AO s'r. JOSé Ermirio o PI'oje1o a-proy::tóa, i:i. "a U~.,lDada p::-Io Sr. Pl'e- antf:'S dc Sr. Presidente pôr -€m vo-

À"- 10 horas do dIa 17. d~~ JU~hbO, 1e Lei do Senado nfl A,1, de 1862, q~Z 'sidcn~e. ,t.a~ão o df.~pJcho, requer vetação no~ 
c' 1~$4, na Sa.la das comls::,b:'tdS, ,,0_ j mclui na Re~~ção DC5cdtiva do P:'t .. I - .- I mlnal. . 
.2 Df ~idêncla do SI', Argemlfo e FI no Rodovuirio'O::-racional, pr03ra!~1": lIe I C '0- ["'ot t d d 'I O .Sl'. PreSIdente, afendrndo ao re~ 
;:, ~'ell rido, presentEs os 81'S. Daniel Pr:meira Urgêr .. cia. a ligação I.': 'd\' .. ô, .1 Om,IS:,aO ,/J .... a 'pa

o
ra es u .. o o Q, uel'lmento d? sr.,. D.:'putado ~Ull}ber_ 

RI' ntl', Aurélio Vianna, Irineu Bor- 1 PIO et d Le n 1 d 19€J'. .o Lneen3 c·-tenn:.na ao S -lán d :an-Jt.:sen. Jo.sé Ermirio, Lino de Mat- l'.a entre a Enseada dz BOtMOgO c a J (I [) I ' ,e -:. e k'~." ,o. ti' :xr.o o ,a 
Lages Rodrigo de Freita.::, na d"l.!tie (C, I~'l.). .om ,ao plCCf a a (."ham~aa· nCml-

·C',. Heb Brêga, AdOlfo Franco, Lei.. do Ri.o de Janeiro, GB; t naI. .' _ 
te X:'b e Josaphat MarinlJ.o. reúne· _ Ao Sr. Bezerra Neto o ~')IJje!'o' 7~ REUXTAO, REALIZADA E::\I 11 Ve.llfi~3da a ,,:,otaçao .é a emtn~1 
",::: a Comis.;;ão de F1nanças, de Decreto Legislativo n Q 43, dz 19.33 DE JUNHO DE 1964 ('.cnSldel ad-a pertmente t!cando. rejel-

L.~;*am de comparecer, com caw::a que aprova as contas do Senh'}r pre: t, -do o d~P::lchO dO. Sr. PresIdente. 
_'e",tli:eaca, os 8rs. Victor:no Freire, sidente relativas ao excrcíc o de 19'8' Aw onze dias d.o mês de junho dQ. com o qu~ na<) concOlda ° Sr. RelatOr 
:~ob::OI da Silveira, Sigefredo Pache- ar' OJ, :l..UO de mil nCvecento.,> e se.ssenta e a qUEm €' dada Q palavra, 
':0, :·tem d2 Sá, Wilson ~nçalves, . - Ao .. WIlson. Go~çalvoes o 'Pro- quatro, às quinze hOl'as e trinta mi~ O SI', ReLl.tor, usando da palavra. 
3u.'ria Neto, Pef'soa je Queiroz. An~ Jeto de LeI da Camala n-. 185, de nutos na Sala da C.::mi~são de Orça- faz -\'t'r à Comissão o verdadeIro st!n
-.;.o;: o IJucá e Eurico R-ezende. 1962, que regul'::l.menta os al'tI3'Os 183, mrnto dJ Câmara dos Deputados, SOb t.:,do da em::nda, daí s6 ocncordar cem 

F.' ~'da e, sem alterações. aprovada 124, i~ II e 5Q ítem XV letra f da a presidência do Senhor Senador 81- a, aceita~ão d:1 emenda através de 
:.. af:J. da reunião anterior. C_onstltulção . Federa~ .. (Regulamenta- g-efredo pacheco, presidente) presentes uma subemenda. 

Do..-; projetos constantes na pauia, çao das pOlIcias MIlItare:-; . os Senhores Smadorcs Desl1'é Guar9._ Novamente em v{)tação é a Hlb~-
" "latados segum' teso - .Ao sr! Mem de Sa o Projeto ny, Eurico Rezende, Vivaldo Lima, mendl do sr. Relator aprovada, fi-
.. aO rI' OS ' d, e LeI da Camara lIQ 31, de 1964, qU,e cando pr'J'ud,'noda a emenda, 

d Melo Braga, Wilson Gonçalves, Auré- _-...a 
Pelr> Sr. lrineu 'Bornhausen. Isenta e ta-xa de despachp ~duanel- lio Vianna, Cattete Pinheiro, Mem de Em seguida, o Sr, Presidente p.tU'sa 

- :favorável ao projeto de Lei da 
:':::àm~a n9 20. de 1004, que autoriza 
{) po~er EX€Cuthn a financia.", me-
:diant~ em'Prést:m~ às municipallda
ii5:es, () estudo e construção de siste
~as pÚbliCOS de abasteeiro.-ento de 
égua -potavel, e dá: outras providên
:;:ias, 

1'0 de 5% um C<l~putor eletnco B~r- Sá, Leite Neto e os Senhores Depu- a palavra ao Sr. Deputad.o Paulo Sa
roughs e respeotlv~ I;lerten~es, .Im~ tados Humberto Lucena, Ary Pitombo, razate. a. fim de emitir pal'ecer sabre 
portados. pela. P<?ntiticIa U?lVel'Slda- Muniz FS:.Jcão, Armando Correia., Cé- recursos apresentados às emendas 316, 
de CatólIca .do RIO de JaneIro. sal' Prieto, Theódulo de Albuquerque, 114, B<l, 162 e 140, 

Nada. m3.lS h.'~-vendo a tratar, en- Peracchi BarceUos. Erna,ny SátIro, O Sr. Relator, com relo€xência às 
ceI'l"a-se !' reunIS;0' l~vrando eu, Hu- E~quias Costa, JOsé Rkha, e paulo emendas acima citadas, se 'Pronuncia. ão RodrIgues Flguem~do, Secretário S~maaate, reúne-se a Comissão MiSta. inteiramente de acôrdo com o despa

a COmissão a presente ata qUe, tmlR incumbida de emitir parecer SÔbre o cho exarado pelo sr. Presidente. 
Sem restrições, é o parecer 

'Vado 'pela ComiS.são, 

vez aprovada., será assInada pelo Sr. Proj'eto de Lei nQ 1, de 1964 (C.N.), Em vot'ação, 06 despachos do Sr. 
apro- Presidente. que "institui novOS valol'es de venci. Presidente. são aprovados. 

15t' REUNIAO, REALIZADA EM 22 m·entos pare. os servidor·es civis do Emenda nl? 121 
P'fJ1o Sr. Daniel Krieger 

_ l"avorável ao Projeto de Lei da 
~âm"ra nQ 143, de 1962. que autoriza 
~ Poder Executivo a ceder ao Ins
!lutO' Histórico e GeográfiCo Bl'asi ... 
2eiro, para instalaçáo de S11,a sede, o 
:dific~o onde fU5.civ:tfiL o MiL.istério 
:!la ytaçã.o e Obra~ Públicas. 

A comissão aprova o parecer, ten
::b o Sr. 'Aurélio Vianna assinada 
:wm restrições. 

O $1". Afgemiro de FigueiredO, Pre
_'Jldente. convida o Sr. J.o.sé lmmlrio 
,';. a&.tumir a presidência e emite os 
... f'S'Jitltes parecer.es: 

- ?elo arqu~vnm:mto do Projet-O 
j,e Lei da Câma,ro nQ 36, de 1964, 
~Ue ~oncede pensáo vitaUoia- à viúva 
.-;:te r.purival Elysio Alcântara, inrven
'tor brasileiro; 

- ~vorãvel ao projeto de Decreto 
:Lcgis..:.ativo n.Q 1. 4e 1964. que aprova. 
~, texto do ACÔl'do Cultural entre os 
:csUtdos unidos do BrMb e a Espa
:üha, assinado em Madrid, em 25 de 
;jnnho de 1950; 
: - Flavorável ao :ra'Ojeio c,l.e De
~"'to· Legisla,tivo nQ 3. 4e lC34-, ÇlUO 
I!:G)rova o A~~o êa ~ opa·· 

DÉ JUNHO DE 1~4 poder Executivo e dá outras provi - Dada a palavra ao S1'. Relator êste 
dência.s," emite seu pM'ecer contrário à emenda •. 

As 15 horas do dia 22 de junl10 
de 1964, l1Q. Sala das Comissões sob D~i~a de comp!U'ecer, com causa 
a presidência do 8r. Argemiro de Fi- justIflcada,.o Senhor Senador Jeffel'
gueiredo, presente os 81'S. Daniel san de Agmal'. 
I~rieger, Bezerra Net.o, Leite Neto, Eu- j ll.: lida e, fiem restrições, ap:rO'\'"8da 
l·ICO. Rezende, Mem cN Sá, José Er- 's. ata da reunião antzrioT. 
míno. Ed'munOO Levy e Attilio Fon-
tana, reúne~se a Comissão de Finan- O Sr. Presidente, abrindo os tra-
ças. balhos da. reunião, subm-ete à apre~ 

cia.ção da. Comissão as emendas cUjos 
~~m de oompar-ecer, com caus recurSOs não foram aceitos pela pTe

ju.stiflC~da, ,os . Srs, yictorino R'eire, &l<iênoia por aumentarem despe,..<:'Gs ou 
I,tobá-o ~ 6Uveu-a, ,Slgef.red-O Pacheco por Sir.em impertinentes. 
Wilson Gonçalves, Pessoa de Queiroz' 
Antô:n1o Jucá., Irineu B-o.rnhau~-ên' 
Auréllt? V.ta.nna. e IJno de Mattos,- , 

l!; dlspe-n.s:ad·a a leitura da. ata. da 
reunião anterior, e, em seguida, Rpro_ 
vada.. 

Confessand.o, na oP9rtu:tlidaá-e, ~os 
.seus pa.r:es, a sua hurl1lldade em a.c.a~ 
t.:>.r, com a. maior satisfação, ~S deci
sões da Comissão no tocante àg cW"~ 
reçOes dOIS seus despachos no caso de 
h:2.-ver errado. E. paTa melhor ori~~ 

O Sr. Presidente concede a, }la19,Vl'a ta~Q dos tr-ahalhQs da COmisSão, $:e
~ Sr. Eurico Rezende que .frnite pa_ rAo inicialmente julgadas as em~nda9 
recer favorável ao Projeoo-de-Lei da que foram consideradas pela pre5ldên-
Câ.nt.aJ'l8. :q.Q 58. de 19tH, que autoriza. eia como de aumento de despesa, 
o Poder ]!Jxecutivo a l:i.blir o crédito 1!!m seguida. conced.e a palavra aO 
especial de Cr$ !lO Oi.'lO.OOQ,CO <oin- Sr. Relator da Comissão, Deputado 
qUent.a mhlhões d,€' crl1zei.ro.'i) em fa-I Paulo sa-razate, a fim de relatar. m1.
'!Or das Comt&sões de Comi>roio J!h.;:- cialmente, fi. eme-n-da nQ 108 e d2~ 
Cla'io.r e ~~w-ol\.m:umt.o y...,À""":""-'-'l ~ dem.-a..1B. 

por incidir em aumento de de.s.pesa e 
favorável ao deS1)acho do Sr. Presi~ 
dente. 

Em votaçãO, o desp3. cho do Senhor 
Presidente, é rejeitado. '" 

ApÓS • votação, " Sr, ReM"l' pede 
a palavra ~ examinar a. emenda. 
sôbre o mérito. prOpondo à COmIssão 
na oportunidade nova r'eda~ão d30 
Emenda, 

Em. votaçãO, o parecer do R€la tor~ 
é aprovado. 

O SI', presidente, à.s 19,50 horas, de_ 
clara encerroada a presente reunião . 
convocando os Srs. membros da Co
missão para nova reunião às 21 horas, 
E, para. constar, lavr-d, eu, J. Ney 
Pe.5sos Danws, Auxiliar Legtslativo, 
PL~9, da SéCl'etari.a. do S2nado Fe
deral e sooretárto da Com1.r.:;áo, a 
p!"Mente ata, a qual, uma vez lida e 
aprovada, será pelo Sr. Presid-ente 
assinada. 
S" REUNIAO, REALIZADA ElM 11 

IlIB JUNHO bE 1964 
Aos on:Je dlos do mês de ju,*" do 

al1I> c;. I;lil n<>vooenlos e .. ~ ,~ 
~i;;:rQ, ~'~ O uma. hor.;lG, ~ L:::.;.~ 
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da- Comissã.o de Orçamento d,1 Cã.~ Em votlção, o parecer do Sr. Re~ a Ccmissão, de acôrd{1 com o Sr. Re-I-pda união», ficando o :.nligo com a se. 
mara'" dos Deputa<loo, lSob a pr'€.5'ldên- lator é aprovado, lator, :)Uspender. a presente r~união. guinte redação: ((Até que o Centro ft',: •• 
eia do $enhor Senador Sigefredo Pa- Emenda n Q 9 frecur':'<Q do Sr, S::'l1a~ !para ,ser 'pro'C'Cdlda a elaboraçao do nico da Aeronâutica sc'.t tr,wsfo!"l1l1dQ 
checo, P1'esidente, presentes os Senho~ do.r Desiré Gua-rany) SubstltutlVO. ., I j' d ' 
res Senadores D2"siré Guar-any, Eu- O Sr, &elator, COm a palavra, eon- ÀS 4.30 horas a re .. mião é susp-en.~a, c~ntl~~am em vlg?r os V<1ores e r~. 
rico Re~Ende. Vivaldo Lima., Melo corda em retificar (l seu despacho reiniciando os trabalhos às 15,30 ho- tnblllçao estabelecidos no De..:re(o nu· 
B:'aga, Wilwn Gonçalves, Aurélio quanto a impertinénc:a da emend·.,)., l'M do. dia 12 de junho, para se pro- mero 51.798, de 5 de março d(' 1963 ; e, 
Vianna, Jos::.ph~t Mallnho, Mem d-e mas I'lspeitandc os altos objetivos 011 ce-der à votação do s'lbstitrltivo, já ll') No Drtigo 45, altf.'r,-md, ~ .... p.'tr3 

Sá, Leite Neto e os 81'S, Deputado..; a m.splraçâo elevada de que .se valeu agora com tôdas as aiteraç6es vota· malo'dar que a lei entre em viíJor '1<1 dat'l 
Humberto Lue,cna, Ary Pitcmbo, Mu- para formulá-la o nobre 8:"nadoJ De- das ao projeto de Lei nO 1-64. 'de sua puhlicação re.'>~(I!v;1dos os seus 
niz Falcão, Annando CorreIa, Theó- sll'é Guaranr apel9. para e mESmo. no I f . f' .' 1 q 
dulo de .Albuquelque. Nelson Carne:ro, sentido de l'etil'ar o seu recurso. lt' Em ,votação .. 0 pal12cer do Sr. Re- c Clt_os tnancelros, que rl'troil.gcm il 
César Pl"ieto, perachi B-ar~elos, Erna_ retirado o recm~'o. lator e aprav.3Q·o. do corrente. 
ny Sátir:-o, Ezequias Costa. José R.lcha A comiHão, / se~ui.r. aprova 0.5 Nada. ITllis havendo a tratar. o Sr. Em votação, ê <l r('dil~JD fjnal ap;o .. 
e Paulo Sarazate, reúne·se a comi~,-ão dEspachos do,' r. ,Pd~::ld€'nte no to- Deputado César prieto, no exercido vada por unal1im:d"d

l
,. (' 

M..:sta. do Congres~o Nacional, incum- cante àS emeLc.~s ae n,. 333. 318, 242, d 'dA; encerrA'. pre~ente reu-
b'- cI 't· 240 212 210 e J71 a presl enc.a, , 

11. • .:1 'e emI Ir pal',ecer .sôbre o Pro- Em seguida. o Sr. Prt'sidmte com nmo, da qual. ~1:I:"'fl constar, la-yrel. 
Jetl> de Lei n\' 1, de 1964 lCN1. que a anuênc:a do. Comb~ã.). l'r'SOlve re- eu, .J. Ney pas.-:os Dant.as, Al!-xiliar 
"in~ütui. novos valores de vencimrn- tirar U!. recursü5 ofee ~cido.s às emen- Legl.Slatlvo, PL-9, da S~eta;rla do 
tos ?a.ra os se!,vidores civis d~ p.ode,~ das de ns. 269, 261, 217 t _11. S~nado F·ederal e secretárlo da Co.
EX~~fx~V'C e da outras provl~ene.e.s, Após ·""árias sugfstões dos 81'S, Hum_ mlssão, a presente at.a qlH';, uma ve~ 
iu.stifiCad~~ go~\~ar~~~~dofO~eft;;'~6~ berto Lucena, Theódulo de Albugue:-- Ii~a e. ~provada, sera asslDada pelo 
de Aguiar. Ique e outros Sn, membrcs, dellbela SI. PreSIdente. 

1!: lid); e, sem restriçõ~s, apl'ova{la . __ ~ ____ - --. --- ---

• ata da reunião anterior, I SECRE'r 'l'IA DO SENADO FEDERAL O SI', Presidente, iniciando os tra- : 1"\. :\. 
b-alhos, da a palavra ao Sr. Depu- I 
Lad() PaUlo Sarazate para emitir seu 9, 
par,eç·er 'sôbre o recurso do Deputado; 
Muniz Falcão à emenda n9 118. 

REUNIÃO, REALIZADA :-.JO DIA I da ata da reunião anterior, que é apro" 
18 DE }Ul\'"HO DE 1964 vada sem restrições. 

O Sr. ,Relator, coiu a palavra, mau- Aos dezoito dias do mês de junho do 
t.ém seu ponto de vista favorável ao ano de mil novecentos e sessenta e 
~pacho do Sr, Pr.esidente por en- quatro, âs dezo:to homs, nu Sala da 
t.ender que a matéria não tem perti- Comissão de Orçamento da Câmara dos 
rlência, e, data vênia, não resolve de~ Deputados, sob a Presldéncia do Se. 
v-idament.e O problema. 

A Comissão aprov~ rurccer em qlR/ 
o Senhor Deputado Paulo Soarazate. Re,;. 
lator, apresenta a redação final da pre
posição, com apenas as seguintes mo" 
dificações ao substitutivo anteriormente 
aprovado: 

Apõs falarem .:..Ôbre ° mérito da nhar Deputado Cesar Prieto, Vice~Prcsi ... 
~rnenda iQS Srs. Muniz Falcão fauter dente, no exercício dE' Presidência, pre~ 1 - Supress~o d)s p.:trágn{lOs 39 e 
10 recurto), José Richa, Nelson Car- sentes os Senhores Senadores Vi-vdldo 4.p. do artigo 99; 
rteiro e Humberto Lucena, concorda Lima, Desiré Guarany, Lc:te Neto, Nlem 
) primetI·o em retirar o s'.eu recurso, de Sá, Aurélio Vianna e os Senhores 
ficando .rejeítatla a emfI:da, Deputados Paulo Sdrazate, Ernani Sé ... 

O Sr. D€putado TllfÓC.U!O de Al~ tiro, Perachi Barceles, Humberto Luce ... 
:mquerque solicita a pa!rvra, pa,ra re

2 - Supressão do artigo 10 e seu 
parágrafo nico; 

3 - s'upressao do artigo 21, do item 
2. do seu parágrafo único; 

4 _ Supressão do artIgo 32: 

tira.d:. dQ seu recurso à emenda nO 234, na, José Richa, Theódu!o de AlbuquerCf.le 
;rn rai':lO de' um compromisso de, dG- e Nelson Carneiro, reune-se a Cemissão 
lui pcr diante, nâG mll~ serem vo- Mbta da Congresso Nacional para emi .. 
~ada, i"rr'pndas efetivando in~erinos. tlr parecer sôbre. a Redação FInal do 5 _ Modificações nas redaçpes dos 
[)Ois qUê. r.este moment<;>. em que to_ Projeto de LCl n9 1, de 1961 t C~'-J J, artigos 20. 22, 43 e 45. que passaram a 
jos exi'~.::m eoncuI'i'O a~c para cargos' , j d 
tsolad%, d~ provim-:-nto. efet.ivo, pO!' que ~mst1tUl novos va ores e venclmen· ser as seguintes: 
lue ~f~Ui'ar interiniJs. tos para os serVIdores civis do Poder a) No artigo 20, foi acresce'.ntada a 

lt retjt'flQC o recurso, ExecutiVO e dá outras providências., seguinte expressão: ~4 mb-hUda, no caSei. 
Continuand.o o exame dos recursos 

~ncaminhados à Com~são, o Sr. Re~ Deixam de comparecer, por motivo a vigência do aumento, previsto no ar .. 
a.tor solicite. dos autora:; de recursos ju~tifica~o, os Senhores Senadores SI- tigo 45),"; 
W emenChs de números 310. 142., 98, gefredo Pacheco, Eurico Rezende. Melo b) No artigo 22. foi acrescentado, 
~, 52. 42 e 3 que OS retil'e. E a. pre~ Braga, Josaphat Marinho, Jefferson de ao parágrafo segundo, o seguinte: «00" 
lidênci:l ~""n" consultar tun a um, re- Aguiar. Wilson Gonçalves e os Senh~ 
IOlve 

" 
....... '" " .. ren'nn' ento dos "eus A p se,v'ndo, no caso, o prazo de vinência ':,'-, ~" "", r~s Deputados ry ltombo, E'ze·guias '-' .., 

wtOl~{,.' j' !::'á-Ios. M ' F - . previ~tn ·0 :>rt. 45:--.; 
l,E pl d.:.f·eguindo, é examina-da a Costa e umz ?lcao, 
~end'3. p9 12, a qual. pelo SI', Rela"- O Senhor Presldente, declara 
:or, é dada. como prejudice.õa. l do~ os trubalho6 e determina a 

inic:ia~ i c) :;-';0 ,.rUDo 43. fornm suprim:das 
leitur" I as eXI'.r~l:isõeli: ft;em fund~\ao in4tituída 

Nada mais havendo <I triltClr, o Se ... 
nhor Deputado César Prieto, no cxerel" 
cio da Presidência, encerra á presente 
reunião, da qual, para constilr, lavrei eu, 
J. Ney Passos Dantas. Atlxili<lr Legis .. 
lativo. PL~9, da Secr{jfaria do S'Cnad() 
Federal e Secretário da Comíssão, a pre
sente, que, uma vez lida e aprovada será 
pelo Senhor Presidente assiIlêldd. 

Atos do Primeiro Secretário 
PORTARIA NO 33, DE 1961 

o Primeiro Secretário, no uso da! 
atribuições que lhe confere 9 art. 51, 
letra j, do Regimento Interno e de acôr .. 
do com o disposto na Resoh;ção n9 8, de 
1963 .. designa para o Gabinete do Pre .. 
sldel1te da Comissão de Finanças, d~ 
acôrdo com a indic~ção do respectivo 
titular, os seguintes funcIonários: 

Pilra Auxiliar: 
José da Silva. 

Para Contínuo: 
JOSé Miguel da Silva 

Sen-ado Federal, em 12 de Junho de' 
1964-, - 19 Secretário. 

FORT ARIA Nif 34, DE 1961 

o Primeiro Secretário, no uso de atri .. 
bulçejes que lhe confere o art. 51, 1e. ... 
tra }, do regimento Interno e de acôrda 
Com c disposto na Resolução nQ 8. de 
1963, resolve designar para o GabinetE 
do Presidente da Comissao de Redação. 
como Secretário. Luiz Renato Vieira da 
Fonseca, Auxiliar Legislativo, PL-l O. 

Secretaria do Senado Federal, em 19' 
de junho de 196i. - l' Secretário., 

" ( 



ESTAbos UNlDOS DO BRASIL 

SEÇÃO \I 

ANO X1X - N' Í14 

CONGRESSO NACIONAL 
21 a Sessão (.;oUJUllta 

2" Sessd.o Legislativa. Ordinál'i:t 

51\ Legisla.tura. 

PRESIDÊNCIA 

de, no Estado de Go!âE rBR~UI) e Campo Q!'3.l1de, no Estado de Msb 
Qro2SQ tB~·16) I tendu Reiatõrlo, wb O" ,)-64, do. Com:srão 11.131'; 

:;;1'_ no Pl'oj<!t{! de Lei nÇ e7-B~53 na. Càmara e n~ 77-C3 1'10 ôe ... 

E:m 2 de julho de 1964, às 21 horas e 30 minlito~ 
ORDEM DO DIA 

I nado, que inclui no- Planr) RodOViário N.:u:wuo.l a ligação Rio (jl'a!lde~ 
.. \ceguá, ten({o Relatór~o, sob n\' 6-64 da CcmlSsto MiSta. 

ORlENTaç,\O PaRA A VO'fhÇiiQ 

vetO$ prC::lttielH;It.H;:j • ~ ... /l.<aJilJ : 

11 - aO .fl'ojeto de Ll.. uI' l.l:Ilb.-B-SO na Câmara e n'" 74-63 no Se
nad~, que iUclu.t 110 1'lano .ROdOi'lát"io NaclOnal a. 1~3e.ção enti'e R.o Ver-

1 
2 

MENSAGE:Ii C)I-5, DE Ibô4 

(NÚlllerQ de (I(igçm, 191) 

l\mNt:>AGBiI'I CN·5, DE 1964 
(N9 de origem, 191), 

Veto.) 

1 

2 

':'''t.mbént as.sume o caráter (d priV"llég!o' a leenção dos lmposto.s g'e~!s. 
~'!l"d"-:Hm€'nte o de fenda, r~lativamentc a certns categotlas de cld'J.daoo 

, , 

• 
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• a d,t~l1nin.ad:::s. at.ividad.cs. Se OS impQ.Stcs são ge·l'ais. por-que apenas. . 
alguns hao de fugll' à sua iUcidenclfl? 

r~J €'xccçt.o está abert..a, ~a Con.stit;.tição _vigente. para 00 P!'OfesS'Of€S, 
j<..: l~hil1:t~;,., t autores, tendo, sIdo ~tendJda., por vJ.a de lnterprt·taçào. aoo 
Jln2.~;'. 100.;::::.. ~S!':as at.lvlôa<l.€S merecem a e.;,.pe.clal proteção do Estado, e 
(l.:'; frn nJaç(l.O 1;1 magist.rados e pIüfe.~~õres, a necessát1a ele"açáJ de níveis 
C: . enciil1~ni,OS, qlle· corre.spondam à incontestável lmportância da missão 
q. ,h~f e destin-!:C:a. Também, a profissãQ d.:; jOl'l'W.lista e os direitos auto
r.. !'elsclcrwd.::s cem 0..<:; problemas da cultura. devem merecem Ladro OS 
4:': . ,,:r,l.:s. i\hl.~ ju.s.to não e apartá:-i05 da: con.dição e dos devere.s impostos 
41. '('~(j. v~ Ó::l3.dãcs. sobr~tuc!cf em face dos ónus gerais, como o Impôsto 
c> ~~ nd-J. &~t<: e um tributo que só ~e exig'E' onde exiUa a renda além 
C,, çprlo limite. Se ê'-E:e limite é exced:do sEja por Querr: fôr (jornali.:sta, 
1.'; l. profe:--"Q?' cu juiz). C natural é que dcsm renda t,l'ibutàwl para 
tí' -t' C"" cjdac!-;:os n3:C e.ocapc ningGém. A náo S~l' us.o:;im. CCHE8?;1"-ar-se"1 

. \H:\ pr;"né:51o que o r2g1m~ demC-:': ático não ped.:' tolerar, em nom~ do 
f' ,.e'pie- >'.Cb'ê1'2nO du igualdade' de todos €1l1 face c.a-s vallt-agen::, e doo 
~:tllf I'~Clf'.lllUdos pe:<3. COll'ltvêHóa wc:·ai. 

Finalmente, a Emenda cuida do probl:ma do sufrágJo, ampliando a. 
.. :-~" dGS Que p\!d,;m \lotar e de:.: que pod.em S:1f votadOS. 

En·,'o",\'{'~~e. al, uma- reiv1nd:caçao qUe t.em alg'urn9..<; v~s> a./i3umido 
C!,\:" ... ,{':r exp'oslVO, p!ô'10 tom dema~ógiC'O €In que se manifesta, Cumpre 
cepu1'<:'-!a d':~~Q8 in~e!ferêI).cias m2.1~ãs. para que se obtenham as soluções 
11'1 ui'ais, lnEpll'eda" pelo J.n.te·ré.::.se na.c:onal, p~las razQe.s d~.) bem comum 
fi V~hl hon:-Htl aplicação do pr1ncip:ç demcel'áuco. 

O llm;'jf~b;;to, que pzrmanece fiess.e estágio Em virlude das omissõeS e 
. d:>LdencjL\,s da ação estata!, precisa Soe!' integrado na \".Omunhão nacional, 

p210 reconhec:mento de s'ua condl((~o humana Eis at. .;.em dúvida, um 
p:u01:ma ce e-ducaçãO, que se re.~clv€1'ã aO longo de um p .... ogra.ma a ser 
nur,prin( c0m tenacidade. Na4a. porem .. impede que, desde Já, se rece· 
nh-:ç'.a ~ue li cJerência com () principie d:1. universidade do :iufrâ2"IO noo 
ci~\'e levar a alGrgar o IDfI.iS pm:&l\'EI o exel'cício dêsse direito. Ninguém 
Ctintesta que, €U1 nCfSOS dias, pelas novas técnicas da com:unicação e d.a 
('-::llvhêl1('la, o analfabeto já' ~e informa. iá ~em coruciêl1da de e-olaborar 
n.e exi.":tênc coletiva. pelo seu trabalho. e jã pode participar Oa vida 
('-iv\r~-I. hpf:'na.s se lhe permite a participação facultativa e limitada ao 
âmbito do seu convivl-o mais próximo .pontue se presume Que lhe faItein 
elen:.cllt-o:s para a juízo cll1iro Em dimensões mais amplas:. Mas &SS~, por 
(",<;.a p:trticipacâo discreta, te prOmove a sua ínt:ç:nwã.o DO exerciC10 d,e 
ciâadanb, aténdEndo-~e aos conselhcs d'l prudência, enquanto nã-o se 
elimjm-t a inferloridaàe de sua cendição Trata-se, -:,omo se vê dos tênnos 
ti" Emenda, de exp::l'iêncla c:tut·elOS·a, que co:-re.s'ponde a anseI-o antigo. 
vlr.dt de muitos setor-es..dn opinião nacional: m:'!5, ainda R,'5sim, Il tentatjva 
se fa Eem majore.'! riscos. p21a limit-af'ão ao mínimo, daB condições em 
(ju~ o direito de sufrágio, no CMa, se vai ~xere::l'. Ael'fs-Ce ccmsider-3J' que a 
,col}('e;:!;'i!lQ feita. tende a restl'ln~ir-~e cad,l v('-z maLq. neLa pl'~esso qu~ hãO 
t1e ter Os prog'ram~s de educaçto e!en~enta:', d::stinados a elimIna.r ou a'r:e~ 
duzi1 o analfabewsmo. 

Po" último, a Emenda atende fi (."·':'a rEivindicação. já a.g-o~a na área 
:!!'!ilital', Mas () faz com tôdu.s .85 C9.uteJas. resguaroanoo os prindpiD8 da 
tüerm'quia -e da rlí.scipUna. A tarda não deve inibir o cidadão, mAS mm· 
'Jém nãQ deve prt-vilegiã·10 oom os s-igUD,<; da f~rça, nem faw:-10 pretexto 
da indjs.r-iplina. -Dai o critéri-o de -permitir 3.() miHt9.t'. já com plenu esta· 
hilida-rt· a...<:1SegUl"eda, o direito c.e eleger to o de ser eleit-o. mas, neste últ.imO 
1~I1S0, com a cautela de afastá-lo da condição originária. i~alando-o aos 
(~(\mpetid{)re p. e1iminando de sua presE'nça na luta eleitoral os possíveIs 
I~feitos relacionados com a disciplina. O militar. a.o s-er eleito, faz opçãO 
~mf,re a car-relra em que vinha e a oarreira politlca, 

Assim brt!veme-nte justificada a Emenda. esoero que ela mereça dos 
ilustre representant€S do }>Ovo no C·~nl!re!lSO Ne."cional o exrun~ qU~ sus· 
(:ítam OS seus vários aspectos. todo.~ êlcs, aliáS. in."'-'Pirados no intmto de 
t·nfl'€ntar com as leO"ais inspiraçõt"S do oatri.otismo Os p-t'o.blemas aue d~sn-
1tam. nerta hora, a'=' capaCidade de decIsão do tlOVO brasileiro, Se! perfei
tamente Que, das providêrw!as ora prcpo~tas. duas E!n\'olvem C'a.nHf'l' polê
trll-co, cCnto("l OO'5t.un1a suceder com os soluções oolitlcas p.m ~era1. tTn"1.a é Et 

. . (lue se refere à manei.ra absoluta -p-Ma a ~l",içfl.o presidf>ncial. Outra ê a 

. tu estende o direito de voto ao. analfabeto. elllda. que nos tênn~ discretos 
Em que se apresenta. M~s aó contrové!'sias não constituem motivo para 
ee <!elxar de fa.2!er as o~ões. desde qw> ag t'~I9.mem os movtme-n,t;os: de 
c;pmião e as aconselhem os intl're5FPS (i.) País. T"J.<1f n "Pl'Opós!t{) que rnf 
!Rnlm de S'ubrneter t.ais l>foblemas R."", nCr.lü" democ!'ãtic-o d~\- Represen
t.:\,çãc. Nacional, con~titudonalment-f' (':"nl':';'2t c n{e pjn'a !'?.:to1vê-loo. 

. , 

Aprovéto a oportunidade para apYf' .. ~·!!t.2.!' :l V. gX-P.5 .• senhores Membr~ 
dú congresM Nacional, as expreSF.õe:; do meu alto aprêço e cons!de'ra-çà.o. 

Brru5íli~. 28 de .funho de 1964. 

PROJETO DE EMENDA J.. CONSTITUIÇ-~O 
N~ 3, DE 19M (CN) 

As Mesas da Câ1llM'a d-os Deputados e do ~l\ado Fe.d<eral :promulgam, 
!l()5 têrmos do e.rL 217, § 49, éà CQrlJSltjtuigão, 8. segUinte Em:en<la a() texbo 

I. Ccnstituclonail.. 
lO Art. 103 Substitua·se o art. 81 pelo seguinw: 

~ 

Art. 81, O Pre.sid-ente e o Vice-Pl'êsidente da ltepübUca. seriô ~leitoo, 
-e}ll tono () Pe.ís, dentro do prazo de cento e vinte a noventa dias a.nterio

\ :;r$IJ ao têl'mo do mandat.o em curso, mediante sufrágio unilV.emal e dri.'neeto 
'e por mnJ.o:ria àbsoluta, t6.1culada esta SÔbre o total dos vot:o.& vá-Ildoo 
ilpUl'adOS. 

§ ~" Se. nenhum dos canüid·r.to.s ho"ve.r a1car,ça(~o ma10ria absoluta, 
:O pr~i.dente. <'!o Trlbu.nal Superior Eleitoral pl'ocb:rnará o nsult.a.do. e, 

~ Ghnultâu'.'6·:mttüe, cOD.V'OO!:trá o DOnflr<eB80 N9.Clona! ,.'Ii ~ ao ,~~~ 

EXPEDIENTE 
DEPART .b.MENTO DE IMPRE':SA NACIONAL 

OlR&:TOR GEP." .... 1. 

ALEERTO DE ERITO FEREIRA 

CHCFa. no '"""" .... 'co C!i PUPLlCAÇ&IE! CHI<:Fi> DA Sll!çAo DI! A~DA<::tO 

MURILO FEHREIRA ALVES F L 0RIANO GUIMAR~ ES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
seçÃo li 

'rrpeHO r,aIiI otícinu dQ DeFSrlarr.t.ntc. de Im~r(na8 Ne.cicna! 

8R,' SiLlA 

, ASSIIIATURAS 

Rtll'ARTIÇõES E PARTICULARES 

Capital o Interior 

FUNCI01URJOS 

Capitàl • Interior 

Semestre ............ Cr$ 50,00 Sel\18sttl . ......•... Cr$ 39.00 
Ano ...... o. .............. ç," . 96.00 Ano o o ........... o. ...... Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 
Ano) ............... , ' ... Cr$ 136,00 Aoo o ........... o.o. ..... C", 108,00 

- Excetuadas as para Q a:z:teriOT, que serio sempre anuais, as 
aasinaturas 'poder"'\.se~ão tomar, em qualquer época, por aeia meses 
011 um aDO. 

- A fim de possibílitar a remeSSa de valores acompanhados da 
eSclarecimentos quanto li sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
a remessa por meio de cheque Ou vale postal, emitidos a favor do 
Tfsonreiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementes às 8diç~es dos órgãos oficiais serão fornecidos 
aOI assinantes somente m,diante solicitação. 

,-
- O custo do numero atralisdo será acrescido de Cr$ O,iO 11, por 

exefcicio deo"Orrido, cobrar.ae-io mais CrI 0,50. 

em. Soe6SáQ conjunta, denko do prazo de quinze dias, :sob a presidêncIa da. 
Mesa do Senaào, a fim de e!eg-er o Pr-f;-ljjctente <la R~úbliCà, 

§ 2': A eleição prevista no parágrafo ant.<:-:!'l-or só t..erã dírçlto a con· 
correr com c-andidatoo novos o- candidat-a mais v-otado na- elei{;ão d~'et3 
COnsióerando-se eleHo o cidadão 1ndi<:ud-o pela rn.a1oria e.bsoluta de;; meUl: 
bros do Congresso Nac!onal, em voÚ\ção nominal pública. 

O .3'9 Se a l"n-aJQria Absoluta nã.o fõr eor.,sc-g"Uida M prim~i.ro escn.\tinip, 
f1\r-se--ão out:roo, em .!IeE6óes BUOÇ6&lv.as. e neles SÓ serãO admit.i<toa OS 
cand1de.tos votados no anbe-rlor, excluído o que h-ouve.r optido o ntenOir 
número de votos, Nôvo nome só poderá ser sufragado se. após o escru
tinio anterior, qu.alquer dos ca.nd14atoa tÔr eliminado por lllorte, iIr.p.ed:~ 
mento ou renúnCÍa, caro em Que S'e faculta a substitutçlo dp candld'ato 
pocr outro qt. seja indicado por Um têrço, ni) minimo, dos m-embl'C\S do 
Co:ngr~o NacionQI. 

_ i 49 O Vice-P!'esidente oonsL.1.:-:: .. a=~.se-á c~d.t.o. €m virtude da elmç~ 
00 PI"e-sidel"'\.te com o q,ual se oanêlda.tar, devendo. pa.ra isSO, ca.ó.a candidato 
à Presidência registrar-se' com um canàidat-o à Vlce~f'rcsídêllcla . 

Art. 29 O art. Ilõ. n' m, da COn.stit~ão, p""'" • S&' ""sim redigid<>: 
Art. 9~ ............................................................... . 

•••••• o " , " o ••••••• O" o ••••••• '" o o.' o , • o ' • , ••• o ." •••• " •• " •• , •• , •••••• ", 

In - ir:re.dutibilidade de vencimentos, que, toda.via, ficarão sujeitos 
a.re im.pQStos ~e-rais, como o de renda e proventos de qua!quel' natll.'reZll 
(a.rt 16, nQ IV). 

Art. ao Será a seguinte a, 1edação do vt. 203 da Constituição: 
Al't. 203. Nenhum impOsto gT .. _ã diretamente '" direito.s do autor. 

nem a remuneração de profe.sSôrels e jornalistas. exoetuando-s.e da isenção 
Oi im.po.s.t.c,3 gt'rals. como O de renda e pNvento:s de qualquer natureza. 
(t\.!'t. 15. n{f IV>. - ' 

Art. 49 Acrescente-se ao art. 45 da Cor.stituição o seguinte p9.rágra;f-o: 
§ aq Em se trntan-do de crime comum, a licença para o processo 

criminAl deverá &e1' Tesolvida em 6eis me-Se'3, a eonbar da ap!'"esentação dQ 
ped!Co. entendendo-se como oonoed1da, se, findo ês.se prazo, não htmver 
de.JiberaçA.o a resveito, 

Art. 59 subst~tua.-se o art, 132 da C()ustituiçA.o pelo seguinte: 

Art, 13-2. N~() pooem aJl,sta.r·se eleitores Os que estejam privados, 
temporá,!'la ou de!initlv"" .. ",tJe, dos diroitos pollticoo. 

§ 1~ ~ facultado o alistamento do analfa.beto, limi:tSido, porém, o 
-ex~loio do V()to, tamllé.m sem ca.rárer Ob-rigat-órl0, à6 eleIções municipa1s, 
medJante proce.s.so idôneo creteml.tnado ~m leI. 

• 2Q São allst.ãveis 00 m.1ll.tares, desd'f: que sejam otioi.aJs. aspirantes a 
o~, gua.rdas~mar1nha.s, cubtenentes ou suooficiais, sargentos ~ os. alu~ 
nos das escolas mi11t-ares de em.1no supelior para Nrtnaçã.o de oflcla.is, 

Art. 61? Sel'ã <) se1!ulnres o art, 138 da constituição: 
Al't. 138. São lnel'g!1'4. "" lnallsW.v<>14 • os m __ "" lU) })Iri-

lI<I'lo prun'lro cio at. 13.. . -
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Parágraf~ único Os nlilitares allstáyeis são elegive~.s. atendidas 86 se~ l pl:eó,ente reuJLào co,nl'oM.tldo. antes, 1 _ 241 . - 241 - 249 - 260 _ 263 _ 
ptinOOi C'lJnd1çõt's; 00 senhores parlamentmrllS para. uma 264' _ ... 

Tta t' :-d d c: d- ,I nova reunião, 11<; 15,00 horas quand.o • '*, 
Q) 'O mll r. ~m a IV .. a e qu~ .. e ?3n ;dalar a cargo e"eti\'o t~rá serão plcsesgulàos Os traba.lh E Em seguida.,. o Senhor Relator 

roasta.do; tempar~lamente. do srnJ~o atlyo, ccmo agregr:.do, p.ara t.;·atar nada rr..o.ts .uwendo a trat~·., , comunica. que, com relação às 225 
de lr,:teresse part1oular; constar, Javr.el eu, J. Nev pas;:: emendas, não ac~tas pelo Senhor 

b) Os que tenham men0.3 de cL'1cJ an:C3 de ~pn':ço scr3.D, ao ::e can~ Dantas, AUxllidr Legislativo PL-9 da. Presidente da COllllssão por envQlve-
didMarem. excluido.s. CO ierviço at.!vo; Secretaria do Senado Federal e' Se.. rent aumento ela despesa. proposta. 

. . ", . cre.taria da. COnUss- 'te na, men.seagem CUJOS recW'1iOS lc:8.m 
.".(Ü o .m111tar .q:ue não tl:-'er sldo €xc.\l:do e que fôr eleito seró., no I a. q;"ls':l de oi'" deaoÜda presen ata apresentadas no tempo hábil e âcei .. 
um cU dlplorn.açao, tramfendo pro..:u a reserva ou ref'J~'madv nos têr- se';' - 'I 1> h- .3. e apro.vada, tos pelo ComiSSão e os mesmoo se .. 
mos dl lei " • pe o ~en or presl-dente assmada - , d • . e publi.:ada. rao exauuna os um a um e, do re-

f'eço saber que o Senad0 Fedeml apro\'cu e cu, Auro Mout'a Andntde, I ~ v sultado dê.sse referido exame, a ser 
p!esJdmtf.'. nos têrmos do art. 47, nO 16, do R:~lm.:ntoO InternJ, promul<>'c> ,4 R .... UN"IAO REALIZADA NO DIA feito pela. CVmi.ssão. constará. do pa .. 
li- s<'Qu:nte ;;, I 10 DE JUNHO DE 19M recer da. Comissão e do Substitutho 

. RESOLDÇAO N'l 13, DE 1954 ' I Aos d~z. dias do mês d~, junho do em ,que transformará, a redação do 
, . uno de mll novecentos e S~5ent vene.do. . 

~)omell1 p.QrQ,. cargos de Taqu:gralo-Re1)tSO) candldatos lwbili_ quatro, âs dezesseis hora.s, na ;al: .? S~nhor Pr~ldente, submete (l 

t(tdOs em concursO. \ da Comissao de Orçamento da. Câ.. dli:>CU,se"ao.: ;oto.ça.o as e:nen_das com 
J\.rtigo único São ncmeado.;, de acôrdo CoQ'ln o á.rt. 85, lçt!'a c, ít8m m~ara: dos Deputado.'3, sob a presi.. ~:~: r fn ... ~ áveI, as quaIS ~,;ao npro-

~, de Regimento Interno, pa.ra Os caJ.'gos i.sOl'ldo.s, de províment<:l efetivo ~lE'ncra do Senl~or Senador Sigefredo . 
de TaquigrafQ~R:::vi.sal", PL~2, do QU:l.dTO da Secretal'ia do S::nado Fe~ .L~I\('heco, Pre:31dente, presentes os Continuando, o senhor _Presidente, 
~r~1, ~Hl.Ur[cio Pereira Vl\S(jIUt's e Adolpho Perez, S3~ores Sena.dores Desiré Guaruny submete a votação e disCt:'&500 as 

EU':lCO Rezende, Vivaldo Uma WH~ emendas com 5Ubemenr:las; 
Sf1)J1do f1~-del'al, (m 24 de JUIlh.o c.c 196~, son Gonçal1'es. Aurélio Vienna Ca~ 

Atmo .l10URA .'\NDRADE t~te Pinheiro Mel11 de Sã, 'Leite , 

Comissão Mista para estudo do 
Projeto de lei n9 1, de 1964 
(CN) , 

3'" R:Z·~· ;nAO. REALIZADA NO DIA 
10 DE JUNHO D 19tH 

Aos dez d:tl, Cio n1~.:. de junho 
ano- de mil novecentos e .sessCllta e 

Q.uatro as nO~'e boras, na Sala Q[\, 

Com~ào de OrçamentO da Câmal·a 
doo Df'pilt.aC1u..., .sob a pr<>.(iidencia do 
Senhor :senador S.i.gefreo.o Pacn 

pre.s14ente. p;esente.:; os Senhon~.s 5e. 
na{io:'es iJeslfé U-U 'fa.I1Y, EurJCO Re· 

acn{1('. Vlvalao Límn, AuréliO VlaI' .... '1a, 
ça-w~e Plnht;110, 11em d... Sá, L.eite 
:Neto e os Senhores Deputados Hum
berto Lu~na, Ar} P1Wmbo, .vtu;11Z 
FMcào, Armando Cu!.'r:o., Theódulo 
U\, Albuquerq .c, ,;-S.al· Pl'itto, ·:'a
cb~ Barcelos, :.rnani Si,tiro, EZe'IlH~ 
C<lsta e Paul' Sal'(lzate, reune-se ~ 
çi)mts.são ',1i~t·a incumbtdt- de €lll;t:r 
:pe.recer sõbl'e ) projete) d.e LeI nú' 
mero 1, de 19601. que "inscituI nm'I)S 
'\~l()te.:; de '/t nc!menws para 00 ser\n,_ 
dores cí~'is do Poder Executivo. c da 

Det;,:::',m t;.:- cü,~:.r)J,:" ,u. com mo;;,,':,) 
justificaodo, os Senhores Benadoreb 
WnSOll Goncalves, Jtl;. ;·.~·on d" 
Aguiar. Melo Bra%R e c ::-~('!"_, 11' 
ne-pU!u{\o lo·é i-t:c 

E' Hoo, npJ.·ovada, assl11ana l' V<\I 
.. pUl.Jllc<l'Ção .1 ata uJ. l'eumão anfe· 
llOr 

No exped.ente, o Seshor Pre~ :(l.cl1\.e 
lê comunlca~:z~ ti. mesas do Semot
do Fe-dera! e da Camata dos Depu_ 
tl,tdos. dando cJêllcla à présidêr.l.!i~ 
d:, .seguintes' subbtituicões na com .. 

posição da ComiS$ão: O Sr. Bezerra 
:Neto, pelo Sr, Desiré Guarany -o Se_ 
nhor Senado!.' JO$aphat Marinho, 
~ventualmenl;c. pelo &nhor Catete 

.P1nhell'o - o Senhor Deputado Ar ... 
.tnando Corrêa, t>elu 'lenhor Uepu· 
taà(., Nel~"'l: CQmeirc _ e o Senhor 
Deputado TourInho Danta'.J, pe!o ... .., 
11110" Deputado Ezeq'ufas C<Jstll. Por 
(I1!te:minação do Senhor Presidente, 
o expe< "nte lido é anexado aos aU~Ds 
60 projeto. 

tnicJ.:mdo os tl'abalhOõ, o· Senhor 
l'resldente concede .l palaNra ao Se
:nbor Dep'Jtado Paulo 8arazate, P"e· 
lntor da Comissão, que lê o seu pa
~ecel' ~ôbre o projeto de Lei número 
1. de 1934 (CN) que "jnstj<··! ' 
valores de vencImentos pa.ra. 00 ser· 
"Mores públJr1.S ci\ií do Poder Exe ... 
cutivó e dâ outras providênc:a.s. 

Pres:d~nt.e do &naco Pcd~ral 

a:ugo, a.:?nl0!"~lnQ.o_..,e na. ahâl1se ao 
arL ::13, que estabelect. .urr~a l'estriçã·o 
artigo 38. Afirmando We o art:go 38 
determma. que 3, lei em que nl ~ 
trt.utormur :':0&1 p~opoSiç:lO ~lltr:tra 
em vigor a partIr ae la dI. junho de 
!S6-1.~com a:s It>t.a!va..~ constantes <lOl:l 
art-lgo.:. a3 ... 3·!' E 1S Ics.:.alv3s a. que 
se retere (j dt.n4o 'artigO 33 sào, pr~· 
cl,sall1t:nte, aqu..:1R!S que estabelecem 
U.lJ llrtl~le além do qual '1io l:'áo D~ 
aumenws programado. até 31 de Je
ze:r.bro de 1954. 

Em seguida. o Senhor Relato: dá 
c.;:!{J>:·,.. Icem 'll'O:c. da Com:.ssâ!.J 
as.:; ,sUii$ gc:,.tôes ju lt, n... S~nhor 
PreSidente da R€públ1~s., a." qual~ tu· 
ram aCOl11panh ~ rllS de perto peI'-' 
~,·ll.or Wagn<.'l' E'>teLta DIretor 1::'
r5 11,) DASP. Pa·l'a conêlUJr lJVr nnr
ma:.!' t.er .'.lld", em decorrê~c.a das 
n1eh.'l1% n apll>enta~ã,) C1. ;\.1;:1:-,a;;,,-::-, 
P r e31der,c:al, li qaZl.l tl senhOr Pre~l
Qénte da C·::n" ..: ,1andc.rá ler pejo 
Secret:\l'io da Cum ::.:A". t f;m de um 

. II1ê'hor conhecimento pv: p~!rre do.~ 
·e,l!"i{l:!',~ p~!:an:;~·:lt.~ll'f'S, l~l"':'llb:'ü<; ~J. 

ComIssão, 

A segu:r, uana.:. o ~enllOr Relator 
POI termma-dJ.. Ct part exposti\-'(l rio 
::.tll~ relat-órw, c-;m a' ('onsldt'rJj\LJe~ 
ti(:,W:1 menc:>t '1ndas. o se .bor Pl'e' 
sh.f'lIte (lft<>:'nlll):l io Sccrehhlo da 
Ci.lm!ssão ;,:'t1ceda a. leit.ur. da M.eú
<;!J.gem n" 4, de 19601 múmero de Or!, 
gerr, 15!31, 

A mensagem lida propõe ~lS seguIn_ 
tes modi!lc: ;ões no !?'"ojet0 de Lf;l 
nltn.e~o 1, de 1964 (CNi. Ora em tra
mUaÇ"ao no Congr~.tst :-;;'lc:onal: 

Neto e Os Senhores DtU'J:~ulos 
Humberto Lucena, Ary Pitombo 
Muniz Falcão, Armando Cor,ê~ 
Th.eódllla de Albuquerque, Ce.sar' 
PrJeto, Prrachi Barcelos Ernoni 
Sf.,tiro, Etequia.s Costa e Jôsé Richa 
Paulo Saruzate, reune..se a Comis' 
são Místa incumbida de emitir pa:: 
recer .soõbre o projeto de Lei número 
1 de llJ$4, que j'jnstltui novos va
lores de venCimentos para os servi
dores público.s civis e do Poder Exe~ 
cutlvo e dá outras pt'oV'idênU:ls'. 

Apsentes, com , causa justificada, 
os Senhores senactores Jefferson de 
Aorui'.1r e Melo Braga. 

t. lidn e a.p:-ova.da a ata da r:.>uniao 
ant.erior, 

Abrindo' os trabalhos. o Senhor 
Presidente, comunica aQ.<; S€nhores 
Membroo da Comissão Mista que o 
pra7.rO de 12,00 horas para apreSen
tação de Emendas à 1\lfensA.gem com
p)ementar termina às 2.60 horas da 
madruzada. . 

,E, a seguir, dá Q pal!'lvra no 
nhor Dpputado Paulo Se.ra~ate, 
ln.tor da Com1f.sf.o, 

Se
Re-

Com [l pJ~~i-Ta. c SenhOl' Rt':ator, 
em prn < ~egUlmenta ao s~u relatório 
passa a falar 6ôbre a parte objetiva. 
do seu parecer Lendo, pn.ra os se
n~ores membros da, COml~S:l:O, 00 
num('fOS das emendas aq-rupadas nos 
seguintes Hens: 1) Emendfl-S com 
pareceres fa.vorávels; 2) Emenda.s 
acmtas e subemenda.s; e, 3, E:men
das ('om Pareceres Contttiri06 (para 
reqt'erimento de àeEtaque). Opjnan
do pela aprovação do projet.o. com a 
retiflcnção decorrente da segunda 
MellSK.gem Presidencial. E, quanto 
as emendas aceitas pelo Senhor pre .. 
-:;idente da Comis..c;iiO :lista. H12 das 
337 oferecidas j(;'utro :i0tll prfl7'J~ re~ 
gimenLaisl, assim se pronunciou; 1) Nova· redação ao ... rtigo 5, cu. 

put, mantendo·.~e oQ respectivo parA
gl'Mo; 1 - Emendas com paracer favo .. 

au 31'tig.o 33, ,:1:_ râvet. 48 (qual'e.'1ta e oito}: 321 a 
335 (do Reialtorl, 23. 25, 50 {f!n PaJ'

pttrA.g"aro tllllCO te), 62 - 68 - 70 - 71 - 75 -
77 - 79 - 105 - 106 _ 109 _ !13 

do p'~rngraro 19 - 120 - 134 - 143 - 147 - 149 -
510 - 153 - 191 - 19~ _ 199 _ 

... ,.!. .... , 200 - 202 - 222 - 283 - 3<kJ - 304 

2, Nova reds::;ao 
put; 

3) Supressão do 
do arti .... o 33' 

4) N~va l.:edac;§.o 
do artigo 36; e 

5) El"~·~",!.io ~·ar"1 
- 312 - 341 - 261' 

330. 000. 000, OOO.O(}(b·ezentos e trinta I • 
bilhôes de cruzeirOs), do créd!to espc- 2 - EmendQs com 
clal de que traIa ú artigo 37, 11 (onze): 46 - I~4 ~ 

• 163 164 - 160 -

6ubemendas, 
J~I - 162 -
2!i4 - 23-

O ~enhor _J~::'::'dente .em COIl(o!"rL.;' 313 e, 
dade com o .,lrocedicto da··::"z anterlOl' 
abre praw para ."~ceblmel!~o de .3. - Ell1~nd:-s com val'ecer con ... 
emendas il. 0\'3 Mensagem, de 12,00 t!'a.no, 53 (clnQüenta e três): 1 q)re~ 
horas e de 6,00 ~oraE para e-tltref>'a JUdlC9d~), 6 - 10 --. 15 - 17 - 18 

• , - 28 - 29 - 36 _ 37 - 38 - 32 d? rccur~! . Inf()rma~ld{', na oportu· _ 33 _ 34 _ 35 _ 40 __ tI _ 42 _ 

o Senhor Relat.or. no e~ame 
:men~ag{lm prcsldencial. ça:t. uma 
plana.çao mir)uclosa, de artigo 

n.ctade nao I';~re:", ac=!t~ emenda..! 63 _ 72 _ 69 :.-.- 73 _ 74 _ í8 _ 81 
Que Impliquem em aumento de des_ _ 90 _ 112 _ 125 _ 127 _ 138 _ 

da. pe:;<l,s. 139 _ 148 _ 151 _ 157 _ 158 _ 159 
ex~ Concluíndo os trab.uhos li!, 12,30 - 160 - 167 _ 168 _ 195 _ 201 _ 
por lleras O senhor Pl't';<;itlente pucel'l'a os 203 _ 224 _ 225 - 221j - 228 ~ 239 

Em aparte p:tra uma qUf'stão de 
ordem, o senhor Senador Aurêllo 
Vianna, pede a palavra. E, o Senhor 
Presidente, atendendo à Questáo de 
ordem formulada pelo Senhor SC'n~:
dor Aur('1io Vianna, concede_lhe l\. 
pa.lavra. ' 

Vom 6 palavra, o Senhor Senador 
AurélIo Vianna. indaga do Senhor 
Relator qual o teor das subcmendas 

Em re.sposta, O Senhor Rclator, in
forma q11e, de acõrdo com o Reg~men ... ' 
to. as emendas devem ser votadas em 
globo .. mas no tocante 0..<; emenaft$ 

votadas uma sem necetsecidacle 
com suaeme!ldn'l, la r"q'1erer fOssem 
de dest[!que. E, como as emendas 

Com a. palavra o SenhOr Senador 
com 5ub2mendas são POUCS~. port.an
to, nlo l1á como votar em globo para 
destacá-las, E', um destaque aut.omá~ 
tioo, formulando, neste sentido, requ{'t~ 
rlmento ao Senhor Presidente. 

o Senhor Presidente, com a pala .. 
vra, coml1n::a Que continuam em di$ .. 
ClUísío as emendas com p::l.tacer do 
r!:lalor. 

Em apa.rte. o Senhor Deputado 
Theódu;o de Albuquerque, solicita, ~o 
Senhor p\'esidente, adiamento p:l'a 
as emendas de número 321 e 326, de 
autoria do Relal-or, por ve!'sorem sb~ 
ort> a matel'Ül semE'lhante à emenda 
de número 171 de sua autoria, 

Antes, port"l. do Senho!' Pl'esiden ... 
te decidir a respeito da Questão ele 
ordem do Senhor D:?putndo Th('l'ldq;o 
de Albuquerque, o Senhor Re:ator 
pede a palavra, no que é nteond.!do 
pelo Serlhor Pl"e"i;d~llt€'. pnra f'q"a~ 
recer que, nceitn ') a1i:'1mento lJed'do 
mas, como fêz reqtlel'imento só':>:'" o 
se~undo grupo'das em"'10')<:: (OI)", nfl~, 
recer favorável e com subem!"l1das 
deve, o Senhor Presidente, pôr rm 
vat.a,;;ão o seu requerim~nto e, or. fi
nal, porã em votação as emr!' ~'1S 

com parecer contrário, salvo o~~ de!=>_ 
taques. E, termmada esta vot,,'"l~O, 
enquan~o não acabarc'm OS 3 ~rtlu('~'1, 
como m~mda o regimento, nác pode~ 
rão ser votadas 08 destaques. 

O Senhor PreSidente, aceito a su .. 
gestão tio SenhOr Relator, e, co'oza. 
em discussão, o terceiro gl11pa de 
e111f>ndas com pareceres contl,a"iO.'l, 
salvo as destaque. Em votação sáo 
9" ." .. " ,1 ~ " 

Emenda número 323 (Pedido de 
deshHjue do Senhor Deputado Hum .. 
berto r "cena) . 

APÓS usarem da palavra os senho
res Deputados Paulo Saras'·\H H\\m .. 
berto Lucena e o Senhor Sr.>n-' rOl" 
Aurélio Vianna. o Senhor' .... ~'~tor 
conclui por apresentar n <'r-"'-"~e 

'subemell'Ja.: "Re-õs8Jvada a sltuaçào 
Jur!(h" dos atuais oCUDante~ dos 
C"l""'O'" dI" Assessor Parlament3T' e 
bem como assim rn"_ servjnl)"p<:: oue 
na daUt deflta Lei foram re'ul:rpta
ti"", "n~~O:I1$; frmrnp.(' " j-,r.' , . Em VO~ 



" 1Z3!f Ouinta-fdra 25 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
~----. --~_. '=-~~~~~ (Seção Ir) 

taJ:.".:::t ~ SU'J:menda VO~3.r2m a favor '5:). R7rr~T.;n, REALIZADA NO 
10 DE JUNHO DE '1964 3 .ot.ll~1;'.·C, memb,,'03 dl comi~ão e 

::~.i ,a lJ S.:nh01'es tn:'tt:::'ro.s dg, Co- :' 
!, .... ~~:,. O ::':.:nh'J! ~tz' iC;"T!e G!'.:!.I-l'l. 
~r \ · .. o~~_!'<::o .:::m O rcl:-:x:. 

DIA I _ PÔo,to em votaçao, p::.o t:t:n:JOr Prc_ I Em:'l1da n Q 148 (p.:dl~O U· a~ . '-,,, 
\ Mdente, o pJ,nc::r do re1a:oi: e apl'o -d') Sen~10r D~pu~t\~Q Illl;l"'C;:'~';O-- , 

~ ~ . \'ado, Í1cand'J f! "e.".ldlCadll, pcrta.nt..., Icm:J. ..-1-
Ao.; dwz. dias do n.es de jl.mho do (J. emenda n\l lCJ do D1P'.l'.\c,n l'Ui·. , 

\ :::Jlo- Cic mIl ~cveccntcs e ~-:;'':~2nta e ~a::.s;t. "\ O !:::nhor R!~at'Cr, CC.TI n p~: .. ~ 1, 
quatro, t.5 Vlllt~ e du.::.s heras, na I \ (.ler.::ce I:ar~·;;-.JT {::-.u. ll."'.':":;U~c."át..~ ti lo-... _ .. : •• : J r.<.!m_:,o ::..:~ IP~d!.do d.;:! 

d "c; .... t,..) ... ,:;]~jV. 2:;i':C:",1' ~~u.j1io 'i- ~: .::"1-. 
1.Jt.:~~. {..J :::::.:=l1.Jr ! .. _ '. e:cla.. 

r~~~ ..... ~_~ (lC \:..11 r..:::;::e .. ~ rl':-,o
r:: ,~. '.:1 2 tj~n~CQ. V.",2..::;:QO a atender 
~ • .1': . .; .... :. do e.lquadr:-_;:'l::r.to que \""5-0' 
For l;'(C', ::·r .. j~.an~o, .des .... a fornw. to~ 
ti:,> o~ ('"~,:n qlle f-" \"'n'ura vennf'm 

i a. 0':::.:1;-;'(1' .0 S-:n11or .?rem.:":.er.te celo .. 
C:l rCIl ",o+;-.ç:o 9. emenm cem a sube

lJ' n.:.. <lo E:n vcta~:o é U '.:'(.V3.da de 
f "Jr~~o cG:n o rela:ório do Senhor 
I:: ·:::t~!. 

8.:1:::d.a nÚ1l1NO 323' {Ped'do de 
i' 1:~que do S:>:::úor 3enac.or AL'rél!a 
V -:n!1:u, 

O S~r.l:or R~t..:rr, C:lTIl a palcvrR, 
e:. ::C:l. torque inclu",u a Rêd:e Ferra-

i V~.\:·:.a. fctiel\:.l S.A., mandr:ndo que 
O crej!'3 sirva para rr.:'2ar às secie-' 
d lC:::; dE' €'20.:l0m1a mista, visto que, 

,. f"' ::.' s-::::::cC:;:.d:-<:, 51IJveTIc.or:edas no 
. C:';,. :':3'1.0 (..d Ufllf:,J. t1mbém estão 
ir.: " .. ::':5. no r/me .t:d::·a:ni~trativo, 

: ( :' i~~ C~~"'14f~~ o .tl~·"(.j:.o ~') e'5ten-

!,.~ ::;-.~ . l':.::"~:;.~~l~~:~ ~é ei?';~''J~.;': oe~~: 
'; r:--:r'""" CJ re::-- .... j;'. 
I ,. , .... ') o'·' , .... '''7 {P:J:~o de 
, w' .- • -r ... ·~.·.~z <'::: .. -::<J1-' Aurél:o ,(: .. ~::~(3 __ 
:y,::-:.::-..;.) • 

o S'!:::::; ~::.: . .::r. cc:n a -p::12vra, 
. .t~.:! :. "' _ ; .. :.~"':"" . .!:,Jx.:e o 
t "J (1 C'~"-···l CO~"'U;'-'" 'p~r 

t '::~::r ~.'.:::: 7::;+~·.~:l t.1:~~:;.·"a EJ.tU3._ 
'.Ç:.') I.:>~'."Ç d03 'S~~";~:::'0:"CS CU Fa
z.~':~J.~. ;:::.:!::.:::~ .. ~t.:.~:! (..'J1 pe'1\.'Ol"O:S 

:j, J";. :;~:."' e r..~':L~~ d~ .... ~nu:r i) r::::.eJ. .. 
b . ..;i ..... ::' .1.:-, f:J:::· ... :t:J, u:n cr.·ür.:J:-o 
):w t::~.-.:1':~ ~ l~t:::jJ::-.::tr.,;::'o í;.:l::! ~o 
1: f :.1:.;n:l. E, no toc~n.e a se,;una.a 

r
.: 'l L.l. tn.1W:''.l, e ?Dcnz-s um 6U~ 

y .... '1'.) c: . .:z:~o r,c!.:tu.Si:iO, en'.f:.? .a 1'i
~', e-.:·::t taxa. ele ..... e ser el!:nlnada. 

"fl..:1:. V2Z por tôd~s. D::mdo~se, .de 
hm'c em d:ant~, M.3 funcioP.árlOS 
~U~ l:1:3"ess:crem no UiD1S.tério c:..a 
f:ZC119.., condições id.ant:icas "??SL "'0\:5 
c.~UJa3 dz qua!<:.uer .. w:·ro lUinlSl..é!'io. 

~
."'<:~ .. '" (",·'jl·oO-"~- o n""::i.O"l·uf: tam .. 

w .. "> .. "'~ • .,. =. r-·~ 

."::n t:'m l'UZ:!O de fet, de agora em 
fznte, niniuá."'ll -pedirá trallsfer.1n .. 
;:1 t~:.rc. a F~e!}da, se:1ão para exel .. 

cb!- fues atitid:tie.s C'J:u.o em qu.oJqt1er 
c{lltf"O l'1i n:sté=Jo, m::l1tend:l, entre .. 
tr,.:!:::b. sitU!lções anter:.:!!'!:!' por ~c!em. 
laga;;, n5,o podendo serem c!.iPSlde
!k .... :-.~\.c~mo f"vor cu privllé6io. Des. .. 
t1. f~(rlr.u. afirm-a. o Sru!J.Ql' R~~atm. ft r 'us'o a rr..an'lt~n,;':'o elo seu pa~ 
q.;~r faYorá\'el à em~nd3., ~:Bnas, 
':\<1::tc da") OpcTtunas ~:JDd2r~"ú""S QO 
;::~"th.)r E"3.Ii:?.d-::r Améllo Y~:Jmw .• Ia .. 
d fi. .;e~uir..t~ c!;:l're~§:o no t-:'l:':l?"~ sua 
2~',Jt~:.: c~de c'l7 "nQ valor corres .. 
i:~:l{::mt:·, ... r.'!·~ ~.~::: " .. At~ os va ... 
~ . .f::::I' c::.;..'cs:;::~:;ci:::t:s... No resto. 

.'~ n! F 'TI TI':\.. i ... ~ .. ·f~"'~ o· ;;eu p:;·;::cer. 
~. (:~n!'w:~~O: ri!''i:. np. ccn.C:U'":.O, n~" 

ç ~:;". e~t~ e:,,~".·Q'" C:;':l [).!: T.:-:CU!Pl ... 
\.'.j, .' --;-nt::s f',v':ls ri-) )"1}1" )!:to de 
C~r:.~Fl.';.;} ou 1.'. _ "~w'~")' O :;e!l~-or 
i 1'- ... t ."0 'ti. E.-· .'.-;" ::' "-;' .. lf'·J r. VC.':t ... . 'f'c -p.'-''''''~:\").~' ., :'.1:.1:'::..:-:'..l' 
~: . it::~l I~~I:.~l ~c~ ~~:~ ~ t;-:-;7J:C::). 

t 1c:rr::.n<:o os ur.".:-:'l:-:..:. - ó?- pre~ 
;:' ~ ~ rC'JniâO, o .ECn:10l' . P~{,Sld:!l~te, 
l ' ';'~1' l~rl,;.ca~J. '! "VOl~'~:O ~''';"'te 
, . ~;:) (;.~ e~--:l~!"d3.., ~:::.u~:.re ~ __ :.t. tl 
) .... lr::) notpIln, dfl~. '.:_, ncras,.a 
:·'.~.ç·~.~::::'o e vcb<;.5.o das el1!end~ nu~ 
;~Eir('s 321 e 321. Naja m:'lS h[rTI!~dO 
z:. 1ratlr, às 2.0,o:l hOf!J.g C"õ tr~bal ... lO& 
~:'d e~lCrH.2:dos e p3.Hl cons.t.aT. ell, 
J. lh'e;{ Passos Dantas, AU?C:tJ"., Le
<l.:. ~R~i"\'O, PL-9. d!.\ S~cret:n'Ja do Se .. 
i:~qo ~:'ede.ral, e Secretário da Co
m~sf.o lavrei a presente st.a a q-u·a.l. 
u . .'ull- v~z lida e .aprovada. será. pelo 
F,~.nh:lr .Pre.sldente assinad'l. e publl-
c-:.d~: . 

f :"':;'~a. da. Ccmi.s,ão C? C:ç.1mento da ~~cnda n' 2~9 IF:t'..do c.:;- C::_::L '"rIlEna3., por "p:;S~UH(m ... 3 (n~~C;~.ll~s 
C ... ma-:n [te..; DCPl.lt3Q::;~, .sob a presl~ I quw • . n~:a men~lcn3,da9, l1:.tu eLl.l .1U:·lo:ca 
d.l..nc:a. <lo f:::.:n~o1' CcnaêJr SigeIredo O S2nt.or R.·:r..tor, com a p:: .... Yn. !.:mtarqu1cJ, mUlto c2m d? jn:àu (1::t :! ... 
~;::C.h,;;::O, F1"CSld.:n~:-, F::.>.entes 05 ;o~o de lU.ClO Ju:ga~a lncon~\::L~lO~ ,m~n~e, sóbr-e a qu:l.l n[::) p:'l::-a nC'_ 
;:~:r.JI:;"Cl Szn2:.dm:z-:, D.:_ue Gu-o.:any. nal. }XJ1S que, f... Consutu.pJ lO con. '!lhUma dUVld3. 
..... U!'"ICO R:::z.::nde. vlva!do Lima, Jl~::~o srdel'a vitaHclOs os cst.edráticcs c.,m~_ 1· . ~ - ~ .... .,r ••• 
Br"un Wllson Gon .... alps !:u-"Uo gLSt··,..-;os os 'ab""'" \ Em voL.çao, o "p~r<...~ __ ~c t .... nt' 

.~~. , ... • y ... , ~..... .<.,.u.. e ~ ... ua.cs, e, '1 p:e!"~nte O"'l"'tor . a"'o" t'· -r~' d'J J
á
U1n

L
nl

j
• C:!.'::~'t;te Pm;::Jei:'o, M::!In de êtr..cnCia. rn3l1da COllSldêt::>'l' irrcdu:l' ;~';r'h0r> ~er~t"l~~"'H~~.:~3,')O L"~:~"!1'3. 

.... , :; te N:1to e cs E2uho::ef P:::pu_ veis Cs vencimentos d.e todo e qual I~' . ~ .. '---.' ~w.·. 
tltdos H~mb.!!rto~ Lucena, Ar). Pit-o!ll- quer funcionaria público 3. partir da Err.énda nQ L5e <:p::j~c::t OI: 04. :'::',ue 
~~. _ ~unlz f'!!cao, Armnnd~ eone1, V"i~énci" desta Lei, tnov..anúo Q:.stP tOO S~nhor Dç:pataG.3 Hu.npcrto Lu~ 
.... l~ ... cdUlO c..w ,AlbUQu:rq1.L, César forma, a m?té:na conl'tltuclOnal . .Por. 'cena). 
~:l:to, Pera~chl B:;rcelcs, E:.ll~nl tanto em r:Jzão dos cItados argumen_1 .. ,.. ,~ , 
.... atiro. Ez.2qutas da C08ta, JD:e Ri~ to<: apre<:€nta parecer contt'J. ... 1o O Senho!' R.:lato., com a IJ:l \ 9, 
cha e Paulo S:uaz!.l!~, reune~ 3. ' ~ •• • t dz.do o adlant&te.lo ela hom, l!Dl·ta-s:} 
COll .. isião L\.:I:Lsta incumbida 'de emL Em vot~çãO. é o par-ece! apTOv~d&. a l€r o seu par-e2er ercrito. o q'.lal, 
tU- p:tre.::er sõbrn o PrOj~to .de. Lei nº Em~llda n'>! 234 (1'j;:!dldo Q(> d;ta~ c.cnciui pela rrjcíçê.o da emend3. 
1, de 1034 WNj. que "InstitUI noy<.Js que). ~ Em votação, õ j:al'ccer ('ontrã)io dJ 
"Valores de vcncltnentos -para OS t>el'Vl~ S h R 1 t· d 
dores civis d.:> p(ld~r Exe-cut.vo e dá O Senhor Relator, com a polJavr~, c::n ·or . e a ar, e ap:'Üva o. 
outras providenciaS." \ requer o adiamento da diE:cussão e Emenda nO 226 (p-edldo :ie dfS~:lOUe 

Deixa de comp~!'{:cor, I'"' m t,·"o votação do destaque por d{>~(*tr la_ do SenhOO" D~putado Humbe;'to- Lu~ 
.w - O.v zer uma sUbemencta, . e c-omum acõr~ CRua), 

jtrstUi('~do o senbor S2na'lCr Jeffer_ do com os 1nteressados, a fim. de en'l' .... · ... v .. :r 
!.on de Aguia:,. ccnt:'ar uma soluça0 auequada partt o Se::nOl' Relator,. ~o!n ~ p ... <- • 

....;' lid& ap:oVE.da e ~,,:;s~n.J.da a. ata eHa e tôdas as d-emais q,1.13 tenham 'j}rol1uncl~-se 'pela reJ~~ç3:~ ~a .eme-:.1:la 
da reunião anterjol'. C'orrelacCü com a matéria. • \ ~ar coru:lde:'a~la. pre)UdLa~a. 

O SenhC)l.' President~. veri:i.omdo E p~o Smhcr Prcsid"'nte é ~p-o~' t::n Yot.:l~ão, o p:!.re~er do Re":.tor. 
hr:ver numero l'egrtl, de~lal'.a aberta li va~ o sdj.2~ento de vO~Çâ':/ €: d~.~U'3. é cprcvz.e-o ccn~.a o voto do E~:-:'~lor 
. ::.',,~n:z.o e concede a :p::~.:;.vrJ t.O Se.. são de destaque fcnnuJado p~lO E2. !Deputaco Hum1!erto Lu~en"l. 
n~'!c" R-e:3.tor da CO!"'.1i:~ã:>. Daputl-do nl10r Re:ot~r. ! Emé:'!.d~ l'~ 4.2 f?e.5:ijo de r!J[t C' J:! 

P~ulo Sr.:azate. I O S.:mhor Prcrid27:te, ás 2.3.55 ho- 1 do Se;:l:!~ D~put{'.cto Hum'tr~:,b L'.1~:!'" 
O S~'1m; Relat,)f, c~m a rsbvra.: ra~', pr:a a. presidê~tCÜI. dO S:::.::h:n . n::.J, . -

ccmunica q.ue, antes de inicia"! â I r::~pu·.Jdo C~-:r P:ret"J •• vl~~:r,";1.1 O f.:.n:·v~rr p..:'.da~. com a p;-lna. 
r;.:ecb.ç2o do bl:Jco de e::le:nC3.S com d.t:nt~ ... ",l'""'l·.nd" a p:esld~::J::19 o'S:,- cC;1.<::Cic:-a-3 preju~jcada, 
"'l;~cer ccntré.l'io e o r':-:""")2d:vo c.ii~ nll'J!" .c ::.:~ ::) C~· ar p;1e';." fz.t. VCl. \. • 
téliO, i'"á examin~ as duãs em:!n~a') tar a r.::~:::'''';a a;> Senh:>r R::!·2t~1:". : ~";n VOV'.lç,6.o, o }):\recer ú{) E$.:.l?T 
q f rs.m dl-adas I j nc:r ~Qr e aprovu.1:> conka O varo t.O 

ue o a· '. O Senhor Relat-Or ll2.:::sa à Qi:cu:s ... E~ Senhor 'l';:opticajo Hum~:;.t:) L'..1:.::-n~). 
Fmcnda n9 321 (D.::staquC r.::.rr. a da. e:lu::nda n'} 72. Ant:.s, p~rém, de I ' . 

subem-enda ao deg+s.que til) f'~enda C:iscu:'.Ja; pelo ~::nhor P,esidente. ~ ~:n.enda nll 2""1 ...,<Ut~:,~qu:".I'equi!:':~ 
n:~me:,o 321, com parecer fZVOl'avel). ~ (j~rc:ra!o reC]uenment::> de volta a, "'1e.) Sr. D~nt!'~o h. mo_o to Utt---

O S.~nhn1' Relator. conb1U:mdo, ex~' discu::"::) c.a tme.r:tl!l, n9 '253. l :lU). 
pIles. que, a err:.enda nll ~. "Visa aten.. J<::mend3, nl? 253 (pedido ::ie C::Sd.ql!~ I . ':) Senhor Rc1z.t01", com oca palrlv :1, 

der o caso dos cargos. em Cod:~t.o, tIo S::lli'1or D~;lUL~t;.O Rllmt;;rt:J L~::-e. '101.) nJ. crre. por ema. (pe~t."o de r:s~ 
os qu:1S, p~lo p=ojeto, ez.riam de. t~m- na). !Jeito" ECS c~n~eitcs jUt'IG':'CS, é de r:..1.~ 
po integral e, ~ndo de temp.o inte_ O S ... ho R<>1D.1or com a pall:vr.a . recer centraTlo. 
~.al. tomar..se-laID ved.1~0:S àqu€le~ a.p.~ te~er rvá.ri;s ~ co'nffideracõ·es sõtn-c -O Senho~- Depu;ado Hu:r.berto 1;1'
que, ex~roez:.do outl"a~ ~ltlVldades d.:: JI. matéria .versada na emenda, cOu' cena em aparte. apela .para q.ue a. 
~alor lcndIntento, fossenl; conVOca. clui pela sua rejeiçãO total. por 3m'!nda, en~~o. :fique ~lm redigid2_: 
tlO.9.,~ exerce1' cans:o.s de, ID:a.nr respon- consideráJa prejudicial aos intel"êsse!' "Fica veiada a. e.:tereção d-ns q\Udr~ 
~a.bl~ldade nO s.ervIço publtca. E. CJIDO d .. ' . d'es"'nvolvlmento do pais. das autarquias defic.:tárias", sómente no pr-esente p!'o}eto passas.:..~ o p!opx1o - ;.... 
a se."!' de tempo illtegrat, apH:.&-eDtou a Em votaçãO. o r.arecer do Relat:lr, 
pre.sen~e emenda re.5.tab!'l{>{'~n-do diS_ é a' emenda rejeitada contra os votos 
P3S!('ã.o c.ontida. numa. antJ~a Lei e ü.:)s Senho....-es Dêp:ltanos Flt:.:r::.;erto 
llIIl.lt:mdo o !flãxilno de. tl'aball'lo em Luc~""lB. e Theó':lulo d-e AlbuquEtqu~ e 
40 11.o:'IEJ3, M> invés de 43 vigente. d-os Senhores Sen~àOl'es Dfa'-tté Gu:J.~ 
D'!!ndo. as 40 horas semanaIS, no re_ ro.ny e Me:o B~agn, 
g-ime de 5 dias, precisamcnte • ....:§ ho~ . 
l"ftS por dia .. A Suhemenda, porém. O Senhor Pre.9ic:ente, senr.dar Si_ 
manda ac::"€SCentar .IRessalvad·os ... " gefredà pacheco, às 0,40 hOfas, reas
E o p3.Tágraf.o seguinte do projeto, SL.'1Il-e a presi"dência. 
assim preconiza "Ao funcionário nCl~ Emenda nº 256 (pedido de destaque 
meado p::.ra CR!'q'O em cotn.iz.:.íic é ia. do senhor r:;.~putado HumiJe:to Lu.. 
cttJtado opt~ pelo v~nCimer-to preVis- cena.). 
to n~ tab~3 B. constante déste arU, 
{1:Q •• ," AE:sim\ sendO'. n emenda é per_ 
f .::lt:! :ueute d~ acõrdo cOm a Qons1;l ~ 
tukZ:> c. recEJ:ndo p::.r::-c-::f fÚvC.:É.V~1. 
'1 .spbunên6fl. 

I 

O Sermor Re~at<rr. no"Vamente 00'1] 
a palavra, acata o ponto de vista <!.G 
D®utarlo Humberto Lucena. dá'Sde 
que' a &ubefüenda, fique ~sim redL 
gida: "E' vedada a ampliação dos 
quadros d·"J.s autarquias e sooieda.lies 
d-e eeonomia mista defieitá.rias, sal"VG 
s.t.ravés de l{!i". 

Em votação, o parec-e:r do Smn{)r 
Relator, é aprovado. 

Emenda nQ 249 (pedido de destaqu.·e 
do Sr. ~eputado Humberto Lucena') • 

O Senhor Dt.rrJ.tat::o- FIumbelto Ul" 
cena, a.ntes de scr conçcdiG.3: a p:.tli::.
;'T1l ao Sen:10r Re':tor, ,W~iClta a. re
C:rte.a do t1e..~a(,f~.e, 

E!:Je!lda nQ 234 (ce.staQ',,12 r:-q"erí~ll 
peJo E'.enl-::.or Dep:.üs.do Ne~on C..::.r
neiro) . 

o Sr. Prc'"':'dents co=....:e::B a p.:. ~v:c 
~:} E.:...."'l1lor ~~ut:..:::) }:elwn corre:· 
~o, ay.t,ct' do ~"'"b.t'.:"!, ÇU3' p:...s=a 11 d~~ 
_ .!..ídc ..... ". 



QIi:nt~,fe;ra'25 OIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 
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JU:1h, de 195~, 1855 
:1_.:c:sea 

O. S~mhQr presid.ente, em deco.~ên· venc:do, de:ta fc.rroa, dt\. não mai~! 
eia. ao adiantado da hora, as 2.50 h'J" exist,f,ncia de cab:m",n~o para o re- \ 
ras, suspende a pre.sente COllvocando fe:tdo destaque. 
Ilntes.,. Os SenhQr~s memb~'f):; da c,). 
mL"s!,o i>ara uma outra can:mhã as ú dest:.que é r:'·;:.d(l. 
9,30 r.oras E~ çara co:n..:tar. J:':Y.('l Emrnda n9 22,) !de<;taque requ-irido I 

SENADO FEDERAl.. 
2" SESS"m U;GISLATIYA O:W;:;:~ic2~L\" 

DA 5' LEGTSLl. r2Uf-:A 
f'"U, J, N!?:y Pas,:o!:l DZJ:ltJ.i), i.l · .• ,lJ: pe~Q E~nh'Jr D2Pl:bldo MarUn,,> no-
Legls~3.ti\'o, PL-9, da Se~:·;:~t:._a do or::;ueu. ,... _ 
Ser_·~do. F"der::tl e Sccre.fGf.J c;;.l C.;- v ~ -I" ... ATA DA 8ZlJ. ScSShC, El'.1 24 I E' I ~o o se::;_t.r..e 

m;ss~(). t) pre..>rnte atl. q'..:.e, uma \'ez I c, ... ,nll~r R~l~,or, XHr.., a p.ala\,... D: JU\'fLlQ D:: ·'C'~/. I 
lida t: aprovada. fc:a p::o ê.n.ll): :::"c':",tR a rmend.l, atraves de UlU'.l.. I... I:n - i-J\." 
~r~"ICO"l'"' ,,_ nad, e r,"";c' \' t,l~:::l:::l:::t em q:t;'! é~ cL'}a "As re-IP~''7Ç',,''''',''''''~ D~S Cb n 

".,. .... ~~~·I 
F.-o'ú (2 L3j ui :: ,;-~'J 

r," ::;i, C:3 '::::-" ~~ •• y .... ~ ~ ... _ •• ~_.... ~ _ '< t " ......... - .... ~ ... -.1. ti iJA.J. l' .... -.iv ...... r. 
. ~:!l_,.n-:aL-2~o:.3 scrç.O fCl ca" a raves do A..."'\'''-' -~-;' E N ........ ,..T .. '-.. ~" 

e~ P"'::'Li:17li-\.O 'R::.\LlZAPA NO DAt.P'· 0:1 I<.:.:r::'o e]pb3r.:dl.3 pe1J Gn:::./-~"" ......... ..., .... __ .... "i. .u~., 
t:A 11 DE ~lJX .. -rO DE I::J4 D.\"~P'·. r~c~l;d,), a redsçã'l def.n h- - " I 

I v,3' (a sub:-qt:;nJ.a. j: n'ro dh~e e~f21.! f ~ l,! h~:.a..<; e 2') ~,i!. "..0:, 

D'-..;:13 $o)rJ eq:: .. ;L."-' o M 
Ct.m::: da Ci,J11,'tai):,.; o O:t !J~' ca-
11/.;;710 o de! 'cc: nz,;,o c'::: Cf1/( 
p:':''-a d-:',,'o fi ::,'cr:'e eJ ct':~rl' 
;".'"'!!.7 te~o }7I:':I •. o ;;;"(/S ~:;ITO L;~ 
Ca/('. 

A.0,5. c:tze tl~a5 d.:> mês de h .. 11J.10 ... 0 r;~o, p:..ra ser' q):'cc.ada n·;!. {,ed,f'Ç'lO\' aC.l ~n~,Y :P~ ~ ntd o" S ... ~. be-, 
eJ:o (~,; nul n:>v:c::nL:..s e H .. 'S<4l.a te f:r.:l 00 g:..t)'titut~,·o. r. .. ::1ore,:,; I 
(llJ~tro, àS dez hor!l.s, na S.J.la Oa Co- Em votação o pa' cOm a ~uoe-I Ada:ow:-lo Sen.1 
nJ.';-s,lO.de Orfamento ,d~ (' ma:a t.o.' m~ncl3. Que ~:á red;"'-ic.a. p~lo: Depu_I Gcldwas.:er Santc3 

~/,-"!I.l.",QO'i.,E'\:} a pteslCl.enc.a 001t.:;. 1adu"- '1rJl't:~5 RC~~fÍgurs e MuniZ) Edmund'o IJe .... 1 
""eC'.ldcr S12:3.redv pachec' P.ce5,c:.;n~ . .J Fa!c-" 0, p:J!' ~"",·,~jo do R ... l. :>r, é: Desix':: GU:.1:,any 

O c .... :.,~:,,:,) X:::.~ien.:l d:'~:~L: 

preeentcs os Senhores Sellado!'es O;:SI' aprv";:ado" I Z&cl1ar~:Is de A"-:t:.nlOt..·~C 
ré (.l:J.arany, EUl':;-cO Re:z.enue, V .. v", 'uO' • , Cr..ttete Plnheüo 
V~~\ Me.lo Bra~~ Wi~-o!l ,G.onça!ve~, O Senhor pre idente, em pr~e- Moura palha 
A,~l.!110 v:anna. Catete~:mlíelro, M'::Ill_ gu:m,ento, anunc:a a }Oncluffio OOSI Eugênio Barros 

Art, P A c:~:J:r ,:u;::o Cie c; !'c . ct~ 
pr..:àuç:'::l n~c c'al SJ p::::'::erá ~;:r lei .. 
La. pc.ooS po.t~s c p_Dra.s: je _~aJtô. 
rio u::c.cn::..) t.'~2dos p~!o ln!'l<.lutO 
Bn~-,> leso do esfé na fO!"l~la tra U~i 
nÇ' 1. 779, d~ 22 de Grz.?mbro de 193$. 

d ... ;::cá, Lelte Neto e c) >:!o;nhores I?epu dest ....... ues ott.:mdo .termiD3.do o gru. Joaqu:m Parente 
t«dos Hurnbertc Lucena, Ary P1OOIl1- "'''I, - Dinarte Mari'-. 

Ai't. 2} E' eqUlps.:adO ao CJ't!:l'~ de 
co,1t:-ub-1.lldO ou deEc.rm.nno dlcaI1 .. 
çaJ!ao c.:; transpo:-tadores f tOdoq 
rH]u~l('s qne e.stlvereJ:n W{adO'3 a tl'an .. 
saç:fl.o o ucslccamento do cate, !lo 
tenitór~o n2.clcn'::'1, 5eja q'l.li M.' o 
m:l0 de tram-p~rt~, se;n q~le ~ "ccja 
:lcomp:mh.'do d·.'l. d('cumentaç~o ~:i ... 
g:L'rt pelo InEü(.Uto B.:1!5!lelro 10 Ca
fé na fo:'mu. da Lei ll? 1,7.9 11' 2a 
de dez.embro de 1952. 

bú, Muniz Falcão, ATrnando COl'l'e:a. pc de emendas com p:lrecer contrá-' Wa,lfredo Gme-el 
'lhf,lódul0 de Albuquerque, Cesar lio. Concedendo a palllvta ao Senhor Ruy CametrQ 
prieto, PeracC:hi Barcellos, Ema'l1i Relator, Argemiro de F.JUeired~ 
SMJro. Ezequias Cosu., José Richa e João Agrlp.ino • 
Paulo Sarasate, reune-se a ComisSão O senhor D;:!putado Pa.ulo sarasate, Rui Palmei:-a. 

I 
~_ '..1 ta Albmo f:h\\'3. M S-w, incuml da l:- emitir parecer com G. plI3!Vra iufotma ~ re,;; rem, Júlio' Le;t.: 

sôbl'e o projeto de Lei nO 1 de 19-64 po~tanto, o grupu C:2$l. eJ)'"...endas il que Edual'Lo Catalão 
(CN>, que "jnstituti novos valores e ofereceu parecer favorável, COm sube' A!"thur Lelt<3 
-V€IDcimentos paca os servidores civis .~.. Jt!ffel'son de A::.L.::.r 
do Pode E ecut · dá t o menda, lU; qU{lis são quatro. Ace!l,-LO.r- . Art. 3'~ As lllfrações conslg{wd.as r x IV .. e ou ras pr . Eurjco Rez;:!m{e 
vilidnci'Ss". do, a:nda, a emenda de nÇl 46, .at:,a_ Raul Giuhertl. ,no art!Jo 2'" tar20 lu>ta:', l:l\1da, à. 

apreensão do caie e a perda. do mes .. 
me> Pro frwor do IIL<;titvto Bratiilí'(!'O 

I do cnfé :cm pl'~jujzo das "le-:I\p.is 
cOffimações legais. 

Ausente, com causa. ju}tmcad:l, o vé.s de uma .sub emenda ~qtle lllante- Afunso Ar:nos 
Senhor Senador Jefferson de Aguiar. nha O que está no projeto, porém, GilbertD ~arlnhv 

E' l:da e. seIl) restriçóet. aprovada ' tod Benedicto \'< .. ül~:d:;J.res melhora a situação de os. "''''oguel'n da l"'!3.!nS 
a ata. {,ia reunião anterior. .1.' V 

At.ín-;'o os ":..rabaU,oL. o Senl1ar Pt'e~ 
.sIõente, esclal'f'c,e aos Senhores m~nl' 
bros da Comi~são que, na oportunid';l 
de, dará a .,Jalavra &'0 Sr. Relator. 
Deputado paulo sarasate, po:ua pros
seguir na apreciação dos de':taque~. 

Em(,lU!3. n9 29 ,destaque requerido 
llelo Sr. Deputado Ary p:tombo. 

Em vot(lç-ão, o parecer do S1'. Fie· p«dre CaJazan.."> 
Vno de Mattos 

lator, é apl'o.,.l,do. MOura Andrade 
~ Continuando, o Senhor R::la:!.-or, José F21iciano 

passa a examinar a::: emendas de ú· Pedro L'.lào..-:co 
• Bezerra Ne1.o 

mero~' 161, 162, 163, 16~, 165 € 16S, tô· Adolpho !-.U.;CO 
das elas visaZlGú o ettlgo 2:3· Dai, Antônio Ca::-los 
examinando melhor o RG-"untQ, ofere~ Attílio FontanJ. 

Guido bilondm 
ce pjrecer favorável as emenda.", cDm Danicl Kr!e'~f'1' 
a se;un .. te sUQ,:mmda: "S~lj)r.rr.a-se Mem de ~á. - 37. 
o art. 25". 

Em voklr,J.o, o ~rec~!' do Senhor I 
RelalO1', é aprovauo. 

• 
Parã9:rafo ún:-co. Os infrat.ores $e .. 

l'ã'" mm;do<:, aimb, CDm m'.lita eq?i ... 
valente. ao valor ,do c')fé des\ .utlol 

n:culado r.o p-eto éa dR~-\ G:t àU
tuaç~o. 

~rt, ,p Fica tam'J~m. eqUlJ:)'1:'ado 
ao crime de cont!":tlyxndo ou de des_ 
C1minho a den'lo.· p.::-a de.~t'na di ... 

; feronte do auto"'iz~do p-:!o fnst!tu .. 
I to B!'flsikro d..J Café' do café reme .. 
\ tido de !Im p'lJ'3 outro p:mto do ter .. 
: ritório nnc'onaL 

Art. 5" A5 infr~.çõf''' "" aprrcn.~ões 
serjo p;-oce.:"'ndas mct:ir,nte auto la ... 
vr2do pl.'!c::: 'fj~c,:t:s da Instituto Sra .... 

o Senhor Relatul, com a pala-.ra, 
i)"lforma Que, a emenda. de nl? 29, d~ve 
Qer apreciada Pro conjunto com as 
~mendas em Conjunto com Ils emen, 

das de números 3\31 37 e 3g, pOiS que, 
tõds.s visam, prec.isaruente 8tender o 
l)1esmo Objetiva e nos têrmos da que 
!toi fonnul,a.da' pelo Sr. .Jenlltado A-::y 
ritombo. A seguIr em aebamento as 
ponderações do senhor Deputado Ary 
l?'~tombo. A SegUI.T em acat:trnento 

1\5 pOnder.lções do Senhor DeputadO 
.ATy Pltombo, o Senhor Relat.oT mo· 
difica o seu de~pacho inicial, dando 
a emenda como aprovada. 

A be"'uir o Senhor Rd::{cr, pru;sa 
a examinar' a c;nenda n9 ::104, a q,ual, 

A lista de presença a.cu'.'] O tom- 5ileiro do Cllfé (;, u:"" ':,la faltn, oU, 
p:!l'€'Cimento de 37 S:-S. ~ênadores, omis~;'o, por quu'sqller agentes do 
Havenjo número le;?;'al, dí!Cl.,t":'o ab:!:_ pc<Ie~ público empenhadO!; na re-
t3 a. s'e,s10. pre"~o aO contr'i!uando. 

Em votf>-;.1.o as ·"mendas ~ são apl·.Q· 
vadas. . 

Emenda n9 78 (destaque pedido pelO 
Sr. Deputado Martins Rvdlig~es). 

O senhor Relator, com a p'l:&:rra, 
, informa. haver sido o seu i)!lrecer con_ 
trário, m-rus, em razão da explanação 

. do' Senhor Deputado Martins núdri .. 
gues, conclui pela. aprovaÇão da emen
da com a. o;.eguinle $ubeo:.enda: "Pelo 
exerclcio do cargo em regime de tem .. 
po integral e d-edicação exclusiva, sel'á 
concedida. ao funcionário, gmtifica
ção fixaodA, no mínimo (>nt 40% } 
valor dQ vencimento do cargo efe ... 
tivo" '. 

Em votação, o parecer do Sr. Re· 
lator com a subeznenda, é aprovada, 

Emenoo n9 168 (d~~aque requeri .. 
dQ pelo 5t. Deputado M'3.ttlns &0'-
'ngues. . 

O sr. Presidente concede a pala ... 
vra il,) Sr. Deputado Martins Ito_ 
drigues, wuwr do destaque, o Qual, 
com a palavra, solicita retirada do 
destaque, T)or h~ver a C,missão, na 
reunião de ontem aprovado várirus 
emendas rellltiv~ a matéria tratada 

.]l6. ntesente emenda. Estwndo con .. 

se refere ao pe~ooal que tr.!.JJ!b.a em 
Raios X, oferecrndo p3.rec€-l favorá

vai ser lida a ata. § 1" Nr:: :mtcs ~er~o cO:lsign1.dos 
'S ~I I 1 à o dia hori e IOt'a; dl d(E:;rencia. OS 

vel com subemenda. O Sr . .')}1 ecre~;...r.o", proce<e .. \ no;ncs r1t"~ r~m(tcnt.,.:; ~ dos consig'" 
Relate!' le.tura. da ata da ses,s.:!.o anteno .. , n::ttár ,{', riu m.:.>rc"rlo"·" ou de pe\.US 

Em votação, Q. parecer do que e .aprovada. sem debates. I p"o')r~ct::r'o<: t~~n·~'()'t'dores pes-
com a sub'f.menda, e apf')v~do.. " fl'c j 'd • o ~:1. r::r::\.'.r'::'~E'S'TE; 'Xl .. "; <::~" ('11 U':'l ~Cí\~, COm aMes-

COrlc!u;nJ.o, o Senhor Relator, dá. "r:r;-:\f) do c~n e dOs veiculos trl1ns_ 
(JIoura Andrade) - Súbre a :VI es 1 , nl):-t."lr'ores, G:;:! ~o~m'l a identificá ... 

por tru'minacto o t!X'ln1e de todos os a..eq'Jerirr..~n!o de Inforn1P(,'ões que I :0-<;, 
gru--.q de emendas, àft .->rimeir.~ p.ar· "era \lei") P':'~Q S;. l' Sccre~áno. I 

l:'.... t;i ~ "'J ld',··'~r ... o 'lUt:) !'!: não se de ... 
te dQ seu pal'ecer. isto é, r..s !1>;~; - E' t da o ~ ,;su:n~e "","":r~":'') f' ~,.,' ~ () :nf."3tOl' ou seu 

veis, só restando agora t'xaminar a Reqt:.'c, ','mento 119 1"7, é'J 1SC.~ }i'~~''''~~:','1~-' Ir~3.1 ~;f~('rá à 9.uto .. 
~egunda parte parte e a te:c'::rD. s~n·.... u "",\.O~ II ";J'1'~ CI:'" "('nr essa re ... 

d 
• e o~~ cGnltb d"-s emtn- Sen~l(:a' Prcsidente ,~~1?1 Nt>~f .... c,no far·'5e~G a ,nlilma .. 

o que, ... s gu Wo\, • '"'. ' "'ao p:J re:l't'1L cem prazo de 20 'vin .. 
das pua as quais ho-tn'e :-ecU!"SO. 50· COnf()'::1:::l~ O !L3~ __ "1C:ltO do Senado; te) d1"l.'" 1')Ubl~c::do no Dtttrio Uli ... 
licitando ao Senhór ?resid .. _te, fôS-\ ch :'-tcpí:.LLc3. 1":qUdro a \I, E.l;:o;l:I. te-I dai d,1. Un;ão, 

, d I' .1m ,s-G1.c;t::w.:'s uo Sr. M:':1·::.tro d'l It· " 
sem estas votadas à to.r e, e .<. .n, I :'\_.l-c::r-1.o UÓ '::C'1"-Ln~ l.'i!'~I·:ll.açõ~: \ ~ 39 Tf'~a o autuado o prazo. :le :to() 
ó'a reunião 6'!1, mendu. apr~~eu~c.a!'l· . , 'VInte, dias pa~a se defender, eon .. 

, , I I 1~. ~~ existC'm possibird~laes de ,-ado de sua ciÊ'ncia ou da pl1bfica ... 
à noVa. Mensa.;e..."1:! residem: aI· crtn.ç;'o de F,tC'lldJ.Lle de Fll';50fia UUS' ~{>o oficIa! do edital de ·ntima,ção. 

Nad81 mais ';l,vendo a. t...atar, ,o ~e-I cídac{~s de Col3t'fia e CaclJoejro, de ~ 4(l, Das de:;:-:ões proferidas em 

nh 
Pr"'''ident.e .... 1250 ho-ras decla_ Itapcmlr1m no Estado do} ESPlrltO\ ~,lto" de 1nfroção pelo I?resl~e~te 

01' ",... •• ...,. ' Santo.' '1, D1l'I~torla do InstItuto BraSllelTo 
ra encerredos OS trabalhos da. prese'l 2" do 1'1' -'1·','j·c1",.l.,s ~o Cpf"', caberá recurso vOlUrltário, 

d t Oe Haven ",s po·~.·· "U~'I l't . é d te reunião, convocan o a.n es os '" - quais as condições iruE<;pensitveiE p;l- ;~"_~ e 01",0 St'sUenslV? com Dr Vl0 ,C," 
nhores membro!\ da Comissão para ra a criaç~o e inStn'af'ão das rffe '10.1t() d multa apltcada. quan~? IlJr 

Id 
'ld' a.d ~ ~ '1" ldad 5 ') C"50' T)'3rll o Ministro da Inc,úStrult 

uma nova' euniãa, às te.DO horas, pa_ r ~s FaOu es naq'~e as c e '" d" CI'i1Á~ciO, dentro do p':'3.:W de 
ra prosseguhnent'O dos traballios, casp~:.pbasd? Se<:."-">; 24 de J'u~1h') de! i') '.C"'?é"'_ ffi~s contloos da d.!:lta: C!€II 

~a. as "'-I?~' . \:)1lh!;e-f!('''') do.; mesmas no Dláno 
E, pare, constar. Javrel eu, ,3. Ney 1964, - Raul G.ubertt. Oftdal (!.J. antão 

~~It-oS Dan~"" AuxiUar LeglS-latlvo, O sn -n...,. ..... -. .......... TTf'l'· • 
I,-a..c:.. ~1 .' ~ .•• ,c, ., > __ H .. '.' ... :.. § '59 As decisões condenatórias que 
PL~91 da Sec1'et-a1ia do senado Fe O Requerimento lido serã -publica- passarem em julgado serão retrl"tra. .. 
dera! e Secretário da comis::.ão a pre- do e, opor'tU!tamertte, despr.lchado pe- das no Inst.ihlto BrasUell'O dC

P 

Café, 
i;ente ata que ume V'''!z lida e apro' la PresidênCia. em livro. próprio para efeito de In. 
'. , , corporaçao !lO -p:ltTímônto da r.ute,r .. 

vada, ~erá pelo Senhor presidente M- O Sr, lI? Secretário Ira proceder á qula dos ooftis ilpreendidos ou de 
~lnada.. leitura de Pl'ojeto de Lei. -nUlta depositada e, ainda, pa::.\ co-. 
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~<: ... :,p L.l!...tJ., qu':md\l não tIv~r fr ao O SR. PRESIDENTE: 
C~> ... l~J p.e\ Lamen~'.'. Nome parlamet.J.tar /l.rthur LeLle, 

h; 6" los CJfés en..:.vl1trudo" em. . 
!ll-.,,!o..CrlO ou em qU.J.lquer depÓS1W ' ApleSldf::nCla defenu, !l0Je, dO"" se
,n::,. f [m'):nhJ.dcj da àocul11entaçã~ I çõ: <i;J;,~U1tados:lJ ~2~. a,) ? Cll~ 
,a (l·} s~ tefe:·e o arügo 'l/!, aP1ICIJ.~.11wlten1: _ ~_, .;' •. ,'". 
li.' '! ... dS~Gs~t!VCS da presente LeI. 1~" 13'), dn Sr, S~na,", ... l Lo.' .:';~'.". 

r 79 Os vei:ulLs que tran~porta- N·.' 11, co Sr. ..... '."n~d:)r D~nJ.t te 
H .. I o c.ê!.ic, 1~1frm3mdo o e.statuido Mariz. , .. 

T .. ~, :ei 1:C3.:1'. s'.lje:t'":s à àp:-~CD~ão I Hà orad-ore ln<:Cl"lJ.C.s. . 
e" .lJ en~:::~u::~, t5.J .10;0 EejIl. pcs- Tem a palavra o SI', B:nJ.:'ú;· r: .~'-
s:vei, no 01"gL~ o aduanei·o com jul'is- ac'do Ca talã() 
( e:;o lCc~" ou m~ls próxuno do 10- O 5:1 EDUARDO CATl.LAO 
c'. pJ.~"'! ~11-.;taurz\'~~" ti". pro~e~s? .f.:~.~, U'I'õ.o ,;i' revisto pelo oradon - Sr. 
c .... e dcr,.laís prov1dencIas e::,ta .. m::1.ts, .. d" t S Sena.dol,"e.3 <.l ·1l1'1.S~ 
1::1 C0I1S0I:d3Ção da,> Le:s de A.lfttn- \ P!fS:, "TI"e, 'er~amaçóe' qtle venhJ 
(:i~.'.) c l\1eJ's de Renda. tenCU ... c:as I c ,.;:; <t e 

\rt, fi! Z,:·ta le: éntrarâ em \',;or fec2bendo, nestes ultImo..> d •. a":,~ m 
I n I ri .. ' ta ce SUa pubJic3.~5.o. \'evoga- f:::rça a tr.ata~ de M'õuntp aqUl ?~ ... :e,n-

pelo D{ bre senador JOE'.lphat Mar." 
d 'S a3 d:T05:ições em cont.ráf:o. I t:ladJ, cm dia da temoJ.na pa_ .. ,~c0., 

Justdicação • uh"O. Acontece que al~LII1J ID'.1D'<:ÍP os 
I S~o CoD11.:c!dOS as dcsv:cs ç.n:;n:- do Sul do Estado da B~h:~: ·mais pre-

n, . .:..D.:. d{) cafe no terr.tórlO n3.c1ol1JI.1 c :;';I.mcnte da. extensa regJao cUCüuei
C.m o Sf.Crlf'C10 dus populaçô:.:.> do r,~, estão, de um mo~en!o para ()1.1-
nr te do PUls. p:-lllc}palmen\.~. I tro, .... em a sua ferrcv.o, a E,trnda de 

I, problema é apontado p€l'ma ncn w Ferro de Ilhéus. 
tr,:."nte, ~€Jl1 que se e?c:.Dntr~ .. ~m.1 A ,. 'em de paralls::"cão do tráfe:;o 
m ~'.J legal para fi pumçao d.lque'2;:.' o· u • ' .' ,lo 

'l.\ '. ns~nsi:vel.s aos sofrlmentos do detenn'nada pela Rede \ Fer.::?\':a:l~ 
pa~'v bu.s.cam no contrabando u tún~ F .. C:erul, tem co::n? ~USLLoo.t., a .;,e. 
t.P preferida de cnriquecimen~ ;1Jc.- c~ta e'tt'u.da deÍlcltaT1:1, 
to ~ . F{,ci! de se compree?der a ~n(lil de 

, n ?!~s~nte projeto d~ lei v:sn a dc..,i:7r~,clo, dcsaprovaçac, 6 at~ de :r;" 
1mp~dir o deslocamento u·reguhr de d.!ln8c:ão que está havendo, em to:.03. 

\ calc'. estabelecendo pena." acs trmU'- a. Hüxa de influência da Estrada de 
g-r; ssúres e, em consequênCla, 11 tl.'l- .Frr:·o de Ilhéus. espec~almente nos 

;f>f'~U 'ar n. regUlaridade no Sl.tlMt.·('l- :nun:cípio.s por ela. Een'ldos e, cero 
m<>nt'l 00 produto em todo c Pai"-. m:::lores razões, no seio das pepulações 

!-.a\l das ,sessôes, en: 24. de junho! que ficam,' de um instante para cutro, 
de 1964. ~ Catlete Ptnhelro. I sem n~nhulU me~o de transporte. 

() SR. rn:ESJDENTl-~: Realçamos que .a. estre.da. pel'co1")'e 
uma região essencialmente prcdutora 

O pIojeto lido vai às Com'.:'~õ;;s . (', assim, caso veI).ha. a prevalecer a 
:conlp.-::ente.~, \ d:::cL5c- d,a parali!ação do trMego, s?-

C Sr. 1" Sccretár:o vai p··..-::;:\:.:er \ iIrt:viTào prejuízos Q-preciávels que nao 
le,lu:a de requerimento. !.'~turt'o liU)!tado3 aos operári-cs e fun

cicnár·os da estrada, não ficariio ctr
cun':cntos à labcrlosa população da
quela região, màs atingirão, tam1J.5m. 
as arrecadações dos mr .. niei-plos do E·~ 
tado da Bahia ~, sobretudo, a o.rrcc::\~ 
d3Ção do Govêrno Federal. 

E' .Iido. e aprovado o' segUinte: 

Requerimento nÇ 188, !la 1961-
R~querelU{)S, nos têl'mos do Regi

tllcrto Interno, em ;!tenção aOe: S€t.lti
nWI..to.s religk:so.s do povo brasUe;ro, 
tJ.~o fe realize sessão nem haja ex .. 
t:;:'len~e na S€creL.:'ia <1:0 J:,enaa,o 
no dia 29 do mês em CUrflQ, data 
eoru:agrada a São Pedro. 

St la d?s Sessões. em 20 de jt'cho 
de 1964. - \.VaI/redo GUTgcl - Gil~ 
~erfl) Marinho. 

O SR. Plt=.r,;!!""E:"lTE: 

Sr, Pres:dente. Q Estrada de Ferro 
de Ilhéus, que teve o inicio de sua 
constnt(';ão pelOS idos de 1!X:6, !;'Td, ['11-
tão, propriedade de uma conce~s:('l"lá~ 
ria inglêsa wb a sigl-J, de SB\1I"TR, r::u 
19t3, já se in:1ugural-'a (} primeIro tre
cho e em 1910 ou 1912 os trilho.) che~ 
gavam à c'dt\de de Itabunl, 

FoI e~a estrada, sem. dúv~d(\ f'.17n~ 
ma, fator preponderante no de' envol
vimento da reglão cacaueiTa, Sem ela 

; não teria sido tãD -rápido o avanço da 
civiliv:tção naquela zona.:" ' 

( Moura Andrade) _ De acôrdo 
C"r-nu o· "deliberado, não haverá se&~.o 
do Elenado no dia 29 do corrente. 

I comuniéo ao senaca haver a Mesa 05 pione:roo da. la.voura de cecau, 
recebido, hoje, Mensagem do Sr. pre-- com o avanço das linhas; ianl-se in
~àelltc dr.l Repú"bllca. acompanha.dEt' ternando. ('a da vez maiS. -pel?"'5 selv<3;;, 
tfu E'rojetQ. de Emenda à COllStitui... dominando C$ inimigos naturais e 
dia, abrindo novas roeM de cacau, 

Os ingl&~ concessionãrlos levaram 
De acôrêo com o disposto no art, depois os trilhos em outras dlreçõe:;, 

H dn He.soluçáo do Congresso Macio-- atingindo Itajufpe e lego Uma ter. 
1$1 ~9 1,. de 1964, esta Presidência. ceira linha. para Uruçucá, Dai a E.s
Ciol1VOCa ses.sã-o conjunta d:l.(' duas h'ada. p!'oS$eg1.[ju posterIormente até 
C'-:.sll:; a realizar .. se hoje, àS 21 honl,s Po~ri. 

''''''-. - ------
'para ju....LLcar que a F.strada pe1'mR- 'De modo que, mais uma. V2L. C{}'l10 

nece.s e em tráfego. Tal a S'.l3 im~ I'.>:' Gu;'·as t?utas não br..st:ts.'"E'al, rcs~ 
, p~rtiinela ç.:lr(l o Pai." . tal ."ua impar... ~alto o esp-irilo público de V, Fx<\. 
,táncb para qUE rOJ1.~:~3mD.-:; ma;oreS princj~3.1mente a SU:L d:ctic:ação à t.')~ 
'rec-ursc.' a flm ie cpf'ndermos às l1e~ ::':'I"a b:t:3;;.)" 

I ":~·<:' c~:"\d~s ('~da , 'Z mai:; crescente::;. O SR. EDUA·::;S:::> CA.T~\t..AO ~ 
FechaS {U P[l.,·ut·"'.aô;l a ('~truda A2raàeç.o il w;elê' .... e de,non,st~;J::..J p·-:.t 

, f.::-:::1:30 \Im r·(tro(',:'sSQ em no"..5g. evo... V. Ex .... pelo p:·C.Jlc.r.13.. bem ('orno ~ 
:~l~.;..! e v.~rclT.C> ,'lf!10 lena dessa linha ~u a~· .. i{) e as suas J:3.:;n.;·:l3 e; 1 : ',.)1' 
'.'·l "1. o d".~~1e d1..-5 \Topas de mU:lrêS da causa d Bah:l\ 
.' nJu'7,.ndo a.::; cal' !'.~ de cac-J.u Ilrri\a~ . t~ .. 

: t12S nc.s cangalhas e cs pequenos pro- D~ia eu. Sr. Pn:s;:1PYl e. que 
b . d ria sido melhor que o Gové-no (\~ 

I 
dutares levarão em O1S o buto o Sf'U - - LI" de 
1"1'3baI1lJ. Tudo isto para que o cacCl'.l entao nao encampa~se a .es(. ·u .... .1 
~l1egu(' 0.') pôr~o e se}J. export!ldc a ie.to em 1949, qllanao, pl~a 1;.:~;1 '. 
'f'm de {al)ric(\! divl&3" q11e pe"m ~ \ antecipou uma preparação pSlCO, 1· ... 
ta.m ovf~~s p-·tr'flda<; df'fcttárlas cOn- Cd na região, CQ:n as prúm<'t-~<J." u~ 
t.inue1f} trofe .... e'1co _. e nOYd-s e<;trn- quz a estrada E·eria modernjz.a~), rt.' l ... 

t parelhada para. melhor atenr~t { ,·0 
d;lS d<>fl("!{ir!?s venham b. ser .c::.'n~- Ic~'eTente p:'o.?,rc."So daque;a 7Dt:J'l. 1::.
tr\líC:(\~ ,~a encempa-ção, como di:::se, em 11::>, 

\ 

Senror p,c;i-dente. SmhOTf"l prn1_ .(}:'o!""!'cu de fato quando os in:~~~"S 
f-or€'5 _ !\. "O'rul"~a~foo da Estr:;oda j" .ni.;·"::;.::lram a ·estrada com sfl,'C) 1::'1} 

1 Ferro c~e Il!lhl<:. é \Jn1 ate::;tadr d.1 j (;;!.xa de 245 contos, na época, .- 1['"* 
'no s:t. lncaç·lc'd1de têcnica e adm'n'«- p .. o, 2 15 cm,tos, na t>,r;ca, ('lU la'Xc. 

frativa _ eom o que não con('o1'C'1P.10, 1- l('v~mdo-se em C?:l'S:~era(,'~o q·"e 
'nbsolutam~nte, porquanto somo'" d~ não tinham óles ma:or ml-·ero<,.;: d3 
epl.n:ão que p03Suímos ótimo~ t~n ~ :'nm· fenr a emprê a ofere:;.'n(,o u~n 
cc;; e ma'!níflcos. e.dmin'<:h·2dort.'"". ::.aico mR~s vult{'..5o, 

Quer UH Rede Ferroviária Naci:"tTl.C\!. Muí'o e:nbOtb. a~um:n1<) a uhet;:..G 
qUf'!, no>:; difE'rent€s Dl'pnrt.amento<; d' t'fet:va G'J. estrsda, o 00'/(> no n:10 ti .... 
\lin:'t.érÍo de Vlação e Obras PÍ!I)! _ r;lu, por lei. assegurac3 a e:":(.eamçJ. .... 
cas. ou tl') r-ct,:>r de Fnrrenn(l)" .... ri,", '.';) :ço:Qu:mro, por p.g"te da aiU Di .. 
Exérc'to Nacional. ou onde OUl'"r fI\\.' mi..a:straçr.o d,a, estratia, em L\);-,:h ~ 

('cmo ta.n1bém por parte de h.l.gwns 
seja. o Oovêrno não terá difi('1I1.1!."1~" elementos do Govêrno Brasl!eh";·, fl)! 
E'm encontrn tC:cnico'S e (ldm'n'''tra~ ffOi a. a recusa de ace~tat' o I<'nf'a'" 
dCrcs capazes. mt'nto te I~ovent.9 mil lib:'(!S, q·lê Il:!'"" 
~e (L.<:' conce:wionár:o.<: in71P-p<: ('rn"i~ t:f!n:l c.Jsh'iLuídlS, n<l Bra:ül, com ct'r .. 

t.!'Uíram a C'.';tradn, en-frent".nJo tõ.C1 .:1..; p:'·SCd~. rSfo determi.n?u.Llm,a~.l"a. ... 
~"p~c:e de djf;C~lldtJdl's, nJtnr8.:"":' da ~o de dez anos na oflclall?aQ"lo q3. 
epoca e mant'\'eram~n!l em t;,·~fr'T:J t'-nc2mp-ação .da estrada. Flqt:e p1J'l',n 
normal durante 40 anos. P01·Ql'·' \'>t- '-,~lU esc!ar~e.do que, {\~U'an"e ~":""~..., :-.;:. 
mos peTmitir e.~Ü;"a. (\ rl"acrt~.sv eÍll il!lCS, a est.1'ada fOi dÜ':gida p:Jr e:e .. 
no~sas mãos. meu· c., nome:ldos pelOS tI.!1n:n,~,?S ds 
. ~ntfio te,ria s'd~ melh;'f C':le r. ..... ("\~ VHI..çã~l, cún<:eq~le~emente" s0b lth€,t ... 
tê.no lia l'poea 11no 110m'e'.'" Pfjc>ltrl- .;~ I.': :') ,.','~.~ c. G;:':L,')·~ l,;- ,'L 
r.t3(k q E~!'3dll: i~~o OCorJ'eu flll 1!H'1 Jelru 

O Sr. Eurico Rl':::ende - V. J<'::x~: DruL Sr, Pr&>rdent~ e S:. ..... , S ~n:l .. 
p:,,;'m!:e um B'Pa ... te? 1 dOie.'l, corn€r,'ou a estrada de re1'ro d~ 

O SR. EDUAfl,DO C) .. T,A.L.".n 
: Com praze~. 

l'h~Us a s€"f d·:;iic~tária, ESQUivo-ma 
\:e anal:.snf caU:::3.S ou razões que ,~e .. 
'1,"·mülffH'u o frac:u:..5o d~ fertm 18-. ! . O Sr Eurlpo Re:~endc - D.:\'o. ini~ 1 ~10 m:: ctlmpe~e açll:i apurar. aulp?s 

\ 

c;almen e, ctzer d;2::-f a V, Ex~ que. t 0-:.1 rr5po~~bUid:1de~. Q~e~o, Sem, ta ... 
e,<";·a estrada de f:!rro. de certo modo. !zer che"u.r no conhecimeu'o ôo, O) .. 
:?stâ. conectada com o inte:'&s:e eco~! vê;'n() nas suas diferente." in.:i:§.~·\('ias 
n6:n:co <So meu Estado., quer pe;03 ad:nil'Ústrativas, o veemente apéJo <:3 

i~:tçOJ d:t econcmia cncR.ueira., quer pe~ !J.,'i;Õ:'~ c2t.c.aueir,j<;, d~ inúm'?,o, r:;~I~ 

1
1a perspectiva qt:e se abl'~u com a I ni"cípios no sentido ãe qll~ se ce.::ou .. 
e~)fi.:;tl·u\ão d3. BR-S. que deverá atin- I trem ou~ras scluções p.H"a o prt \.;!::! .... 

17,11' e ul·ra.pa<'.mr rt~bu.n3, região que I ma da estra.da de ferro, 
! m~ parece, é serVida por essa. v::l a I O Sr, Arthur Leite - Perrr.:q~ v. 

I 
que V Ex" se refel·e. Faria. então, Ex'" um .aparte? 
uma pergunta a V. ExJ;!: es'Sa estrada r"! C.\rfAL1".-
de ferrQ, cuja. fUpr6Z-São é anuncia- O· SR. EDU_\R;JO " , 1 ,J ! doa com tanta mágoa e consiran-c.ri.men- Com pl'a,~e!', 
to para O~ o3,lanos. tem lig::'Ç,1J (':3:n O Sr. Arthur Leite _ V. Ex'. e. tá 
o pÕ"rto de IIhéus? nborúando, ~om muita propriedade. 

O !:"R EDUARDO CAtTALAO _ um assunto da. mais altll si..~ni~.cuç1'.<) 
Exatamente. para a, economia baiana. e, partlcu~~~r. 

O sr, Eurico nezen!te _ O Govêl'~ 
no Federal est.á mais do que reapa
relbnndo, eOl1.st.ru:n.do um nOvo portO 
em IlhéuS? 

O SR. EDUAR,nO CA.TALAO 
Perfeitamente. -

e ZO- minutos, para as providências Na sequénc:a natural e pela,3 faci~ 
q\le, de conformidade com aquel~ Re... lldades prOporc:onais pelo transporte D Sr. Eurico Rezende - E~"a f'!>tra_ 
.sdluçiio, darão Iorcla à tr!lmltaçao do ferroviário foram surgindo lugarejo<:. da, no momen:o. não desempenharia 
p~oje:o em a prêç.o, noveados e v.i1n~ qUe hoje lã estão CO~ função importltntfs.sima, senão, mes~ 

Sôbre a Mesa comunicação que :;'0 florescentes e progtes3istas vilas e mo, decisiva, qual seja, a do trans-

mente para 3-. economIa ca.caue •. a:. 
'&n verdade, não há razão que ju~tl ... 
fique a supressão daqu~l:o- ~el'TO:v~a.. 
Ela ê. naturulmente. deflcItárla comO 
o são quase tôda.s as ferrovias na.('io
nni!;. Além dis!o, sofre a ooncon·en. 
ci~ das rodoVia.s que têm .seus Cllt~OS. 
em mu;tos ca."os, paralelos ao lej~.) da. 
fenovia, Mas o qu~. realmente. tem 
conconido para a elevação désse .de ... 
ficit é Q total desapa.relhamento em 
Que se encontl'a aquela importante V:'lo 
de transporte qu~, de há mui.'o tem ... 
po, estâ entregue à prdp;ria Nrte. 

! Acredito que, devidamente reap3l!~'" 
Ihada e cem a melhoria do PÓ1·t') <b 
Illléu.s. ela., teria condições dê (ume'l. ... 
tUfo em muito, a Eua recei'a, poden ... 
.do iguaIar-se às ferrovias de melhot 
rent:1biltdade no Pats, D::;; tjl""::'I::;U:'T 
modo, nclJ.re Sem~dor, a supr.Y~:to da 
:err~::l\'Ia· é um a1}Surdo e esta l""y~t1. 
do a inquietação a tôd'a a re-:f:l,) cfl. ... 
caueira da Bahia, que não ('{"'nort· 
ende a razão de tão drã.st.i{)} pro-\"t .. 
dência. sol1da:-i:?·o-me e me con2:l'~
tul0 cem V, Ex» ~;:r tão f-el:z inL 
ciativa, 

ciéades que nasceram e cresceram ""'e- porte de matcTial pe:::ado p:l1'l as cb a.s 
~-_. " tár' " 110 trabalho ooro.joso e perseverante de por u 13S. 

E' lida ar seguinte: su" g~nte. hafejaá.., direta ou !nd:J'e- O SR. EDuÁRDO OAll'ALÃ0 
COl\:UNIDAÇA.6-

j
.tamente pelos benéflcru reflexos da Como está acontecendo Sr. Senado!·. 
estrroda de Ferro, O Sr. Eurico Rezende - Entã-o. faz 

J Em 23 de junho de 1964 A faixa de influência da e5trad9. V. Ex~ multo bem em reclamar d'3 
I, Senhor P"reoSidente. ! ~tin.?"e uma regUlo cuj~ popula~ão d':l Govêrno Federal e. particularmente, 
L . . \ ordem de 350 nul habItantes VIve na ·do Sr. Ministro da Viação, a erra~ 
)L·enbo a hora de comunicar a V<:lssa : "'ua grande parte entregue acs m'S~ dlc:tção dêste propósito, de suprimi1' 

E xcelência, à vista do disposto nos i teres da a~rícultufl3.. a ferrovia, Até então, o Govêrno vi~ 
artigo.; 9Q e '12, parágrato único, do Além da.<: p~quena.c; lavour.as de' nha pra'.ícando a política da supres~ 
Regimento InterG.o, que, ~umindo o ma.ndioca, feijão. milho et~. temos a I sã? dos chamados ra!l1íl..1s ~n~u;~onô
~x~rcf~io da repr"'.sentoçao do Esta ... horra.cha que já é prodUZlda. em ra~ mIces, Neste epiSódiO da. Ba.hia, o 

dt, d1 B:!h.a,..e:n ~ub<1'i'u~('~'" ro S'. mável quanUdade eDro. p1a.nta-CÔ2S de i Gavêrno está pl'ogreàlindo demaiS. pois 
Sr):mdJr' Josaphat Marinh?, adotareI ~['rjn'5ueil'R.'. r'b.i...{O-J:l1.~mente cu·ttV:ld:I>, I quer 5"Ur;:rlInir est1"~.das <ire ferro e, 
-3 nor e parlamentar abaIXO oonslg- SPill querer prolonga.r estas consl- 'como mUlto bem assmala V. Ex\), c~ 
11C;~ f integ1.'arei a bancada do PSD. deraçóe..<; deu destaque apenas à p1'o~ I re~lexos penosos para_ a eco?-,?~J:,"1 

Ater.c:o sas sauda.ções, - Artltuf'. du~ãô de oocau, por ser a ma.is lm~ ! bruana e com. impllcaço~s pred~to~'Ias 
LeUe da Silveira. ! portante da l'e~"lã;}. E só eltt ba.~tc.r:G. se-bre 9. prõp1'1ll economla brasllelra. 

O SR. :E.DUAJIDO CATALA" .
Jl1u"l'o obrigado, nobre Sena·do .. , Ar~ 
thur Leite. Conquaut<t tenha V. ~~ 
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Junho de 1964 1857 :. -, 
eJtp!W8.lo. da riqueza eU()Dômica 4t __ 
paIs. 

O SR. J!:DUAROO CATALJ(O _ 
Bem dtí:v~da alguma. 

O Sr. Guido Jfondin - V. Ex~. 
m.e permite um aparte? (Asscntimejz~ 
ta do orador)' - O I1parte do Sena .. 
dor Argemü·o de Jo~lgt1eiredo situa. 
muito bem o nosso ·pensamento. :No 
meu ~tado, taml:;~m está sendo dos ... 
m<mll\\da. uma ferrovia ~ob (\ ale::>:açü-IJ 
de s<::r an-:'LI~cCnÓlnlc:t. ora, t!tlO li;?" 
ces.3ál':o c-2nllecer mu:~o de ec:mcm;!l 
para slbet que, a RL:de Fenoviit~a. 
FC'~:err:l há de apl'i'.lrn:ur ran:oif de
ncl~lt!~~, os qu;U t..::r5.o dJ ser ntélh ... 
c.:'-dcs pela rtC~'t'l '!e~Jl da· !'c;';c·,;a. 
Sempre que <.:.e con trói um rarr.;-.r é 
{'ue f,ca ev dencísrIa (t nE'ce·<:!(,~dd 
(~ .se l'n.mnI p0..::.o q"J.e, cnu o i .:npo, 
Jl!:nen~G!I a ,J.'pn.o:t :<to e B p.()(:,~i'l:, li
<;('1' r.:1r {';:J t'~~r,n:.::;", O t..l:O Cf'!': :/),3. 
:'r['C~~,1 ,,!'I' (1) i."":!' 1 ":1 nãc j11 ;t.~ tI.! a. 
' ..... ;l e:':tin':"2: .• , pt ';) r,U::' i:::S'l "",., 30\
f.iJ e:~l pre: 11"'. f,a,l. g ("C~lJ-,,,1 () da. 
·;;~·rl,') E c ::.:~ c ,.~ r:!_:l ':t:,1);0 d~ 

':.'."~j.·a d>: ·i~'; .... c ..... :-n II ré':70Cf-a 
d~ r:'1":U3. 

o SR. r:"SP, .... ~:-J r.:.:r.-'.'i.:) _ 
A:--Y0-C:("~ l \'. F::·, , S:-n~··:i':r 0'..1-

d(l l\1cndin. 

o SI'. lIt;ufa ['-(" ?.':':[ - V. F:,: 
r:"l'm;.te Ul-:-t 8r::'~'.'? 

FD'0;\:-.CO CATA! : . ..J 

" Sr. Arthur Leite _ Como s:~hs
mllS, mesmo as reglóes onde a tl:s.ns .. 
pone- é feito à l1.l.se de ~a1ninhito c de 
combusUveJ. subs1stem. as es.t.ra,d~.~ de 
ferrô. que nlo foram vencld,H; 'Pela.s ' 
rr'~lwll'l<!. nrm1Ue 90uêlç. alnd~ p rnet~, 
m.91.~ econômico de tronspor1e, O 
problema daS estrad.. de feno oon. 
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~te no fato de elas não terem sido 
repz.t'udas e.tn.l.ves dos tempos, e se eu· 
éontr8.rem na ma cria dos c"so::. tal 
com:.. .toram J11st.alaúa~. Muito .. exem~ 
Jllo3 podería (''.toar, mas. V. Exa. QS 

sebe tão bem quanto eu. Po~ conse
guinte, c· preolema eXClusivame,nte 
de model n:'l.(lçã<l dê~se meio de :;ran,s
pa;-tl'. para que po~:"a conOOl'l'er OO~ 
.o c~lllir.hão, e.sp2c.almente em no.<;so 
ValS, r nde ..:-ãe e~evnd0.5 os preços das 
vatura2 e do combustível, V. E'xa 
tt;'!J; tÔd3 razão QUf,tlldo trata prec:
l!!tnlenh~ Ôl razão pl'!nl.ordial do pro
blema, 

o SR. EDUARDO CATALAO -
~rUH{, o:Jrigado a V. EXa. Terei nm:
to praz~l: em c:::nfirmar essas a!irm(l
-tê;t>,S nr de'.Gcbramento da.s minhas 
ap1"ecla-;ões. 

o Sr. 11loura palha - V. Exa. me 
prrm1.e um apar~e? (ASsentmlentO 
do un~dOi) CDmo co~eqnênc a 
imea (1 ta e elOQueute da extinção do 
Ramal Belém-Icooraci. onde reside 
tuna das mai( re,s popUIa,çõo,;; suburba
Da~ dI) Esrado, é de se ressaltar que 
enquanto a ferrol,':a cobI'aV6, Cl'S 10.00 
-p0l; peHagem. f\ agorfl. eSEa mesma 
populaç3..o e~tá pagando Cr$ 130.00 
pel() mesmo percUl"..':o através de' l'C
dov1!l. 

o SR. EDUARDO CATALAO -
Ain'da nest{\. senlp.na li. num d~ jor
na:s de, ao de J:me:ro, algo sóbre o 
eumen\.o das tnr1fas da Estrada de 
Ferro C'e Santa Mar a, ne Rio Gran

a~~udos recentes mostram que os 
principais motiv;.os dos de/tcits das' 
ferrovias sao de ordem técn:ca e as 
l"neUlOl'if\S nesse setor são altamente 
onerosas o que exige uma adminis
tração competente. 

Vimes, por exemplo, fi Inglaterra _ 
pajs de orig'em dflS estradas de ferro 
- promover Uma l'evi.são dJ sua po.. 
lít'ca de transporte ,ferroviár;o reno
vando e mOdernisando. as suas ferro
vias. 

No Japão, recent€ment-e, foi inau
gurada uma linha especial de trem 
com os mü~ modernos melhoramen
tos <! que corre a alta velocidade. 

I 
E .assim desfiba.ríamo.s exemplos 

inúmeros de países que resolveram OS 
prOblemas de suas estradas acCmpn
nl1ando o progresso, aperfeiçoando os 
aspectos técnicoo, prCi'X1ovendo condi
çóes .Que atendam as melhores con
veniências dcs embarcadores de mer
cadol'ia..".. e sem e-&luecer o asp~cto so~ 
cipl d .. questão. . 

SEnhor pres!dente, daqui fO:'Il1ulo 
um apêlo aO presidente da Récre Fer
roviária Nacional pll,ra Que determi
ne um reestudo da questãO. mas que 
sejam levados em consid~ração os di
versOS aspEctos da problema e não 
wme:.~') Os números dos deficits o Que 
se.jam levados na devida conta o as. 
llecto econômico-scclal da 'reg;ão: que 
seja considerada a impol·tância da es-. 
trada, como elerue-nto aux~1iar de es
ooar.-l.ento da produção de cacau e 
preCisamente agOl'a:, quando o govêr
no federal tem demonstrado afinal 
querer conclUir as obras do pôrto de 

.j._ . Ilhéus no Malhado _ PÔl'to Interna.-
C~m(J po~e ~n~!l0 uma ,ferrOVle, f!!-- cional. Que considenm o que signi. 

de do sul, 

z;r con~orreI1:Cl_a as rodOVIas? ~la naoo fica para o Bras'1, no set; todo, a eX'
o,er~ef' C(nd~çoe$ de ,concorre~~i~ e ;>Ol'taçãc do cacau e Sf'tl,s derivados 
quett ~<:lm~"pu lsr R.., t.;:r,lfa-s l"O~OVI~~'laS. _ e que fechada a Estrada inúme

, c~n~Ul:-1ndO {l an:llt8e da JUstIfIca· ros pl'oduto1"(~ .. s ficarão ilhados .sem 
t Vil 'dIgD que a queda da renda é n:l- pos"lbilidades de transportal' sua pro
tural. senão, vejall1m. um pequeno duçãO. 
eompamtivo. No tem pc da companhia. Que cons:den~ro tantos outros as." 
conc'essi.:mária. OS seus cargl1eil'os COf- P(ctos. inclusive o de que inúmeras 
riam carregadcs de cacau. Já em 1923 são as eE:tl'adas de ferl'o no B1'&a1l, 
a Estro.da transportava mais de no- com deticits fabulos05, sem possibW
vecentcs mil saco~. Seus trens de dade (le T€cup.eraçilo, e q,ue cont·i~ 

",)X'lS..'5$.geL·C".s corriam ob'edecendo a ho- nuam em atividade. 
rário' e ofereciam seguranca, e o cuS~ Encareco ao Presidente da Réde 
to de Ot!~l'<'\ção r.e. Estrada, era fe'to Fcrrüv.1ária QUe mande um cngenhei
com medida e c.álculo, como se faz em ro de sua confiança pessoal fazer ês
tôda.orfGnlzação Que tenha nrest'::\- ,.<;as cbservuÇÕ€!') e que prossiga. na via
ção de Mntas a fazer. Além dlsso .~õ- g-em fazendo o pel'curSO de Poiti a 
mente eram admitidos Os nece.9sário.~ Jeqt.'1é. 
tund-oná::ios. Então, estou certo que S. SenhorIa 

Como ,;eria pos:{ve! a uma ferrovia. espo.sul'á os planos des estudiosos do 
cOmo Q n05.%l atualmente ter baix() assunto ch€gando a conclUSão de qu~ 
custo· de opers'ção e oferecer lucros, se t jn~ispen.sável a' conclusão, ctl\S Obras, 
ainda) hClje traoolham e .operam a'l.la t~o adl~nta.das no referld() ~rechc. 
l\1esm:ag locomot1va,l: do temoo da Ta;n ~o m~ls, qu~nto ~ Ponte ,11gando, 
COnceSs.io:J.ãria. In2:1ê::a'? A Estrada. POlrl-UbaItaba. Já esta C;>X:C!Ulda bem 
atu.alIpente. não oferece condicõe:; de eemo; as de:m,~ls obr~~ d a~ te. 
segurenç.o;. e os acidentes são frequen~ Mu:to ad~a_tados Je. estão os traba-
teso ' lhos de tar.:.'aplanagem. Essa, ~em s1-

Os comboios desenvolvem. uma mar- do a soluça0 llldicada pelos tecnico,s, 
che. de \inte Ql1ilÔ'-nleh'cs horários. como .. incluftve, fórrr:ula saneadora 
C ) c t" t - d.j... s· das fmanças da E.F.I . 
., nsel{uen ....... ~en \' n20 fC e wf ne - O término das obras da estra.ua DO 
... :;g condlçoe_. balxo custo de opera. t!'echo po:ri-Jequié 'fetlval'á o siste~ 
çao. ma ferroviárrio da BaJlia po's fará a 

cabe, então, perfeitamente. a l)er- 19nção da Estrada de Ferro' de nhéus 
gunta:· E as .outras estradas de terro com a Estrada de Nazaré e com k 
deficitária do Brasil serão fechade.s? Leste Brasileiro. 
A Central do Brasil, a Leúpoldina. A A conclusão das obras Poirl-JeqU!ê, 
Rêde Min(~ira e tantas outras? Cert6.- além de dar meio de tram,pol'te ao 
mente 'QUf' não, vale do rIo das Contas }Jennitlrá com 

Que' raça,m ccmpressão e ponham a ligação nhéu.s-.Jequié, o transpl>t., 
!lrdem jnafl desp&.a.s; que enfrentem te do minério de f-erro de Jeq\.."1é p&
as Cl.'i.1;es com soluções adequadas, ra o pêrto de embarque elfl concUções 
técnica, e i\d,ministrativaffi.=!nte, ma..:: ecônômicas. Atente..8e na alta qualL 
não fe.che.11 a Estrada de Ferro de dade do minério de fene. Além do 
Ilhéus ique não nas fol dàda. 'por ne- minél"io de feno traziõo para O por~o 
illhtun GOl êrno; que não deixem a1n_ de ... Ilhéus, a Estrada proporcionará. 

.d~ o abasteck.'11ento -de óleo e ga.....~lina. 
da. deSprot.egido tun dos esteios U'I2, para o sudoeste baiano carregando no 
economia oocional 'e não joguem !lO Terminal de Petróleo rec-enteme-nte 
deeemPTêgo setecent$s foonílias que inaugurado em ilhéus já abastecen .. 
não têm c'llpa dos en'OS alheios: que do tõda a região .sul...sudoeste da Se,... 
façam com o se vem fAzendo em tô- hia e já a.tenctendO às exigênc~as do 
das a.s estradas de feno do mundo. norte de Minas. 
rewnstruindo-e.s e tnodernh-:a.ndo-ss. 

tados, contt;.'do, a:nda lembramos o 
a.specto estratégl.oo-militar como cer
ta vez t:o~ a Estrada citada. 

ConcluiJ.do Senhor Pres:dent.-e. 
transmito aO Sennor Mimstro da Via
ção e ao Pre!iident.e da t-I.€de Ferro
viária. Nâclonal o apê10 de tôda la
bo:-ios'a população da z.ona. cacauell'a 
no sentido de que autorizem. a. rea_ 
bertw'a da Estrada de Fer!'o ae Ilhéus 

.e que deterqlinem imediata início doS 
tl'abslhOs nO' t:entidb de ~·el uperação 
da Estrada, i.ncluswe com a tonclusão 
do trecho PoirLJequié. 

Atendendo « éste apelo, terão essa.!'l 
altas autoridades 10 govêrno C{'l!abo
rado ma:s uma <Je--~ pela engrandec!
menu) deHe PRÍS 

Sr. ?r·3::.;de::;,tt. or... ..... '>(. a re~Jltn(]~r 
a um dos &p,trtes ctJm que me hon
rou P nobre senado!' T!:u'iCil .Rezend-e.· 
Doll tôda ~'azão II S Ex,!!- quaí\l1L' per
gunta: "Que mal !"l Bahia têz.? ,IES
tou l'ecebencio, agora. apelos do Pl'e
'feito e de asscciações de classe de 
nhéus, no sentido de in~ e-CE'der junto 
ao sr. Ministro dfl. ViiU}~O t ObrfV!. 
Públicas para que seja e'l;t~Cia a :pa.
ralis!tcâo j~r-; ot>:-as da pon~e l~heI1S" 
Pont.al 

A União tem sido e continUil sendo 
madrasta da Bahia. 

O Sr. Arthu7' Leite - Penn,ite V. 

Aproveito O ensejo para declarar, 
em nome de Govêmo que, ne.::te 00 ... 
vêrno, nenhuma neg~iata será t'eita, 
Se [orem apurndos propósitos ne....~e 
senhdo serão obstados de conclu..~ã'j 
e punidcs aquêles Clle tiverem o dese ... 
jo de pl'ejud:car "o Nação. (1I1utto 
bem) . 

O ·SR. "RESIDENTF.~ 

(NOgueira da Ga.ma) Sóbre 3 
~e..':o. projeto de resOlução que vai seI' 
1:do pele; Sr. 1. ... Secretál"Ío .. 

lt lido O ~eguinte 

Projeto de Resolução 
n9 27, de 1964 

NOm.eia LUiz Vieira de Carvalho 
para O cargo de ilUdico PL~3 do 
Qua-dro da SecretOlria do Seltado 
Federal. 

o Senadc Federal refolve: 

Artigo único. Ê nomeado de acôr ... 
do cOm o 6rt, 85, .letra·c item 2 do 
R~gimento Interno, combi'na<k ccin'-o 
art. 75, ítem VI, .da. ReSOlução n 9 6 
de 1960, pare o cargO de Médico, PL-3: 
do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. Luiz VieIra de Carvalhr, 

Justificação 

Em virtude do pedido de exonera .. 
ç9.0 de Edm«r Lélio Vieira Faria Soa ... 
res, vagou-te um cargo de MédiCO no 
Quadro da Secretaria. Para o pl'eel}'" 
chimentC' de.::sa. vaga, a Comissão Di .. 
retora propõe ao exame do Plenàrto 
a nomeação do oordiologist(1, Dr, Lu:z 
Vieire de Carvalho. 

Sala das Sessões, -em 24 de junho 
de 1964,- aa) Auro Moura A'n,drade, 
Camilo Nogueira da Gama, Dínartt: 
Mariz. Gilberto Marinho, Cattete Pi. 
nheiro, Joaquim. Parente. .. " .... , ............................ . 

LEGlSLAÇAO CITADA 

EXõ/o ainda um aparte? (Assentimento 
do orador) - Cl1eguei do nosso EI>
ta.dQ há dois dias e trou:te apelos da3 
associações de classe, do povo de 
Ilhéus e da reg:âo. nO sentlao clt que 
o Govêrno Federal não interrompa as 
trabalhos de construção lia ponte 
IlhétlS-pontal. assunto que V. E.."{~ fo
caliza com tanta proprieda.d.t;>. AQ.uela 
ponte já foi prometida por quatro 
Presidentes da República:, GetúlIo 
Vargas, Juscel:no Kubitschek, Jànio 
Quadros e João Qoulart. EStou abso
lutamente convencido de que se s~
~celêncb o Mar- (taJ cnst-ello .Bra'.J
co atual prflsidente da Republlca, 
vl~it8r IlhéUS, fará idê~E~a promessa, 
porque se renderá. à ev~dencla d'él. ne- REGI.MENTO INTERNO 
ce.ssldade da construção daquela t''!l- Art. 85, À Comi~ão Diretora COm
te. Infelizmente. a despeitc de tudO, 
foi dada order.n, há pOucos di~, p~ra petf'ln, além de outras, as seguintes 
<l. suspensão dos traba.l~~<; ~a refenda atribuições privativas: 
ponte) traba1h().'l que, a.tlaS,.: á. vão .!las- •••...... , .. , .. , . , . , •.•. o' , •• o ••••• ' •• 

tante a.diantados. De maneIra que Jun_ c) propcr, privetivamepte, ao Se ... 
, minha voz à de V. Ext', comn re- nado, em Projeto de ResolUÇã.o: 
presentante da. Bahia, nesta, Cil8a.. , .... , •. , .... , , ..... ' .... , .. , ...• ' , .•• 
no sentid~ de Que o Qovêrno pedel'al 2 _ a nomeação, a exoneraQão, B 
prossiga OS traballllJ<., Q3.~.l.J.e!e lmPOl'- readmissão. a readaptação, a. transfe
mnte empreendimento, tão receS'5árlO rência e a aposentadcl'~e de funcioná-
ao progresso da nossa regü'i:O. rios da Secretal'i(l: 

O SR. EDUARDO CATALAO 
M~ito ohl.·igado a V. ,EX!!-. , RESOLUÇAO NJ? 6, DE 196!) 

Era o que tinha a dlZer. Sr, Pi esi- A t 75 A .. 
M 't ocn' Muito bem! paI-I l'. o •• L nomeaçao para, Os cal' ... 

dente. ( Ul o lo gos lSOIados obede<:cl'á às seguintes 
mas) , I normas, 

O SR. PRESIDENTE: 
I .................................... .. 

(Nogueira da Gama) - .Tem Q pa- I • • 

lavra, aDIDo LideI' do Governo, o no- \ VI - I? de M-e<ilCO. ~entre possuidO .. 
bre Senador Daniel Krieger . res de. ~ploma expedidQ por faculda ... 

. IEGER des ofICIais ou equllXtradas qUe COn .. 
O SIt. DANIEL KR tem mais de cinco anos de eXel'CíCl0 
(sem revisãO do oradOr) Sr. doa profissão, possuam prática hosPi'. .. 

Presidente, Srs. senadcre5. O EXIUO. talar e &pecialização em cllnica mé .. 
sr. MllliStro da Indústria e C0Il1:é~- dica. 
cio Deputado Daniel Faraco, SOllCl- O SR. PRESIDENTEv 
toú-me, ~r via telefônica, que _~u 
providenClasse no sentido de ~u~ fos
se S,- Exa. ouvido, pela CCmlt:sao. de 
Economia do Senado da RepúblIca, 
sõbre os assuntos constantes da ad
vertência ontem feita pelo 'eminente 
senador João Agripino. Esclareceu
me o Sr. Ministr.o ..... que não compare· 
oerkt ao Plenário porque. se aEslm 
:procedesse, ficaria adstrlto ao temá
l'io estabelecido e êle desejava uma 
diEcussão ampl~, sem formalismos. 

(No.Vlleirc. da Gama) _ Sendo de 
f;\'Utona da. Comissão Diret.oria. o pro
Jeto que 6.caba de ser lido independe 
de apoiamento e parecer, De acôrdo 
Com o art. 102 § 3.~ do Regimento 
Interno será publicado e incluído 
oportunamente, na Ordem do Dia. 

Sôbre a mesa requeriment.o de ltr • 
gêncis .. Que será Iklo pelo Sr. 19 Se~ 
cretál'lO. 

E' lido o seguinte 
POr isso, preferia diseuVl' p.erante a R 
COmis;;ão de Economia do Senado d. equerimento nq .189, de 1964 
República. . 

'De a.6ôrdo com as "informações da Acredito desne:cessã.rio á citação ou 
trnião lnte:naciona.l <los Caminhos de referên~ias a outros argumentos" qu.e Lpuvo. SI'. Presidente, a atitude do 
Ferro 1~ pf.ises (aUe representam 80~ pOderíamos aqui fazer para. invo.::a.r ilustre Ministro Que correspondeu, de 
do total de quilomet.l'agem f'IU ·trãfe_ a não conveniência da destruição i1.e imedIato, à advertênc:a. feita e se pro-
60.). apr~entan1 saldo equijil+md4 um patrimônio Que: já pert('nce à 1'6- ~ a Mclarecer, de mülleil'Q defin!-

Requeremos urgência, nos têrmos, 
do art. 3"26, n~ 5_rb, do Regimento 
IntE?"no, para o Projelio de Decreto 
L:g'lSJat.ivo n 9 34, de 1964, Que dis. 
poe sóbre A aplica.ção do Decreto 
Leg1slatfvo n° 1~{ de 1962. _ tl~~Ii~~; ~o. "..-- ___ o -ri!" caU.""~. ~ "."ylQoO ~~."" ~'. ~ o.sounto. 
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" ckl 1'TB - LilU') de MulOs, Lider do 

- Sala das Sessões, em 24 de junho 
de'- )9{)4. - Walfredo Gurgel, Líder 
do PSD - Bal'ros Carvalho, Líder 
dom - Litro de Mattos. Líder do 
Blóco Parlamentar Independente. 

si-coe da segurança industrial. a se- I Felizn.Jl1 k', o &'hado da Repúbli
rem es.tabelecidUlS p.elo l\.{l~-tro do; ca agiu avLsadamente. 60 efetecer, 
Tl'ablhç e Px-evidência Sodal; ! peIM duas Oomissões de comperen-

b) mstruções elementares Sóbre I ela ;,lertinente à matéria, parecer 
higi.ene geral e de trabalho. a serem contrário ao projeto. Mas eu, qUe 1'e
estabelecidas pelo MiniStro do Tra- cebi várias :;olicitações para qUe exer
ba.lho e Previdência SOda], ~ ..... se possÍyel influência para. criar 

(I SR. PRESIDENTE: 
(NOG,1JE!RA DA GAMA) _ De 

ac6rdo oom o Regimento, o requer1~ 
menta que ataba de ser lido será 
v{)tado ao fim da Ordem do Dia.. 

Pa~ág:rafo único. Para 03 e.stran- ccnd:Gôes propicias à aprovação do 
geiroo além das ,anotações acima in- projeto, além de dar o meu voto c.on-
dicadas, a.s caIooira!) contNão: trário e alertar os meus erninentc\3 

a) data d chegda a·o Brsil; colegas, desejo que conste dos Anajs 
_ b) número! férie e local de emm- o gesto que, tenho certeza. será ado

sao da cartelra de ~ estrangeira; ta-do pela Casa dentro de poucqs ins-atá. ~rminada a hora do Expedi
en:tE~. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.· 
SENADORES: 

C) nome da esposa. e sendo esta tantcs. de· resgu.1rdo do patrimônio 
brasileira, data e lugar do na.sclmen- público naeJonal. da. moralidade do 
to das [ilhoo". ' P':::.: Judic:ário e, sobretudo, da dig

Art. 29 ~eyogam-se a.s disposições nldade dos n 'SOS hOmens públicos. 
em contráno. (Muito bem)! (Muita bem)! J()sé Gtüomal'd 

Vivaldo Lima 
sebastião Archer 
!Menezes Pimentel 

Projeto publicado no D. C. N. de 
25 de outubro de 1963. 

E,arros Carvalho DtscussãO, em turno úniCO, do 
:Kellic-n MacuIan - 6 Proieto de Lei da Câmara n5' ]01 

ORDEM DO IHA de 1961 (n9 4.210-5-8 na Casa d~ 
origem) que disT-lõe sóbre os J.'1'0-

Disc~!-.SsãoJ, em turno único, do cessos de reajustamento das dt-
Projeto de Lei da Câmara núme_ vidas de criadores de gado bo-
TO 98, de 1963 (n° 647_J3., de vlno tendo parecetes sob nume-
1959 na CaEã de origem) que ros 86, 87. &8 e 89, de 1964 das 
modifica o art. 16 da Decreto_lei ComiSSões: de Constituicão e Jus-
nO 5.452., de 19 de maio de 1943 tiça, de Agricultura; de 'Economia 
(Consolidação das Leis do Tra_ e de Fi'na'llca3. 
balho) tendo parecer Fa,vorável Em discUSSão ~ o PrOjeto. (Pausa). 
sob n?' 233, ele 1964, d-a Comissão 
de Legislação social. O SR.. EURICO REZENDE 

.... :m dIScussão. (Pausa), (I Sr. Presidente, peço a palavrão 
.r.r O SR. PRESIDENTE: 
Nâo havendo quem peça a p!'1.13.yr:t, Tem a palavra o nObre SenadQ.r 

.encerro a discussão, Eurico Eezende. 

Em votaçao o projeto. O SR. EUIUCO REZENDE 

Os 81's. Senadores que o o>prOl'~lm (Scm revisão' do oradOr) - Sa!L'l,or 
queiram permanecer sentados. t.Pau- Presidente, Srs. Senadores ês~'Ç tn-o. 

jeto, que tem Sido o!\'o d~ comentâ.-lll;). ~ 
Está. aprovado. Vai à Comissú.o de ~ lOS pouco Hsongeiros para o Congre6~ 

Redação. So Nacional, está cercadn de ljenún-
citts a. respeito de se procural.. C0m 

• E' o seguinte O projeto apro~ êle, o atendimento de interês5el'o in
vado, que vai à Comissão de Re. confessáveis. 
dação: A história adtninLstl'a~iv:t do pa.;,s 

PROJETO DE LEI DA CAMAR..A registrou fatos escabrouos, conacta 
N9 98, DE 1963 dos com -o reajustament'O elas 'tiívi-

das pecuáriM. Bilhões e bíIhj,~ de 
~N? 647-B, DE 1959. NA CAMAR."\. cruzeiros foram roubados à Nação, 

através dêsses tipos de empré.st.mes € 
de financiamento, mas em virtude de 
~ampa,nha, na época, movida pela 
ImprellSll, o assunto p:ltiSDU 8: merecer 
Uma vigilância. mais cuidado3a. da 
pru\te do Poder JudiciáriO. 

Modif~a o art. 16 do 
lei n'" 5-.452. de 19 de 
1943 (Consolidação dM 

Trabalho) • 

Decreto· 
maio de 
Leis do 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 19 O art. 16 do DecreW-lei 

Il9 5.452. de 19 de maiO de 1943 (0011-
,flolidação tias Leis do Trabalho), 
passa.rã a t-er a seguinte redação: 

··Art.. 16. A cal'teira profissional. 
além do número, série, data da emis
.são, c!cnterá maí.s.: 

1. A respeito do portador da car· 
teu'a: 

.al fotografia com menção da data 
t:~m que houver sido tirada; 

b> característicos fíSicos e jmpres
:;005 digitais; 

c) nome, filiação, data e lugar de 
nascimento, estado cívil, proftssâ.o, 
}:~.dência grau ete instrução e -as,sl-
natura; . 

d) nome, atividade e localização 
dos estabelecimentos e empl'êsas e 
que exercer a profissão ou a função 
ou a houvel' sucessivamente exercido 
com a ll1dicação da natureza. <100 
serviços • .>alário, data da admíssão e 
da Eüída; 

e) data. da chegada ao Brasil e da
ta do decret.o de naturaliza.ção pam 
oS que por êste modo obtiverem a 
cidadania: 

AgOta, a qua-drill1a jntt'n~saja no 
reatamento do roubo e do saque pro
cura. fazer desaparecer dêsse :H"(;{'es~ 
So judicial a úníca. oporCtulidade de 
um reexame d:, decisões pl'Dlataja,s 
pelOs juizes cll' primeira . entrância, 
Basta que se leia o art. 1'" do prD
~eto. que é lacônic9, mes é confesso 
em 'ma têria de propósitos e de obje .. 
tivos ilícito.s. Diz o art. 19; 

"N os proces~-o.s. de monatórja e 
de reajust.amento das dividas dos 
criadores e recria dores de gado 
bovino, reguladas pelOS Decretos~ 
lei '-nero ( •.•.•............... ) 
e pelas leis números L ......... ) 
não te aplica o dispost.o no artigo 
822 e seu parágra.fo úIlico do C6~ 
-'''0 de processo Ci'-:l Brasileiro" 

O SU. PRESIDENTE: 

Continua em discU2São o projeto. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 

peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE 

Tem ti. palavra o l10bre Senador 
Jefferson.de Aguiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUlMt 

(Sem revisão do orador) - Sen11.::r 
Presidente, exercIa a. Presidêl1cja da 
Comissão de Justiça. quando o proje-
t' aU tramitou. 

Foi relator o nobre Senador A!oy.:;io 
.- Carvalho, que. opinou contra a 

aprovação do projeto. Desempatei a 
votação pel~ reieição do projeto. 
Quero a1uzil' algumas considerações 
em tôrno da proposição, no sentido 
já manifestado na Comissão de Cons· 
iutição e Justiça. porque entendo, 

realmente, quc a aprDvação da maté
'ia é ;:ontra o interês.se ·nacional. 

<:;;lem dúvida. alguma" eliminannos 
re a gera. do Art. 822 do Códi

_ de proce:' o Civil a interposição 
do recurso "ex offieio" das senten
çàJ J.::lat8.das contra. a Fazenda' pú· 
blica, consti[t:::, além de excl'ção o 
a:Jertul'a d! oo~s:bHidade de. fraudes 
contra o Tewlln:.. Nacional. 

E' evidente que a:guns colegas e 
ilu~tl'es parlamenbres da outra. Casa 
do Congresso Nacional adotaxam 8S>Je 
procedim:nto de bO.:t~fé. n.Cl'editando 
que' a Bprovação d;) projeto pcdel'ia 
at-ender aos reclam~s legítimos de 
c!'iqdcres de gado. No ~ntanto. a ver
dade - e esta verdade foi perfeita
m(mte demomtrada perante a Comis· 
são de Constituição e Ju~tiço.. pela 
€','~b:ção de váriOG prO()essos de ha
JHí~açã{) de ;>ecuaristas é que. 
. 'J:llrlu:entamente. sem seQ ~er com aS
'~)1'1tllras na. petição inicial, algum 
industriais .:> \ comerciantes propric.. 
tários apenas c: gado de tt·sll<-"porte. 
tel"-Se-ia_ID .habilitado,/com cHv'rl"'" da 

.. indústria ou do seu ccmércio. 
para. transferi-las à resp'Ousabilid,jde 
de. união. 

A.sshn, Sr.. Pres.idente, <leve ser 
mantidr a regra geraI do art. 822 do 
Código de PrOCesso Civil. para Que. 
de tôda e qulquer decIsã-o prOferida 
contra a F'f\ze-nda Nacional. ocorra 
necessàriamente '1- interposição do 
recurso "ex- Officlo", para que a 1n.s 
tônica superior possa. fazer a revi
"'Êio da. sentença prOferida do Juiz da 
1 ~ instância. 

Eliminar-se essa determinação e 
~xcluir-se essa obrigação seria im
por_se à Uniã,o e ao Tesoul'O respon. 
sl1bilidades estranhas à sua própria 
ecmpetência. 
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o recurso "ex officio", rejcitando .. ~.: '/" 
o .rcjeto que nenhuma, vant.ag.~ht~ 
traz para a coletividade, R.() contt1:-" ,1~~,~ 
rio, traz ônus pravú."'imas para o n-. 
s':uro NacionaL (Muito bem l • 

O SR. EURICO REZENDE: 

O SR. PRElSID<EN7E: 

(Nogeira áa Gama) Contiu:Ja. 
em cUscus.são a projeto. (PasaJ. 

Não havendo maiG qU2lU queira (a_ 
o 2r uso da palavra, cnCt'r:-o a 'd:s .. 
cussãiJ.. 

Passa-se à votação, que .-::e:"ú f; .. o. 
em escrutíni'í> ~ecrcto. , 

Vai...se piocede:r à apu:raç'Jo IPOlga) 
votaram "Não" 33 S1's. Senadores; 

votaram "Sim" 5 Sr'S. S~nado~·es. 
Houve" l.i;:na abstenção. 

O pr.ojeto foi rcje:tac:o, 

E' o seguint.e o p:,ojC,o 
tado, qUe vai ao Arquivo; 

PROJETO DE LEI DA CA~lARA 
N9 101, DE 1961 

(Nv 4.210-D, de 1&58, na tãm::tl'a) 

DiSPÕe sóbre DS pJ'oces.'-6~ ae í'ea,'" 
justamento das dwtàas dos cr<a .. 
dOres e recriadorcs de gado bo.. 
vino. 

O Gongre&so Nacional d~creta: 

Artigo 19 - NoS p.::ocessos Cle lUo~ 
ratól'ia e de reajustanlElllO das dívi
das dos criadores e recnador~s de ga.. 
do /)Ovil:Q, pelos Decl"et,::s~.!cJ nY , •• 
9.686, de 30 de agôsto de 19-16. ~. 672 
de 6 de setembro de 1946, e pe.as- Je~ 
números 8, de 19 de dezembro de 1946 
li" 35, de 26 de mala de 194.7; n" 52: 
de 30 de jUlho de 1941; n\l 209. Oe 2 
de janeiro de 1948; n~' 457, de J9 de 
outubro de 1948; n9 535, de 14 úe de .. 
zembro de .1948; n9 L (}{l2, de 24 de 
o(>zembro de 1949; n9 L 723, de 30- de 
novembro de Hi'j2; n Q 2.282; de ~ de 
agôsro de 1954 e nÇl 2.104. Qe 25 de 
Junho de 1956, não .'3e aplica o dlspos ... 
to no arÉlgo 822 e s'eu paragrafD úlli~ 
co do Có<tgo de Process') Civil Bra,..,~J.. 
sUeiro. ~ 

Artigo 29 _ -Esta lei se aplIca, 
desde logo, a todos OS desp,lchoSt ~e
Jisõe-s ou sentenças, incluslY.! d,v~ au_ ' 
el':ores à, sUa vigência, proferidós em 

pr'QCessos findos ou em curso. :Js quais 
sempre que se acharem na. Iustànc21,l. 
<;uperior, em grau de rêcUJ'SQ ex ofj1-
CIO, serão deVOIYidCl& ao jui:w de ori .. 
óem, m€diante requerimento do dE!~ 
\'edOf ou do credor devidfl,neute na
lJilrtD:do. 

Ar'~lgo 3Q 
- Esta lei -entl'3.ra. em vl~ 

gor na dat.a de sua publ1cllçãO, ,re
rogadas -fl.S dlSpoSlções em o.!olltrã.rlo. 

Dtscus3ao. em turno uni co, dO 
PrOjeto de Decreto Leg~stattv.o n9 
34, de 1964 ~n9 24-A.64 na .... ama_ 
ra). que dispõe sôbre i/ apllcdç'áO 
eto Decreto LegiSlativo lJ,.\' :"9, de 
:962 . (que dispõe sóbre a ;1xQção 
cos sUDsiàlOS d-iânas e ajuCl,a de 
custo aos membros do Congresso 
Nactonal. para () perioao !efTlsla .. 
tlVO de 1963 a 1966) - projeto in
cluído em Ordem. do Qill em :VIr. 
tude de dUi.pensa de lntersticto. 
ceaida na .sessão anterwT, a re
querimf'nto do senhOr S6nadQr 
Dinurte Mariz) tendo pnrccer. 
sOb ng 3'19, ae '!}64. da Comtssrio 
de Ftnanças, favorável; com • 
emenda ~YC o'6f{):'~, sob n" 1 __ 
<CF). . 

f) nome, idade e estado civil das 
pessoas que dependam econômica 

Sr. Pre:sid .. nte- aqui rslá a. porta 
aberta, mais \.io que aberta, escanca
raC4t, p9foa a. ilicitude atrevida e 
glutônka. contra os interêsset3 nacio
nai8. E' que pelo artigo 822 do CÔ .. 
.. i~" no Processo Cívil. o Juiz que 
em primeira. :nstã.ncia, decidir a reS
peito de Pl'<Was50S de moratória e de 
reajustamento das dividas contraída.s 
pelos criadore: de gado, quando da. 
~~nten~a favorável ao postulante, é 
obrigado a recorrer para o Tribunal 
oompetente. 

No caso da rllvjda.s de particula, Sóbre a mesa, emenda apresentada 
res, é preciso ue todos ot Tribunais que será }lda pejo Sr. 19 secretário. ml"nte do portado! da ca,rtetra; 

g) nome do sindicato a que esteja. 
fts.t::ociado; " 

h) sit'.tação do portador da ca,rtei
Ta em face do serviço militar; 

i) discrirnina.ção dos document-06 
aPl·esenta.dos; 

2 A respeito das questões de tra
ba.lhD· 

a) 'instrucôes elementares Sôbre 
prevenção de a.cident-eg do trabalho, 
a fim !$e dívulga.r os p1'incipio,s. bá-

O que a quadrilha deseja. é a queS
:ão "esolvMa na. intimidaue da eo
marca e no rece...c:.so do gabinete de 
-. - - - 11m Juiz de Direito. {'m q:.res
'''''" ,...00 p:nvol"í'r,l /Jilhôl'-,"" e bilh6!".::. ne 
[''f'!l7pi!"os de int.erêl>se do erário na

donal. 

examinem, .. lsclente e amplamente. E' lida. a seguinte 
provas ad'·zidas nos processos, o EMENDA N9 2 

que, de modo algum. Jrá prejudicar . . . 
aos inreres.Yd-Ms. porquanto, se legi~ Ao a1 tIgQ 19, acrescente-se. 
t.ima a rcivi~jic!l'cão. OS Tribunais Art. 11' ... "não pedendo, porém, 
r.colherão o edido e deferlrdo a mo~ (I. parte fixa com a variável do sub_ 
'·(l.f6ría solicitad-. IBfdiO ultrapassar OS vencimentos de 

A.-<:sim. sem mei'" -..... bal'a 0I'i par- Min:stro de Estado". 
PCllla.rf'~<:. n1fl<; f""m :'I uélssibilid3.de de . . 
o\nl" g-rR"""""" pl'Ixa o TesoUt·o Na.cio- Sala das SeE;sões, em 214 d-e JUnho 
mA, é ind~nsável que M rnelltenha de 1004. - Justtlica.çio ora.l. ~ &.a). 
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O SR·, JOàO AG!"'~!!'INO 

não o !pr<jeto com as emenda.~. 
,s .. crr~ revisão do orador), Senhor I 

Ç?-.: ,~~jnte e c:t;. 8'enadc~~--3, f1.11 
,,,:,.::- :.::"'ltor dl. e:l1.,cnd3. CUj5 defwa. 
F:: f.:i:), nC::'l bri1l!~t.ismo, pelo seu 
~f'r~mei~ f:t;;4~~.iõ. S=:la-d.or Dan1-~l ( 
~:F.r:'·'Y.'":.r. A., .. itn ~ rn.3Õ'es expostas 
:'ltf.::( s. O?, vn ~ lP~, que 

OIAI1IC DO CONCtlElà'SO NACIOiJAl (Seção 11) 
----=- "..,....,.---. -... -.-.- . Junho de í Só"l 

dr-J da S,;:::r.:t.:da d:> Sen.:d>J Fe..i_.'"\ll 
1'.Uur:cio p:reLra Vw~ues e t'1dol-' 
pho Perez. 

DtsCUisão, em turyo 1(fl.!CP, do 
P'-o1eto de Res:>luçao 1r' 2t de 
19(;4, de lLutorZa da C()'rnis,\~t Di
retora, que ncm~;'a 1033 RObe.rto 
do Amaral Furla/a .)UTU o pargo 
de Almoxarije, PL·3, do Q'ttCldrO 
Ca S2CTctaí,:" CO senado F~(1._, ..:l. 
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em curso), tlm-do vola- ~n septl_' rão direito de haver diretamente, do I tr;i.l~<> ao P1Qj:;:,tO e &q SUOEUUJ.lJVO,: tal e.. a .rigor, deveria. ~ ,!,oci"tálio 
flui.o ào Sr. Senador Anton,o .. l'. , .•.• ,: \."~,~:~\.lc..: {:'..c:~.~ n'l .s~nc;w voto veuC;ldo em fa.volJ..· de.,. Su"OO- : CiO ~.J. c..:.lL.12J.;:'U, U:l. 0:'6a,...·:.-'I.;'3.0 oa.' ;'.",-
Carlos. . ! forma, do _ d.Lspcsto ~o art. 478 da titutiva o ,sen.a.CC1' AnV').n.i-.> Carlcs. emprêsa-. . -, -.~_.:i 

L'Ij di~cu~são () P Qjeto CQ-:11 a s'..ib.:5~ 'OOnsQl~dar0-0 d-1S L~-Ui do Trabalho. O parece;. do ilustre, Sen3.dr,,-l' AtUio J.",,~J.1tI, não pc.s:o Cctnc.ó'der 'f.:a Ull:a. 
tHu'éivJ. . Consohdaçao ?-as Lels do ~~balho". FOD~n~ "..-... ~ca as co~~ ~m termcs be.l1emerêncja ou um favor que a elU .. 

tst(),. tradUZIdo e exempl1fIcado, é de O~I".6a,ço: .. s, que se llllpoe a 1.Ulla presa tÍQ'Je obrígada a d~r à. farrü-
o ·8lt. EUR!CO REZEXDE Q. s~gu.:nte: morre um empre:;lGO na E.n:P-l·~_~-3.-~ oor~g~çõ.es, qu ... Q p~~U' lia de quem concorreu para o seu (11;

~ V~J ... r.;:.ia do contr:t-o de tra!Jtolho; en- en.,i.-end.e. deverum caber à. preVIOel1- r.r:J:-::'.'.1:n~o, a wet:C!:: dll 1l~1.::- :!(~_ 
I t~v' o empre2ador e obri;;acJo a pJ.- c~, s:Clal. Em verci!lQe ha U.:r..3. C":.- çii.o a que scr;a obrigada se desp~dG:te 

O 83.. JO~lO .t..GnZ:-lI\~D g"':- a(.s _t-C".lS S_,CE':::O~-i!;S aOS seu" h~r- L!,.,"~~a a e~:tao~12ctr fDU-e.2.3, obn- o empregad.o. . 
~ n- L :.. L .. ' _ ,-.. t • .... , <'~-,' :~r~_,.i.- g.1.,o"s oa e.nprc~a e c..Q,.g",l,.,c.:.s tia 
.• :'. r-res:d~nte, Deço a p_la,,:-~. . b·· co"b' ,- P . c~~ri;:5, met'J.:·e da qu.::n~;a. cO:-rêSpCD_ pn.:a. e c ~-~8'l~o(:.s cLl. pJ.:llu..:nc~l. ...." emas que ex.!.Sl.-C a reVll1êne:,a, 
O ~:{., PXr.:S::J2K':'Z I ~~,_.te :1;J 4 ... e a CC,1..3c,Jiti..:c·z:'0 das LE::s . As d:1 ~ç:lha 8Eo, pG~', ex:mp~'), Social. que é obr:p;ada a' dar apD!.::I,'l-· 
Tt!"1 a. Ii::';".v.-9, o :cc':::'e E.::n-::::: d~ Tr'al;nlho a~-3:';---Ur:l ao emor,-~:::do aar a:;:;.t-k,r:cIa c~cclar e mew.C3- (l.~s· ,.'l,~:·.t <-ou t.a':::'.us.t.~r, t,~.J,·rr:-L (.,:~ 

Eur~c) Rennr:~. Em f':':;"'.l:c'J, C.Jt:i r. qu.::.r.jo L.t-p2n 'l~-o "~rn jU,3ia cau3a. ('ê • .,qUe. a :n:.:.Il'~"\. ~enlj~ ln~ C3; qll2' exste a Previdü..:.cia S::::cjaJ, que é 
paLa.";a UJ n:J'bn~ ':'::wj-;/ J~~:J' /l..... O Su::,~i~uC~'.u, JUiJ:J:--a P(::;!'l1..::n:..lO t.:-: .... m,Ul3.G') nUf!~~:o Q:; {.hlP~o(6t:.c.. ..... obti;;;cda a dar pen.são à famDb (lo 
p.ln-o, • "' - m.;he,:-8.r o prvj:.o, cul'H.iUZlU para ;:".;:';.J. G.e u..:na t3.~r. q-..:.~ i.:l::::Cio t.Ô::::-~ trabJlh.2dor e sabemos também, ~ue 

('~.a.;I:.e da c:.SJ. :t m;::~m'l i.ccO!1' tit"J- o, ~L_~;:;':':-:; ;':'01' e {,~f' <p·Lj, P=:":l. at> até que a famtlia do trabalhador re-
a SR. E:V'RICO REZ~D2 c:c.uzU-::'aé:.<::. O'J~ "O'J m:m..l-:n-.r. ·V::-:..~':'2. w. p...·enc.u:::.:: .. ~ .::.:.ul, que c€>ba CSS:l pensão, transco\"rerão me-

(Sem rct:';4o,do orador) _ Sr. Pre .. , T.:mos d:>is- C,~s ci~ tr.:b:l,'l"1d.Jr: S_:J ill.:....:..~m~ntli:, P'~t!!l.~s c.~:;.uc:.c.$ ~:3 e 1.:." v~z~" àJ~<; s~b.::m_'s I"Tr,-': .. l} 
Sich:;,--,te, es~e pzojcto ccmeçou a ser o tr:;,tc.:h_.:.or s.tu:tCQ na ór0i'Jl. da r,L!"er~~i...3 :!s lffi!l-:-,..::::.,.. ., que miuta falllilizs de tra':mlh'J.dores 
ar:1'ecü:do na; .s~ão de ontem. atra~ I emp;t.:a }:.~raj,a, 9ue está, 1'ly~- ,..?~ "-:;.3. p~et.:.-::::: (} S~~,~:l~~? n:J :n'JU:lULQ nJio recebem est'J. p::b.lO )'1_ 
ves. de questao .de ordem arg'Ü!da menc~" tutela::!:) n:~a c,:.n,:,o •. ldaGa:> ~~ ~. ,'.~~~];t.~ '" a:p:;-:~~ ,j ,!,:t~,~~l1.lI..l' o 0.3. v::m na rni::éria. 
pe-l.p emlnente Senador J.c5.0 A<7:-ipi_ das Lc!,s do Tra'JJlho, e o traoa::ha A f~·l._, -.o tO,'" .J-:..o ; .. , p~ç,~.e o prc- f3.rr.llias de tJr:a-bal'\.,a~~!''''' QUo 1'1' .... -
no oj -der- que, tmbora sirvu .!l-O Po-j.:'r PUA .e.c \} €~.J, O~J.ll!l.!1,~ h..íer&.do, e. real- J.J.A l-I '-'" <- .v-
• . " .:n.:::n'· r -ruo f' - ,. I'" é cur~m a assi!.tencia da S~nta Casa. 

oJ i1u~!re re.p:e.'::-=:~:-.:lt~ riJ. F-:.rai'J3. b~lCO. e5~á. i.6-:1a rr:mte tutelaci:) I')~ia _ ... \J ~\,. "', ~l.':) e lr:pL.Ca~·;,-.1 e~-
entendeu Que o pa.-ecer do l~~""a do Con',Olid2.çP..o das L"ClS do Trl0:1U10. :~o~lecu ~,""~ as e.,r:~p:ês~ S~ o!:rn- da Mísericórdia pa:a qU2 pa-S.:;:n:! f:::ter 

" _u II 'u~m n p ")- .. '" o entêrro d:> traba-lh;:.dor c:lete d<e 
i1WJt.4 e Senador Atilio Font:.ca e de a uI?a lei fedri;al ibpondo s~- ~.. , ... ",al'" p.~ ~.IIq::ll:ga .... o. S21:1. - t' - '" 
aii~cr:a da C:J::nl~.lJ ú" U'''' _, ,_ t.'", bre dlarlS~a., e mensrrlistss d~ Uniã.J -i"":.e ttll.lTe. a meLa .. ê Ou que t~fll di- nao em poupanças, nz.o l.iC.ll eC3~o ... 
Ci~l não é co~cl~ivo, ~de "~:;~ ~~~J t~;: dx; ~-,tados ... : d?3_.;~~nicip~c:; Vi~ ~~~~~. o t:mI=reg~do qaf., f~se de.spe- mi~;a~e~~~ p~~e~~:.a~e Da I'~P:'~a. 
mtnn com a seguiZ:Le sentença: , ~:s ~~~!ta~S~~r;t~.(.")~~:!~ m~~l~: o~'a, Sr. Pres.:C1tnle, tev~ ain~ o desped;.,sse ésse operário, seria obri-

. Pelos maJlv~ expostaS'; C?nsl- vicas mdu.:;tL"ial.s da. União õo E<;, F~'D;:-:'O a cautela Cl: e_k1b-t;.:c:er q1..i.z g:::.da a p2gar uma .nd·2Dizar,,&::J. N:\·da 
~eran:o: () pf()~eto. mconv~merlte tado ou do Mun:cipio. Di p'õ;> t;.quf.:fJ. a emp::~.l. ~üo es~a u.hrjzada a pagar mais humano, nada mais justo ,do 

&0$ l~teressese n!!:c~0t;,a1S, e opInamos lei federJI que, qua.n{1(! ÊS'e.3 E::....n- ~ DiL:Cl.Z~Çe.o po~' IDúl'"t.!, se o fato te- que se obrigar _a emprêsa a pagar 
? ... la sua rejeIçao " ' . dores não S40 expt'e!'\3a.men~e a.ll;J't~ snHan~:! ao fal~c.m~nto d,a empre6a- J, m.::tade de.o'S~ mdenização Ee o tlra_ 

Ac!;m~ece que a. ma~erl~ é versa~a f:lclOS p<::1.:J E.5ta1uto di'; FtUl~,rná!:(w do esL·;~· sUje .. lJo au ~:tdo fi qual- IJalhapCr maner. O t!"abalhauor q,ue 
fia. pf<!Jeto. e ,no SUbStltutr\10: e aque ... Púb·k,;.s Cv'..s d:L União. o ~ã) peja q'~f ~:-;;:...:o. Se Vi;:JM à~ aC'ideD.te d.: 981"Viu a emprêsa; O trablhador, Çl'Je 
le 'ó:gaO tecruco da C1?a op1nou ccr1~ C:::.liSolidr.çz.o da.; Lp.i'~ d'l fiabatho- tJ~iJ:l..:.LJ r. CJnp.. '?gaJ..:: reC'~berá lnde- :0ncorreu para que os homens de em ... 
c~1;LSlvamente apen~s ~obre, o projeto, Vn'e diT;t.r, a ,~i f~r:'raI es::1',d"'ce ~lzr..Ç~O ~..::-r;:,~,:·po:r..d-:nt:,; .11. "atident!! prêsa. pudessem gaI!!har m3:S d1nhoiro 
naa. fazendo ref~ren.cm dIreta., co~- para, a Uni",o ce!to'i ôllUS ln~JY-t".-os ~~ ~~:,l)J!lG e nào ti. mstLuidl nc e tornar_:e mam ricos enqua.nto êle 
clW1va ,ao substitutivo da Com1.ss~o olea (h.,'"1).5-OUdac5o da.:; Lcis do rra P.'OJ<-,'J. t'e pC! CEcmp.O, a empr.b- não acompanha o mesmo j'itmo de 
de JUM.lç.!l, ela.?orado pe'o ilustre Se. balho,· t.:l pr21~,-E Esr.J...JfJecu 'J.m $(;:;-':':-0 paro enriquecimento, de P;:t0gre26o e de 
nil~or JüSaphat Marinho. Mas a Pre- O:~. o No rns~:t.l_C:o"'7'I. ctnJO é o &:,1 r.nJ.~:·. Jacto, êste receberá a ln- prosperidade da empresa, 
l3~d(nc:a~nteüdeu de sana-r essa. omis- cOnhf'c-i~:I, mSJlSO " t..wíf:co _ t'm~ dnuzaçl.1:> c.o ~égJ ... c e não ~a. . 'I O Sr. Jefferson de Aguiar 
sap dando 9. palavra ao Senador Atí- bt>ra rppre.:.en~e p •. ll mUito "-t"::SÍ- q:.a~::,e aunuta ao menru pl.ra d~- mite V" ExJ. um aparte';! 

Per .. 

li!) ~ntan?, te?o S Ex3. dito que r~l à3 o.:rlb~',çê',[' cc. .':'on;re':.o ~a- C~~ll', ~;lC. o trabalh~dor D~a ~m- ' 
~,Ua mtenl;'aQ rOl t.~rnbpm u de envol- c'ona. _ veda. a tra,Itlltaçao Qe p,o- p·esa, lCplesenta capItal, CJ.pltal e.ste O SR, JOAO AGR1Pr:-~O Com 
ver no p::\l'ecer contrário, o substi- pC<:iç'Õ~5 qUi' criem Ci:!SP,'!,Sd. nuva pUl'. malS \al;cs.o, .soc. vál:"iCS ~pect.:-s, ckJ prazer. 
f.tlt'.vo, A Pre.sldência eotão j'.l!~JU o ?od~r Püblir::l, JU nt'Gpos:\,ô~ q'..l~ q:-~ o, capital dl11['~:no. cap,:.t-aI. Em- O Sr, JellcrSo1l de Agu1ar - Aliâs, 
q~e a Questão {'stava inteiramente so- tl'Jn::en.em .-1. de'::~e.,_" :n"r:1'i-'r: Em t?:e.sa~~al. () (,J.P~Ullls,~.l qu~ au-po-e de o projê~o, na forma adQ~~ c.·a pelo 
luciolloda. e~<:tabe-lec-?l1%, "data \'e- pT?,Jeto de autoTl;~ ri"o pr:d"'r Ex ... - c.:ml;:ll·?, Cj'Ll:e se prcpo~ a. mont::l.r ulll:~ &ubs itutivo. constitui um seguro stJo-
JlJa", \lma proees."o de coITec5.o de cu,~vo, , md~dla f.,0 tem ~~!lQlçO,3 d::! rC'lll- cial. E' o re.?;;.me de ca~I\.,1L..u:::lft.çãc 
p!l""eceres através da palavrá ;3::0 11:":!se p:oJeto C;'~(l.bl:.:'C" ôn·,.'l p:lrn za: os ~fUS propo~acs Se enccntrllr 3.tl"avés do trabalho desenvolvido pelo 
d~. CCtni'SS2.0' ma" do' Rt'Iator i~d1ViA :\ ini~'.::~:"~ priv<ld!l bÜ!:; é~e ,a:- 1?ao"o.~e-('b-ra .se t:ncc.~t:ar tr:abalha- vperárjD na emprêsa, acumUlado pelo 
dunlmente considerado. . ti.::'c',o t.~.f' pe.-!eita):J.en~e ~:n-.:t'.u- 0..-: pál'.\ szrvrr acs·fm.s da sua em-I..o:'U e lu:ÇO em fllvor Oa GI1tI~e::,J., que 

. c.onal. p'Jrque o Ato !nstltuc;onr..l 056 ple~'a, :t morte e:irnina por sua ocorrência: 
'O Sr. AtUio Fon!r"J'f1. _ P':::lit" s~ ref r" . b-an'" õ 'b ... ~1 '" : ..... "so~ a ~ ,6€' ",8., ... pro. e () O ,sr. Jefferson de .4gu;ar M:O Ii:!:n~~{), a. prap031ç~o, na forma sllb&-

V. Exa. um ap3rte? (Asse7.timento ~ ü.7"nt\. .d\.i on~ fman" .... o oua. o de cJ.ra Q1.;[;.l:iic9.da, ) :..tuti-ra, manda pa3Rr por metade' 11, 
db orador) Na verdadl' o Relabr do P'~:!rr Pt;bl'o'). M.a.'l, se cortvertLldo .nc..cnh:.J.ção previStl.!. nos artigos 477 
projeto ora em d'scu"-São foi o nobre em ICt vai o projeto est.1b':]êc~r n01'Q O SR JOAo AGRIPlllQ l!;.:;S2 o 478 da consolidação QM Leis, do 

,Sfl1B der An~õn; o C,,,.~-: I ""1 r ... ~., E-Xa frente de despesa. para o p-oder PÚ- trn.balhR.~G.t' rep:' ~,.<,ellt.a c", p;~:rl nas rrabalho, Nada mais jus -o. E' até
ail.resentado, em vot.o , st'parndo. pa- bEco, iSto é, União, Estados e Mu~ empn!':::I~, mesmo- um prêm10 que o empregladl)l' 
r~cer favorável ao substitutivo d:l Co-- nicip~os. Vamos admitír que no pôr~ li r~~or Sr. Pr~sfdc;n:.e, c.:.n:,; c:::::'r~e conccdr à familia para a SWJ. mllnu ... 
m~ssão. de Constituiçã-o e Justiça. to do Rio ce Jane:ro, ocorra o fll- h em C!.\L*v,s' paí..!-es. o caplt.al .:.., t aba_ t:;;nção na fase de transição enLre E. 
O:"'oatido o projeto .... 1. ;:. ·· .. lFáo de leclmento de um emprega10 t..utel:.do lJl:> que participa coon o cap.tll di_ ~~:::l~ttnc;a pl'eatada. pelo ~~e::::"! c.c fa_ 
u>\!islação Social esta votou pela re.. pe'? Consolidação das Leis do Tra~ nhe;ro ~uma emprêsJ., torna-~e .soc:e~ :uilia e aque}.l outra em que e:a. se 
jeicão e ~i~nou.me p.1t·a apresentar balho, A União teré. de pl:;ar-lhe .ar.,} e e~I..; .... ll<t ~ t:J.l·o:. .-l •.• ' \'ê desv~pturo.damente abandonad$.. 
~ voto venc!-"o. 'oio é O n.o-' p.',ecr. O ônus previsto neste projeto. Po: b t d t ... <... '"" , J • ts t d ta t P' t 15o;-e t.: o no nor e da. Eu:-c.;J."l f'm 
NEsta.,,? ccndicôt>-s a comissão de Le- .ro, en f'n o. que n o o l'OJE"O q:_:2 o (-wp:·c.;.!o{J ~e 1,J .• l., .t ~a'~~-
gHp..r,ão SOCi91. invc:icanch a3 mr'."i119.S COID.J o Substitutivo são clar3mente U!ã:~:::c~n't' em 'Ô"~:l u:: d :1'3 t::"l_ 
r.',o'es. com RM,n's um voto con+,rá- inccm.titucionais, ten-do em vi<:ta o - 1 " , At I t't' I ' d'! ti pres3. pl' o proce:;..."o de cteciuçr.o de 
r.'(). ort!nou CO'll!ra o proJ'eto e seu o ns I uClona recem-8 I a o. . " C t__ 'id - 't'fi Impo:oro Ge Renda, desde qt:e ::e dê 
substit.utivo_ oro es~ con_ eraço-e.s. Jt.S 1 co . meu voto contrário, tanto tlAJ PrO- ~t..-o,;s .:.~ c.ntp.rc2,· ... óü. 

Tivemos aportun1dade ontem, de 
nc"l manife!'t2t informan:!./) :()brr a 
d(·ci.são da Oomissão e citando opa .. 
recer do no'lre senador Antonio car
loc; favorável no substHut'vo da 00-
missão -de Constltulcão e Justiça. 
;P.ste o esclarecimen~o que de!:-~java 
Oll: . 

() 8FL EURICO REZENDE - Já 
Unh~ ouV'ido ontem. o e..r:;claTectmeo
t(l de V. Exa.. mas comO não me 
era Tlo.fSsível. na tne."'ma sessãO, fazer 
ressalva da df>c1..<:.50 da Me<>a.. estou 
a p:'oveit~ndo a onórtunida.d~ para- de
('l''t':n (1,:'''' nql) sendl'\ ('''''1''!f:l~'l~'( G 'Os... 
..... r.,. ... <I ...""t~ ... ~'t dev" v,H-'i" P C,,>
m!s"'t4~L oara (l'~e a reexamine. e não 
............ .,c: dq"..s~ e<:":a p"'-'."'."C::'l:lva ao re 

.1nt.ar. 
• 1;'," Pre:;!c3€rtE' (1 o,oQieto e O subs
'1.'tu"ivQ, no meu m?di1 dE" ·entender, 

'sá.o TnMnstituf'\{}n"\s De~do convo· 
t:<'lT 9 !'ItP!"l"'~"I ~n" n('hrp~ c.o1egPs 'D!lra 
p"t'" 9s.1J~ctn d!\ que-stão; () projeto 

:~;",,...;;~ ... , .... ,.,,_A,",-l~, ,...,.r.-"" "" mcr-+'" 
> do empregada, seu.,> beneficiário", te~ 

jeto. como ao, Substitutí-ro, em v!r- O que Ee emende teór1c.:).':1~l:nte per 
tude da eiva e do vício de lDconsti- trabalh:> é -isto; é capital que parti .. 
tucionalidade que Os contamlnam, Cipa da vida de uma empresa como 
C]-Iuito bem>. capital-diaheiro e portãnto, não pode 

O Sn. PRESIDENTE: ser levado a. condIção de submiSso, 
como se .fôsse um favor Q'Je Q. em .. 
prés.J.. estivetse ~azentlo :::n lb(;' dar iSr. Moura Andrade) - T,êm a. 

palavra o nobre Smador João A'-P"i
pino. 

O SR, JO!l.O AGRIPL'<O 

a~si.stêncla .. 

Tudo o que a lei estabelece em fa
vor do tra-balhador está estabelecen· 

(Sem revisão do orador) _ Se~ do em favor da emprêsa. Quando a 
nhor Prssidente, não nos cabe, a esta empl'êSa dá Bs.sJ.Stência à maternida
aLtur.a.. discutir a' constitucio!U1idadf de do trabalhador, está beneficiando 
ou não. do projeto, pôsto que a Co- à emprêsa. Quanda a lei esta'belace 
mLssão d-e Constituição e J'.lStiça é um salário justo ao trabalhador, está 
que QfereCEU substitutivo. DIt mooo iJeneficiaodo li empi'ê.Sa porque se 
qU'f roo -pode:riamos votar .a prelimi. o trabalbador fõsse suballmentado a 
nar de incons,titucicna11dade "'6 por- emprêsa seria a maior prejudicada . 
que qualquer um de nós entenda que !'o:.an!o ,.üda~ as ';0'11.,:f'ê& que 
ao disposição é inconstitucional. D:l.i a lei estabeleceu até hoje de jlrote
anali~annos o projeto no eeu mérito. pc,} ':'} Lr,:o-'J,Ju''lor, em .il''';na anã. 
já que é quanto ao mél':to qu~ vamo,; Use funcionam em proveito da em-
VC ta.r , ... prêsa . 

COm,) re-la.t-or na Com~ssã-'j &e LeA E' precis-o, portanfu, que o empre~ 
l\!th1a.(;ão S~al. cfe~e'.1 c llu~tt'e sârio se convença R de que o tra'lalhar
senador Atlllo F.cntana., p(lrec-er con- I do:' tia SUa empresa l'eprescnta capi~ 

o S:l. JOãO AGRIPINO _ VOE'" 
i;xcc:ênc:a precisa. cc;n mu:ta proprí .. 
f .. ,'ad-.ó' o p;o.Jlema. Realmente, quando 
'1 lei obriga o empregador a indeni
~ar o empl'eJado despedido, estabelec~ 

o scgllr!>' s-o.c:!l.l da mesma urIna, 
quamlO a. lei e:...abelece que o em .. 
pregadJl' fica oorigad.J a pagar e me .. 
ta,ã'e da importância por morte (J em
pregado, está criando um S;egur.;, so
cial. O argumento plausível dó to. 
do o parecer é que isso implJca--rl& 
tm ânus para a emprêsa., com canse
quente aumento do cust() de produçãl). 
M9:'l, ainda que iss{) ocon·essse. não 
",ena a emprêsa. a preju!11cada por_ 
tanto, não tem razão em se opôr, :l 
prov!áência~ porque quem es-taria, ser ... 
do prejudicada. seria a pOpulação, p.e 
um modo geral, que estaria obligadà 
a consumir um produÍ() pouqui.Bsimll 
acrescido no seu custo de produção. 

Ora. Sr. Presid'ente. se quise:moe 
malisar uma emprêsa que' tenha, por 
e?,emplo, cinco mil emprega.dos, poo .. 
sHtelmente maIs da metade clJ'nta mn . 
1..' dois anos de serviço, porque, hoje 
em dia é regra geral a emprêsa. '~:j' ... 
pedir o empregado an:es de O- mesmO 
atingir um ano de serviço . Encon ... 
trl1mos, no exemplo apontado .mui~ 
poucos empregados com estabUidade 
acima de rlez. anos. 

-j 

., 
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:?O:'i ~Em. ~:l:ses cinco mil empl'e- ~'Çe dispositivo a,juda, granQ~mente, I que tanto pode Fer individual como tras há qUe núo estão r.essas co';ndi-
<:a.d.~ ijillll b:ria o percentual de mor- o empregador porque êle poderia ~e em grupos. De modo que aí o ônw; çõe.'.>: a3 orgou:zacões menores, fique
Ee pc r ar:O? E' d:fícil estabelecer...[,e, accbertar, em grande parte, dêsse n~ diminui de maneira mutlo grande e o las que, com0 con~ta da [w:;~ficativa. 
l.n3." p::.;l.',~a .:oer de dez. como pode~ vo ônus, realizando um seguro de vi~ p:ojeto nao r~presento;rá qualquer do ncsw pal'!::cel têm blixi produ-' 
:';;1. s:1' dO;'! vl!1te por ano. O que re- da coletivo de seus trabalhadores. E perigo à -:'l.tabilidade financeira das ção. em valor, ~m l'elação ao nú ... 
Jt:o~:,n. LJ p~6ar m'etade da indeni- não sei se V. Ex~ sabe que isto custa empl'ês8!S. ( mero d.e func;cnários. E~sa.s ('::::()I"ê-
2'~ (,"1 ~ d~ um, d·.Jis, cinco OU dez anos? hoje ao emllr-e.gador. ThJ. base do salá- sas, muitas Vo2Z'32. ; ... ':1bm CO'.!l J'Jn-
'-<1u:; ~~-:o:.l ~~;-JJ. f,si:::'? DigamllS qu>' a rio~minimo. !ID1 cruzeiro po!' tra.ba.- O SR. JOAO A.GRIPINO - O S'e~ cionários de 15. '20 OU 25 ê.\.;,.os de 
nléú:a fê :'1) ,d::o c:nco anos. Realmen- ihador. E' a despesa cOm o seguro nadar Antônio Carlos coloca. a qu~- sel'vlç'J. se. por infelicidajp, doi., O-J 
q~ se na e "V c.: ndra ualque ...... l'ê para cobr'r u ris n i ... " tâ . tão com a mais absoluta propriedade três dêsses empl'egad~s v{m ;: f'<e-~ a 3. • q r em,tJ -/ I lU Co a ml-""'r nCla 110 que diZ respê'Íto aos reflexos que 
E~: tnl n12:i,U. Que ônus seria para OI de duzen::o.~ mil cruzeiros .. De modo .. r.derit:m te-r a nrcpo.sição na vida de cel durante o ano & empré52 tem 
C)J2,('. "c..3 p:·c.duç:lo se fõs-:.em pagas que estou, por estas razões. cem por 1'-'~ ~ que ilrcar eOm t..:m ônus im'.)re'.~t-o. 
'\'ln~~ m ... ::-niZé'içêes, cem :1 .nf'oia 'le cento COm o ,subStitutivo do Senado:5 uma emp1'ê~a. secun<i:andQ os argu- o que podel':a aOüflr aé3 s-uas ccr.li-
ó ar.es Ú. tr::J.'o'alho? Nenhuma, 8r, Jo,s..:phat Marinho que, julgo, teve .pa .. mento.s do nosso ilu.stre colega clta ç('lf',$ econômicas L 

P~E~~dc.:i .. e, Nê,(J serfa nenhúm ônus) recer favoravel do nobre Senador An- Bahia.. Esta1'iam, de cuto mOo.;O em roJ-
vn:,a a fmp:'ê~a c muito menos parl1 tónio Car'los. . _ Ora. sr, Presidente. informa o com- lhor'es c:md:çõe.s pS::a enfl.ental' ~"a.5 
.. 1 P:'I).:lUç:'o. M~s o projeto tem j)en~ T panhe:ro da. Bahia Que o seguro de despesas aquelas or::mizaç{)~ sa.'li .. 
t:~!) :;cc:JJ e humanitário de alta re~ O BR: JOAO AGRIPINO - pre,'" vida cole,:ivo r~presentarâ. em cruzei.. motoriz2.das, que rêm volume cc ro-
l:''vt.n~:2.. q~ e nf:o p~de, absolu:amen clwmen.:e- o que est~va sllstenta~dO por pessoa. a razão de .. , •... ,.".'.. dt Çãc alto, com aúmertJ redu; :do do 
tê.'! ~!:"l d~~'p:ezive. e muito menos d,es; - e regIStro com m~lta ale~rla o Sell Cr$ 200,003,00 (duzentos mil cruzei .. funcionários. 
ptezac-o ~:'Jo lqisla·dor, porque é, .e,p.arte - é qu.e.o p~oJeto COglt~ de co- ro:.). Vê-se, então que uma impor.. Seria e'ta lei sewe hante àqll~la 
~ -1m duv,C:a, um (lato lloonte'táve-l bnr uma deflC!~nClR d~ n~ leg!:: ... tância de~a oróem não tem qualqu€r qu'€ determina a. çarticipo:lç l,) ç;., ..... 
<";'13 de"ldc as falha,s da;- burocracia lação. no que dl~ re~el~to a proteçao repercussão na vida de uma emprê3u, ft:!lc!??árjes nm, !UC'OE c!as r:m-pJ~~ 
"'1 P;evl· ... ~nci~ Scc:al a íamilia d.a do trabalhador. sobre essse aspecto de O argumento de que as emprêsas sas. la estaàelec~cla nr., CJnsr·hr(".fl 
tr!,b:::lhaC:ot', com a per(l.a QO seu cne~ m~r~e. Se ~ trabalh~·or mo~re em p~quenas não pod',;-riam s!lporb:r o ma.. sem Uma Z61"mrla satIs:.;ttur:.-\ 
f E' ~(,fre um períOdo de verda-deira vh1Udo-e de aCIdente, ~ta pro~egldo pe· õnu,-s tronbém não prevalece, porque encontrada etn lal orrlin.z.ria. 
nl \"'éría no <:eu padrão doe vIda. até lo se!:,ufo a. que êStao obl'lgados àa em contra:partida têm um número re
u~.e-b.?r a p~~,c;ão correspondente à in~ empresas paro. êsses casos. mM se duzido de empregados e. assim. de .. 
ç '\1~z~ção p~la morte do trabalhl dor morre de mo!te natural, h~. um la.PSD correrão muitos anos e.sem morte <!l 
E' PQ~tan o, indispensável qLle a lel entre o faleCimento ~e ocas1ao em. que um deles. Só as de grande numero 
cLt11e de u:n me:o de suprir essa -de- deve re~eber;a pens. ao que o tnsiltuto de traballmdores que padem suportar 
fdência. S1', Presidente, clU'hprlr t1'e

1
!?re-v dênc.a te~ de pagar, e a fa .. indeniz.1 ção anualmente, mas podem 

~~:l. C0!'!gf.lÇ~, ao meu ver, bustan .. mila. d'o, tr~balhtAior fica.- em. com .. c.obri·la através do segur.() coletivo. 
G'n a ~o~U\;io. p ccmpelír a empréSa a pleta m-l.sé~!a, nesse sqbsJtUt1v~ ,.<to Nestas,cond,ições, creio que n1\o 'e
p tar a met9.de Co que. palYaria re tlr \ Senador Ju.::aphat Marmbo busca.va nho mais nada a dizer 80 eenado, 
ye ~:;l" (jlle despcd.r êsse e~preg'i\do. pr~:isame,nte ~supr1r et,sa. lacuna l!'t\ porque estou certo d·e Que esta cara! 

;\.53!m. O P:OjêtO. nos têrmos uO' tl()~.:\.. legISlaçao. ~ _ será sensível aos argumentos cqul eX" 
tn:qstitu:i\'O e do vaio do nobre Se~ l.)1Z1a eu que a ~mpTêsa nao pOda pendl<tos e dará ao trahalhador êSS3'õ 
tn;.,dCê Ant.ón:o' Carl-c~, não pOde deI. ter queixa ~ess~ leI. ,porque nenl1uro seguro, ou essa indenLzação por mor"" 
lrat: de merecer a acolhida do Senado, o~us se lhe lmpoe, pOIS a despesa ~e- te, COl1J.o medida da mais ab.sol'tltll 
potl .ser humano, por.ser justo e por rIa de tal forma p~uena, que, am .. Justiça, pois que, se estranhem pu
ni!q pr d~r merecer, sem dúvida algu- da 9ue mpres.en~~e o custo d~ pro· de.~se haver de nossa. parte, seria a 
ma Cllmbilte por parte de qualquer Quç,ao. seria tnslgmficente e nao p!)- de que o Brasil - pai." que ca.minha 
emln~n.. . dena ~er leva6~ em conta. qlante doo aceleradamente no seu desenv.alvI. 

r!m (Crô de, nã.o se está estntuinão ~atô-re.s r~levan.e3, que motivararn a mento - ainda não tenhü adotada 
. 11m ,õuu .... p3,ra a emprêSa. quando mui- In~elllZaçao por morte do t!'aba:hador esssa. providência há muito tempo. 
to, dil'-se-ia, nOS têtn1os- do argu- r: ... m~do que estamos tn-te1.rl_mente ne certo que. ao verificarmos que 
'melllt;> âo pa:ecer vencedOl" iriando d", acôldo. hã. uma falha desta ordem na Legis

laçã-o brasiIei;ra. só temos a lament~r 
$h:CJ;uen1~sirr-o aumento no cus'to' de O sr. ,Antônio CarloS - permite que o Brasil ainda esteja tão n~rasa-
protiuç;io do país in'ciro. V. E,."{9 um aparte1 do na. pl'oteção ao trabalh!;d.or, ql1e 

OISr. Arthur Leite _ Per.t:1te V\..og_ O SR. JOAO AGRIPINO _ PQ~ é a alavanca mestra do progresso do 
,3a E:;:cglência um 9p.f\rte·? nAu. País e da.s emprêsas brasileiras. 

, . ' Nenhuma emprê91 - repito _ tem 
0" SIto JOAO AGRIPINO - Ccm O sr. Ant-01!!o Carlos -- Deselafa condições d'e progredir, ce prospel·nr. 

2l1u:l.o ;Jranr OU<;O V, Ex!J. ocuI?ar n atençao do SenB;do para de- <1:3 se capitalizar, de se engrandecer 
O' S1. Arthur Leite _ Chegue! há. feno.er o v~to gue pr?ferl nll Comis .. I s:;m o. operário. sem a contribuição 

ZlGUto~ momentns Co recinto e não ~tJ. de Legls.laçao SO:Ul.l. favo!'ável ao \ do trabalhador. e portan'o é preciso 
));;.:lt acompanhar as consid~raçóe" üe- sub~titutiv? do nobre senad~r _ J05a .. que ambos estdam irmanados no 
V. :Ex' d~<:d'2 o comêço. Da últIma p.ha t Marmho e essa pmpo..'nçao, de \ mesmo propósito. na mesmo). Rssistên
llJt"~e, p.or~rn, que ouvi do seu dis- autoria do nobre Senador Aarão eia. e cola-bol'ação para que sejam am
C1.1!'~"'íJ, tie;>Te:=ndi que V. Ex!J. en, ~n<i'e Stclnbruch. Y: Ex\' Il<? entanto, e,s .. bos digne>::: do boin nOme e da frater
.&er iJmr~ t.emeridade sobrecarregaT, nO gO'fJU a. matél'la; exammou~a sob to- njdade que devem unido:':., para fi.. 
n:014e:1.to, f.' c,:.o,;pesrts de p~oQução, v do-s 05 ~eUS aspectos e C1efenüeu-a grandeza do BNSil e para a prospe
QtP ~mI=lic:lria n" turaTmente no aorD,,- n;tUlto br~l~I:td·ntefmente, do que met se

d
• ti.da.de de cada emprêsa em particular. 

l" ~ b t á '':0 d v:da' ? na petmhl ,o aZel', Quero! con U o (Muito bem! liIu1to bemn, 
amrn (j o cus. e J • dlau!e do aparte do nobre SenadoI 
O SR. JOAO AGRIPINO _ Per-) N:tlml" Le!te. ch".mar a: atenção dn O SR. PRESIDENTe 

m;fJj V, EJ(ll-. Estou à~fendendo o senado para aquête aspec'O focaliza- (Moura Andrade) _ Continua n 
f.t:bst,itu lVo e refu~ando o parecer dt\ do no aparte de s. Ex~. Ninguém discussão. 
CçmJ.--'SSão <!~ Legislação Soc:al que en- pl>de diScutir que o projeto ê um aper .. 
tf'n::!~ H;to, qu~ seria (meral' a p!'o::1u- {t:::çamento no nosso sistema pl'evl. O SR, ATJLIO FONTAN,\ 
ç§o I F's'ou mostrando que, aind."l. que dencfário. Ninguém pode negar que o Senhor PresIdente, peço a palavra. 
f$.".Il \ inden;za(áo pudesse onerar a projet.o v~a n adoção de uma. medi .. 
'i>TOd\lçâ,t), seria d'e tal forma h~sig-! da humanitária, capaz- de fortalecer Q O SR. PRESIDEh"T"€ 

'leria. que se le';<-iT' em conta f! !~~.:)-
1, t'vidade, a. pr03p~r\d~de da nl~a.r.l. 
l!1ç'ão, da empl'ésa para b.:.:m ,"t,uar 
a questão .Já ~P.lllo. inúme.w, UJ
(,}lgO~, cOmú foi ,ilt{ e comiJ está 
e<;{'l' .. tQ fi:) pareecl' que Uva l"()S a 
Iwm'a de apresen:ar Temos lP' 'pa
'JilT férias, d~c mSO~Selllana! te'id':
!lo2'l'Ddo. a<uxílio-d{}pr.ça. 13(1 s..IJ.i!';o. 
lice11yà a. gestante; salário-famtia. 
redução de hOras de tY<3b-alb.:. e~, 
Vemos no p:lrecer: ~le) 

"Temo,,; as..>'1:n. Jma ClU"C'!>1 ~I
tuaçã,o . .o empregador pa~" cb-n
tl'lbUlÇÜO ao r:nsrituto de p:-evl
dência, à lA"giã( Braslle,: .. d~ 
USI stênc .. a, ao SESI e ':-L~Ar 
(OU Sl!.$C e SE\NACl. 'JJlPÕ'sto 
sindical, t'cntribuição di:: ;m~vi
dência esp::cial '.ó/J:e o 'i~, N
lário, além ce .)'1tras qUe rtln
gem determinados sseí.ol'e-'" de 
'lÜ,·,.',tde, com( :>::lr exempi.(. s. 
'.!0H.,;"bu:çã'.) pa' ~ a BUeR,,\ 
T'('1(' 15'0 para .}ue po.ssa e;<.stir 

e f\,;.n::::::n.ll' o cnlllp.exo P!'.: ... ~Qên. 
cüh .1 I Como n':o func~on3 € r:~o 
",ter,,,p às .<;lH.': (Lnajuades e lt!-

",gi,;:'1("Ol atribui à emprt"s o çj!_ 
crl'go da at.:s:stêncís {l'.) tn~ tlh,.l
<1<"):1', e:;,!!u!:c~n.'o-~ .de que p3;l'i!, 
~V,lf, u:s-O, () ')1Upregadt}l~ pain 
tOU.1.' aq'JeJai' ccntribu'çõ'~" 

Os c:tades encargos l'efict€\m 
dlretam2nte na ,form!lção (o 
c:us~o de produ;ão, 1"!.cal-retand-o 
a alta gcneratiZ>Jc!a c,üs preçps 
e aJu0!lm la deS')rganiz~" a prO
duçao ~ l:I aumentar o rH:o' in-
flac1onário. , 

Os estabelecimentos cJm linha 
de produçãú de 'baixo t'enc.Imen~ 
to, em qre ele'·ado ~úmcro dI] 
empreguàos pl'cduzf'm urrl ~'.a Ot 
b'\.-tante modEsto de mer~ddJria~. 
são os que mt2t1s sofrem É:'-S1:',s 
vivem Sufocados crIDO- tam~\1lhoo 
encargos. 

nlf!clmh, que ren-resenta argumento, cQulíbrio social em nosso Pais. Nln- T 1 
flue hrto pode sé levado em conta. guém po-de deixar doe levar em collEi. Atíi1~ F6n&~!~a o Dobre Senador Para as outras ~mp:'e,)~, istt: 

O )sr. Arthur Leite _ Divirjo, data deraçã~ ao constitucionalidade dD pro.. é, aquelas cUja atJv~dade per~ 
t;~lI',\, da op;nião de V. Ex", porque jeto, ja que ela foi consag!'ll-da na O SR. ATtLIO FON'l'ANA rnlte alto indice de mec<miz:t('~C 
nf'ho' que é difícU, c<)mo homem de Conüssão de consqtuição e Justiça. (Sem re,;,·sa'o •• oradOr). Senhor OOd m b limitado!! emprêZo de mão-

, .• 1 1 O ar un ento quo °ta pa. ôr em v lW e-o r{\, a s uaçfl.-.') é supo"tável. pequ"na emprem, qeu sou, ca Ciliar, g 1 .. re.. .1' P presidente. o projeto ora em discus .. 
6:: u run'}l1tuda 0."3. despe.sa conseQuen- dúvida a conveniência da aprovação são, de autoria. óo nobre Senador Enfim. já e.::tá clatamente iusti .. 
t~ à, api·ovaçã.o de projeto dessa na- do projeto é j~ta mente aquêle de ARrie) Steinbruch, foi apreciado Da ficado em noSSo prl.rccc", E.m casa 
tur.;o?b, a oue1 só a,tlarentement.e é que a medidll. vma, onerar o cunsto da. comissão de Legislação Social sob o dc morte, existe inclusive a ob-::-~~a_ 
pe-qu~r:."·'. po~s na reaUdad,e, com apl1- produção e à'esequilibar Os orçamen.. Traba:hista. t?rledade do :rrut:tuto d-: Prt:\·jdên .. 
cl1çã(l da lei, pode 'C1'escer muitu. To- tos das emprésas brasileiral3, m.as p.a.. ela pagar o auxíIio~'u".era.: e clepou; 
daviBl. n:io quero, com isto me si'ual" (1"';1.' ,evitar 1St!) o ~ubS'tituti."o prevê. no ExIstindo jã a Lei da preVidência 3-. família passa Q perceber UUla pen .. 
em ~o,Sieão contrár!'B ao parecer dQ artl-go 30, a adoça0 do cntério do /:·e.. Social, pela qual a.s emprêsas bem suo que a Lct de previMneja I,:;:)cja!' 
nobr~ Senad')r Antônio Carlos ou me- guro. Assim cem!') é obrigatório o -$'C ... como Os próprl-os trabllh~d0l'8S con_ determina. 
lhor ~ilO, ao Fubstittulvo d,Q Relntor, guro pa.nJ. o acidente de trabalho, as.. tribuem com soma. aprecl.áve~ para N':o pOdemos ::·}.!1tiUU:H v.Jtnndo 

. S.enacor Jo"~ph?-~ Mn:rinho, porque. no sim como há- uma indeniza~ão, já os Imtitutos de Previd€.nch. e para novos encargos, porque, no final de 
~':!rO(J'~ 30 do Substi'uti-vo o nobre R'C- consagrada em lei. para O operário, ta.ntos outros órgãos crlQdOS com es- contas, li'straemo... agravunào cada 
12tor, prncUl'Ou. d,e certo modo, ame~ que morre de moléstia profissional. \ SM atribuições, parece-nos que,:se vo- vêz mais a situ:tC'ão ;,nr'1C'oY'!~r:t no' 
:r.l~zsr: as conseQuêncla.~ da. propo,;ição agora se estabelece um auxílio à fa-] tarmos favoràvelmpnte f>s"a }('i, tra- PaÍS. O Govêrn;> "!sti empenhJ..dt) 
'PaTa' o ,~mpTe'{ador. sem prejui'lQ do lmiIia d'ú operário que faIeee de mOr- ~ remos novos encau'gos p'2tronais, OS em oonter a alta :iu C.1i':t.) de vH!a. 
m"pt'~ga,io, qusndo attmite qUB, da 'e na}ural. 52 o empreg~d~r. diante tf ~i~. em última anAt!.'ie,. serão trans- mas se o Congre~s:> projetJ criand() 

.maenJzação pedem ser deduz:-d.a~ as de) diploma- legal. tlVer àuvlda qunu- ~ fennos ao povo r:cms'.mld).t, Já bas- novas despesas, as eroprê.;$s produ~ 
1mp:>1tàrc.las recE'Jiélas neloo benefl_\to à possibilidade de sua empl,êsa fa.! !Rnte &lcrif~cad'J com os ônus para tOras pot· sUa vez, as tra~l~f-e irão ao' 
e_ãrlq; Em cons-eql'ênr1a de atos ou iZCr face ao encargo que se crIa pod\!.! ele transfendcs -pelas eIIlp:,,~sa.s pro- consumIdO!; estaremOs inflaciOn::mdo. 
c:mtr$.tos de prev'ôên-c:p reaUzados prOCUl)'r uma en~!doade s€-;ura.dora. 1 dutorM. ca-da vez m3..lS, a ncs...-<lJ. illJE'da. ele_ 
vo:uU\làriamr.nte em irrvC''.· Co emp-re- seja ela um In<:tu~o de Pr;Y:d.ê-nc1a, \ D~ecja.rÍí!m08 considerar que se [VandO, aS~ml, o custo de vlda. Pad'e_ 
:T'-C:> fa.€cido nelo emp:r-egadQr. }lO! UH \~'1n entidaóe particular, e garalt-\ eXls~em emprêsas qu~ podem fàcll- reltl.O"s m'!.5-m, chegaI!' até ao pont.J 
t:.i,D cpntl. exclusiva.. I tlr-fs.e M:..se risco fa2lanuo o segu:tt>, ~te suportar ll.O'rn.l encargos ou. .. insustentável que será Q colapso to .. 
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ta.l. Dai nJ.da valer votl,!'mO-5 novos I eÜl que princ;p2!mente o funcionário O SR. aUlDO MONDIN - poiJ O SR. GUIOO MONDIN - p~ 
EnQargos. ilOVC.S medidas qu~ cne;"em: ido,;o está. l11al..s sujeito a ser Ml.r não. nâo; peço apenas ao llobre senS,.(Lor'· 
a produç5.o. : preendido pela morte do q", ,'m lO: At'l' F t 'b" ' u_ ... O Sr. V1val(lO Lt1ita _ Percebo 'P1t- 110 {In ana que seja reve, nao "4 

O 'SR. l'4ESIDENTE ( v~;m ~trab~lh~d().~, a prco.::upção da l1LS pa:avras côm que V. E,,~. sem- porque já fui dyerCido pelo Sr. P~·e ... 
'cmpre~a e d~p:n' á_lo. cmbcra, mUi- pre saua (l problema, o aspecto úa. ddente, c-Omo também porque eslo.mo3 

I U\og;.",," da aama) _ 'rrm a'p,I": tas vêzes, ullI, pera ev:tar qJ. tenha Questão em têrmo. ~e emprésa cap:- convocados para nova s""üo, às 18 
3\":,1 o r.~'J~~ t.:2n:tc.:!.0':' CU:1,o :::-1 T~:\.n. I, 'l,ue çalar, u.'ll.:t lllje, n.~.:H;áo por horas ca o t taiista. Ma, a pJ·oposiçâ.c nã.o e:l'c1Ul • 

., .... " JV i'''' • entá f a" en,l :1 es prlVa as as." s~::nc.aJ..;\ O Sr. AtiliO Fontana - Serei IJNve. O ... ·;:1 "T'I~~ ','ONDIN I usa m r tS. Em. qu~ fHUJ.Ç:lC ficará, + d d' 'd I' ,-
) ." o, o . lU1::.on.lno, C:Jm 4Q ou 50 n1.~d'cas, educaclOnais, que Vivem do Ap<;nas "uer<> lembra- • V, "X' '."-

íSClll 1'eti.. . .5.,O ao orado!) _ Sr anos de IdJ,~J", po:,/o n:l ~,Ja porqUê .,. '" -'" '" pl''''lUfn", CUVl, n~ discU!$;ãi céste ameaça a ernp:'és, de Ilte d .. P' eju" faVor público. deverão cumprir a leL presentante de uma grande regCão, ~ ~"o,.eto, " ):cn:Lc'a,çõe; (\c, ncb:es zo cem sou d"'p""ecimento? De E V, Exa, nao alenta para a situa- R:o Grande do Sul, q'te as eSI"el,'" 
Seh.lGc.ts Jc_o Agriplllo e AnHo Fon sone ~ue-. n:m ~::mp:'e uma lei comO ção destas entidades. e não empl'êSQ5, 'c

8
s a:pontf,m que m:ils dt: C4m~\.\_.)_:.\. t~n", Am~~ tn'~ecem tôcta a COll- • que está em deb,te, beneficia que não p,dem ser exOJuidas - nos por cento de n",,"'s pltricios v.-mn 

a:d<'lt-.ç.:O (.e:~2 Plenário, - aque:es que o autO\' do P:Ol eto tmha t~nn,& da letra do projeto - desta. do amanhO ela ten'a. No RIo 'oran-~nt. etanto, Sr. Presidente, pedI eu! vista, De certo mOGo, devemos obr;gação. quando elas j:í estã-o ato- àe do Sul, c.omo de resto em. \'06..0 OI 
'J>!"ilvra para, nUma ligeira, manu",,:: .J l'-""€ta< que e"Hemj II PO"Ü''f'' gada.'. a><fiXlados, e já n'-o ,.bem co- Era::il, glande nÚmero dé famiUllfi do ç~ d~"," da mmha aprovaçao ao sub: ,,' amp"""m cs trabama",r" no mo calabo"'" com o poder Público modestos agrlcu1C' s não serilo be
t.t.l.tutlVo BpreEcnt~do pela Comissão .:8U1 de morti'-, tais com;) o qut' aHeL naquele lSet()l' ou set?res 11 que se pro- nefjc;ados por êSse pl'ojeto; 60 ()On
ele Legl~laçJO SocIaL mIna o auxil10 fune' árIo. fi pen~;lO, puseram. ,~em Os meio.s materiais e tráriCf, t,udo que êles tiverem de com-SUb~lilUi ncHa Casa _ e esta é enlim outros melOs de amparo, Se .,,'sléncia da própria filanlropi. n'" pror ou consumir .,tará setescid" da 
llma (Ias mmhus ventmas llil vlda _ vo:armo$ o pl'cji'to em ·,e.a., po5ltL denal, que não comparece para 6.ju~ mais êt:te ônus, caso o projeto SI! 
o fal~Cldo Senador Alberto p.,qllali vamente, em lugz,r' de "'elhorar a si-' dj-las, ESSas empré.'os, Que nã, aju- transforme em 101, Assim, sôbr~ oa 
ne. Enql.lé:nto se discutIa. r:::r:orq.'J.va- tuaçáQ de detenn n.'dos; l;U!cicn~,ios d~m as entidade-., privadas. poderão!) qUe Vl'vem no campo, e que não têm 
e-tt qt;e aurante quiIlZe anos, ha.bita' ou operarioo, estaremOs 'qrBvnndo~a, - comO d:S2e V. Exa. - estar tàCl- nenhuma. proteção lega,I, sem assis
mo.::. o m!?!,C~no edlHc1o, e as vezes com 'Porque. muitas vêzeil, êle terá d.L tamente acelta.ndo o projeto, tanto têncIa, (Tu l~I de .previdênc:.a sOCí-al 
e.nueta !>tia extraordinária luCIdez em cuidades em encont ar um,'1 nova co- que os seu.s órgão.;; de relaçõ~s públi- que os beneficie, serão tranf'ferl<los ~.t 
tp. no G2 rts.."mnoo'5 E;oc!ais fazia-me locação. c·as não prccuraram os setbl'es e as novos enc09.rgos. 
ver. o ,Quanto se .p.od-eria fazer em ta.. O SR .. GUIDO MO~Dr;..1 _ Não COmIs'ães ,do CongT~S;0 Nncion~l pa- O SR. GUrDO MONDI:N - ~t6 
\.a. 0:3 qUe V1YI3m excluslvamente vejo, nobre Senador Attílio Fonta- r~ lhe ofelecer r~strlçoes. Tambe::n eu em. vigor no Pv.ÍS o E!statuto do Tra' 
<ia:> rendInlentos de ....,u trab'.'ho' nao recebi como membro e pr··'ld n 13 t. ~.... na, porque o ex~mp!o invocado por ' :. ~. e.. ba!hudor RtU'\ll e o exemplo c'tado ~ e um d::::, aspect;Os que por rnai; 'V. Exa. implique nos aspectos que t:;~ de Coml.ss~o, qlp!quel' ,mhrd~.sta_ por V. EX~, com relaça'o ao, ror' 10

0

• 

de wt;a \':::Z, fo::amo-s. ' çac- de cont ar1 da..::! t d' d ~ (T estl1mos apreciando quanto ao subs- a ~, l r. ~ \,Ie, a raves. e ~- IRG, aos agricultores do Rio Orand. 
, m trabalh'1do!', atuando neS!'I...t Ou titutivo' apresentado pela Comissão P ~!,o;>, telefraflco;; ou de etní.ss~no.s da Sul, merece considerações à par' 

tl[,(~ucb \d~npré~a de maJor Otl me_ pc:.:,Oa'3 Nao .recebem~" V' o > 1 - de Legislação Social. AqUi o Ca!O é a~' A ,w -- e ,.!.X(\. te, que não cabem neste momento. 
~.(r c ... p;ta. de maio!' ou me". 01' 'mo- tr du a clrcunslanc. co 'ta ,h .. dif rente: eu sei _ é cerlo que sei e _ ,. ,I mo acel - sabemos que o trabolhador rural rui 
l:nentQ, á IJOuco tempa na:tul1iL todos sabem _ qual O comportamen~ çao tfi,c;Ita. _Prec~G.~cs, porém, enca- Rio Grande do Sul náo tem as mes;", 

mente, nr~t€ caso, seria de pouca to das,emprêsas em relaçã.o aos ~eus rar 8 s,tu~çao à..15l Ul''-lQ.:;. entra.;; emprê- mas caractertsUc9.s do trabalhad()l" dt 
Ul0nt-;1. a mdenizaçáo que a. emprêsa empregados quanGo se aproxima a s~(l.S que nao ~ispo('m .s!.;quer de recur~ outros regiõe~ do P'aís, Vi. d'" re,j 
W';..gur;a s. ~eUs fammal'';''~, viúva e.t. d os -para env'ar aI ué B íl 'J de.sce.=1dcn~es dlretos. No entanto se t"pOCll e adcl'Uirlrem n estabilidade. fim .' g m a ra5 ia a grll, os no.sso$ a""ricultores fjão pr~ 
h 1t fô ' :-. que o capitalismo bl'as11eiro ainda ,de dlzer da }nconveniénc~a da prielá.r!.os, para °'''00, que - ereclll' 
f-ilU 05 ""sem os anos em que tra medIda m 1 - ..., .u ...... bllJhcu, nr":"<;a OU ll.9que;a emprê.99. s~ nãQ co~eg;" (omp~netrar de que o ,c· re o.çao a ela:;, tôda. nossa. proteção cabe outro es 
Já se houVet' constiluid. t.m "ntl- capJtal, em ,nas,', l'])oca, tem funcão O SR, aUIDO MON.:IN - V, lo ~e lei, outro tiJ!Ô de proteção. V: 
n:,el1to de o.fe~o entre os tHulares, os soeml, Não pr-demes mais ficar rI- Exa. $e refere, e muito bem. àquelas Ex,! que conhece ta.o bem o problem~ 
t31rlgcntf's da emprê':-ll e <lquêle tra g;dnmente adstrito", ao capital. nu- o!ganizações que não têm fins lucra~ aqUI ~~á. para. apresentar GJ(tuel~' 
balhador. emáo, neste caso, nle'"etiã m. evolucáo, di,amo" excluslvamen- tn'os, cOmo a santa Casa de Míser(. propos"ocs 'lue forem ,nece5.'t\rlllS • 
a major preccupação da F'lUpl'êsa em' te mateeal. Elr tem uma fUn<:ão cord a, etc, Entretanto, desde o mO- qr~e m.Ul~e.s sao~ concordo com V;,~ 
t:ltto)a.r 00, d:;,cendenles do mort-o co maior, ht:míl!,ufv:.:1. Então. desde o mentfl. em que elas, para atuarem de- Nao creIO porem que a repe

r
cllSSI1G 

mo p;-êmio p::!~o tempo de trab3.lh~ momento em aue um homem emnre- pendem do trab3.1ho de a~~uélU 'pre- sobre êSte escaldo de trabalhadores 
qUe e_xerecu n!). en1J:"~ês", pelC) muito ~nde a. organl:o-a{'§., de um., el11"1r~~a. 0150 providenciar a protepão da' crio.- dC' nossa. tel'r~, que merecem todos 08, 
(jue lez ~-=';. ela. eIe terá de lJertS':lf inH'n i Df:nl1 p nte tura que para elas trabalha' e desde nos~o.s encômlOS, venh81 a influencia»' q~e deverá eXf'rcé~la r"l:nJ \'e:-d~~e!ra qU,e a instituição necessita 'do f.v..... realmente, aUAs dificuldades !ttua..t., ! 

O)'.), ,?~:Z e Substitutivo no Art, '2'] m·~~âo no me''J !"ocial. bll VI ._ e ne,e f~ consubstancia tudo O}.t~ E:' (). ('~fJfrlto ch C'<.lpi!nl mo"lp""no. pu ~ para ma?te.r-se, é -preci.so O Sr. AtiUo Fontana - Permita,. 
_ 't:TjCW de lei deseja: Ch'1má-lo-ftr'lO<; p .... fàfc"mE'ntp de cf).- que e~Se fa.vo:r publlCO seja sufic'ente me, A ba,taUl-, no interior do nrasU. pit!l~ crIstão. rtT~!'ue lrmbram('f; o para o a+endlme-nto daqueles que pa.. por exemplo, está. a trinta cruzeiro. 

mOVj7!:["~" Que cP faz hr
d

(' n1 cirlrode ra elas trabalham. . o quUo, enqUMlto em outros centrOS! 
d! Caxias (lo Sul _ 01lP V. Exa. Tudo ibto, nobre Senador nós en- como Brasil.i!l, já se encontra a centÔ 
taú bem conhecp, pOrflUp (. fp() unú:- tendemos, Mas, a verdade Ó que não e tantos cruzeiros. Tudo isso repre .. 
cho comI) eu. Ali atravp.<; df> fuuda.- h~ de ~er pela exceção que recairia. senta.. enc,ugo,s que o produtor tem 
rões, hole, de7f'l""~ .-1e ..,mnrp~R.s es- s?bre êsse ttpo d' crganízação e en.. de desconte.r da. "ua produção, ~ 
H,o espontâuE'am<>nto.. m"nl lei. cu'- tIdade', qUe deixar-Jamo.s de atender que ~sSes nrodutos cheguem aQ cen
dando de~f>S aSDpctC'S da profe!"',ão ~os qu~ têm no trabalho seu único ca- tro de con:m1TIo. ~ 

A lnd::n:z:lção 'por Il1o!'tl! c()n~ 
::;:' tirá n~ pagamento, pelo e~'n_ 
pr~gado,r, de. meta.de daquel~ a 
qJ~ te';a direIto O empregado fB.~ 
lp::'ldo .Ee: Injustamente dis-pznsa
dJ, 

S:', Pr~iGente, &abernos tOdos c:.ue 
por mcrt3 de um trabalhador caj sõ 
bre a suJ. família um 1)esadelo tTe
~rn-rnco. ('cn t:.l'U.id-o ~?lO espaço de 
tempo qU3 vai dentre a morte do 
trabEllhaC:or e o prim'elro pa,,"gmento 
q,ue a familta virá a receber ""do Ins .. 
tltUtO onde lHe estava seguT.ad-O. 

Quem p:--otege a fam1lla neste in. 
terv::;.!Q? Quem garante à fa.rnfi'ia as 
t.:'emendas despe.s.as em Que, hoje, 
lmp-o:'ta um funeral? 

Ponanto. Sr. ~-esídente, nada me 
parece E:::r malS JUsto do aue a em 
prê.sa cuidar da faroma. do- trabalha: 
dor ne:.o.3 emergência, falZendo 8...<::'Sfm 
lcgitln1.:1 oprá de ass1stêncLa social. ' 

~ii:;~~s. trabolhf'dcr{>~ lO! aos sem fa~ pita!. seu ún'co me'o de subsistência.. 
o Sr: ViValdo Lima _ V. Exa. não 

deve s!tuar ê·~se ,~Epecto das entida
des pr~vadas cQmo exceçãO. Elas sã'o 
aos m,lha.res em todo li Brasil e vi
vem com tôdas as di[icuJdades ainda 
nã~, C?utornadas quanto ao i3.9 sa':' 
lárlO, Já que o Govêrno não ajudou 
nem o Congre~so melhorou as suaS 
dotações e, até êste momento nenhu
ma subvenção, nenhum éUxUio foi pa
go. ~ estarIamc8 nós ainda sobrecar
re3a~do .os. magros, Os pob'res cofres 
das mstltulÇÕes que têm de empre
gar todos 03 seus recursos na defesa 
da. ~aúde e do :preparo da criança pa .. 
ta n~(' somarmos mals analfabetos no 
.BrasrL 

E:' t.ão verdade a1'le me cl1amou 
a atenção O fato de no neriodo de 
tramitação desse pfo;eto de lei. n€'m 
V. E:sca., nem eu, nem n~m!'Ué01. te-.r 
recebido. de nenhuma emprêsa. pro
testos, como costumam faz!!'r em re
lat;:Ao a. outros l>ro1etos de le! de 
sentido socia.l. E' r.'omum recebermos 
auantidaC:e enorme de eorrestKInd~rr
eia cada. vez Que na Càmara 0\1 no 
senado tramitam projetos desse 
teor, mas. com referência ao presen .. 
te, não houve aualquer manifesta
çãO. Por que? Poraue M llvreso em
nyêsas têm 'Um se:rvi~o esoMfal con'l
t'htldo- de elementos e-'lCclmtvamente 
~~dicados a acompanhar 00:; traba

..... 00tn lhO'5 do Con~resso, Justamente no il1~ 
tuit,o de tl.nl"esentwr s-u~tstã.Q semnTe 
que !UI mat.êdas lhes l)flTeca.m mere
(''''r alguma ob.1ecão. Neste pro1eto 
dI'. lei, não e-ncontrar9m ob~táêu1o 
(!l'"!um aOS seUs interêsses. Justamente 
por ter a 1'1"01lOsição penetrado no 
consenso geral dos nossos emprega .. 

O Sr. Atflio Fontana _ 'Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR GUIDO MONDIN o SR, Garoa ltIONDIN - Natu. 
ralmente que o argumento de V. EXa. 
também enVOlVe tudo mais qu~nto di ... 
ga respeito ao atend'ment:- aOs em ... 
p!egados des.se.s instituições. Embora 
dIgamos que êste pr.njete de lei não 
n:erece aprovaçã-o da Casa. meSmo as
l;lID continua.rão- a.s entIdades citadas 
por V. Exa. oom as mesmas obri"'a .. 
çôes em reIação a outros ccmprom~s~ 
.so . Mas. a tese que deverâ ser sus~ 
tentada por todQS nós ~ que desde o 
fIlomento que estas Plleldad~s neces
.s.ita:m de trabalho de l,erce1ro.s. neces~ 
sáno se foa? oue êl;~es tel"ceirr<: sejam 
. 'Droteg1d!"s pe-'''I Ie~'."-l':!cão ~o-:,'~l, 

prazC1' . 
O Sr. Atulo Fontana _ . NObre Se_ 

nador, fui la,\'Tad'J-r e cp~!ã1'io. Co_ 
h~leç~ b~ttI as {1 t·uras daqueles qua 
Vlnm na luta do trz.balhG (.'luturno, 
p~.?,d-o,. ê'lJ.f.!.u:lc3 que, enfim, vivem 
no !IlP::)1' desC-Onfôrto, sem grand-es 
p:-s'Slbl~ldarl:g. M'as, oomo ernpr2sário 
e m~Emo como homem plib!lco, ob
:serve ttu~ nem semp.re as l~'..s d:e -p1.'e_ 
Vldência. 1 c:3Ial b-enef1cJam àCmêles a 
Q\w:m t<'mo5 a inte.nção de favorecer. 
E' o Caso dl lei que determina. a e~_ 
t9.bHidade funcional. MUltasl emprê~ 
Eas, 'tnfe-~:?mente, quando o funci:o_ 
nê.rio {'stê. perto d,e obter a estabiH~ 
d8.de funcional, pl"e~!er-em inc'lenizã-l0 
Q cUspeMIUo, Num CQB-O oo~ êsbe, 

dores. 
O nosSO eol~ga. Aarão ~tetnbruch 

tem Rllresentndo à C~c;a a,lp;utTS trrO
jetos ccr.n O's quais, realmente. não 
podemos concordar. Este. porern, 
nelo que envolve de humanidade e 
de sentido social. estA ~ merecei '9. 
aprovação unânime eç.:'ta CasfI" em 
Que 'Ptese o pl\l'eCeT' e~ntrá>·to de. 'i!)
F.J's!'ão de ç;enstituirão e Justka 

O Sr, Vivaldo Lima - l?e-Nll.~te 
V, El«>. lInl opartel 

O Sr. Afilio Fontana: - Permite V. 
:EJca. um .parte? 

• 

O SR, GUmO MONDIN - Vaonoc 
enc .ntrar expUcação para, o apia,rtõ 
de V. Ex" na relação entre () produ
tor e o con.sum.ídor intermediário na 
noo~a. terra., o que é outro Ci$.SunU\ 
Podla lembrar, até }n"OSalCl!r.:nte, 
que '9. cebola. plantada. em São JOs6 
do Norte, em nosso Estado \'endi<ia 
a. 150 cru~eiros o quilo, estã à vend ... 
em BrasUla, a 900 cruzeiros o quilO'. 

. Não obstrunte as considerações qUI 
fm, Sr. Presldente, manifesto millha 
aprovação fl.o Subo;.t1tutivo dl Comia
sao -<le Legl.Sla ,:,ão Social, con.tra o, 
~u.al se insurgiu o nobre Senpjol' AU" 
110 Fontana.. 

Ao derxD-r a tribuna, expres:o a cs'* 
pel'a?~ de qt."'"e esta. Ce.:?'a feita dI!! 
SenS!bll!dade, de inteligência -e a,::!"" 
rr:.a d~ tudo de coração. há de se de 
clarar p~l8; aprovação do Suo!>titutf., 
\'0. (Multo bem). 

Requerimento ,) 191 da 191>4 

o SR, PRESmEN'!E 
(Nogueira tkz Gama) - Nlio lu.. 

v~r_i'>l maio:. oradores in.crito" Oó'lti .• 
dlS~~.ãD 10 Projeto com c' Suhiti .. 
tutlVO, deu a mesma CObl;) . '1'esrad.flJ • 
~ôbre a mB'5a, Requerimento de

adlanlf'n!o ct.1. vote.ção que será. lido 
pel~ Sr. 1 9 s,ecretú,.rio . 



E' t:.do e a.r:rrovCldo o seguinw 

::el' ecímenlo n~ 191, da 1964-
t'::.3. krtnCS dos. a:ts. 212. leu'a- 1 e 

I'-L::,> c:.e Lei '0 Senado n" 5_:), de 
,U;..If, [, fim de ser feits. na sessao de 
:::r '" 'll-tl 

&. ~:~ 'ca; Ses..<:ê=.s, ·em 24 de 5unho-, 
~~,e ::;(~. - .o:m7el KTieger. 

n ~!:-:. ~~~$Z!!.:'1;-;-:'2. I 

t'1 <:::.1s~:A":lc.ia d.~ apiOvação ~o 1 
-:; I:' _ ;r:;'ll~.O. ·'f:c3.i aa.ada a votuçao! 
~': I :u L~r 9. r,:~rJ. a ses::f.D de ama .. ~ 
f L. I 

, S:::-:.:.:t:::..:lie d.;. .sessã,<l d~ hoje" 
• -', I .) o f!(~Uenmento de urgêllca~ t 
; .. "/ .... ::. J:'1'fll' o PrOjeto-de-Dooreu...) 
1. ~1,:;:';J~1VO n ll Z4 de 1945, que di"'põt i 
.:~ ~r2 E. sJ'.i~c,:-;!~o o D2creto-L~gisla .. , 
;:~ ..: :)." 19, d~ g;:!. J 

;::-;:t.:.c~ que cs ~utcres d~ste Re' 1 
.." ::I:Ilmto t:é:~ (·es .. :tlram a.t~ve5 
_ Il!:l CU~:l. que ,"aI ser l:d:i pelo Sr 

;"'9 $ec:ct2;r;o. \ 

; E' Edo o se~G:nle 

:: "lUei'imento nQ 192, de 1 SS4 

Walfredo Gurgel 
Ruy Carnell'O 
Argern;ro de F!guetred( 
.10&0 Agripino 
'Barres Carvalho 
!'Wi P.:llm~'ra 
A.lb;no S:lvG 
Júlio l',c~~(! 
l!:d!..·,3;rdo Cr,tn.ltC' 
Arthur LEite' 
JeftCl'3{Jn d~ A ':u:.lr 
Eur:co R.ez:nc:.e 
Raul G:uberti 
Afemo Arino., 
Gilberto :'oCor nho 
Een::d'ct;.c-. Va: 1,:,d"r€"s 
!\C1ueira di; G 'una 
F.:'drç, C2.1~-G.f-s 
L'no da },Yatt().5' 
~!o~ra Andráde; 
Jcsé 'Felic:lJ.co 
Fedl"o Ludc-v:C{) 
Bezerra Nt·o 
Nel~on :\Ia~u:~n 
Adúlppo FrJnco 
Antõn~o CHlc& 
AtUlio lfontana 
Guido Me-ndin 
Daniel Kr'e-ócr 
Me-m de Sá, 

O stt. PRSSlDENTE 
~'-:-~ têrmos do art. 32, nQ 10, do 

a~:' .lnento lnterno, l·equ::.r.emos a re~ 

tl.;:..::~a cio Re'luel'.:mento tl9 189, de (Nogueira da Gama} _ 1\ lJ.s!a de 
lf:!:!i, em, que soliCltsmos Ul'gência ~~! presença Gcusa o compEtrecimento de 
;ri'. (lo Pl'D]eto de De.:'Teto~L~g16Iaóvo, 43 srs. Sen09.dore':!, Hayendo número 
n'" ::t, ce 19M, ~ , Ilegal, dec1~r-o, aberta a sessão. 

E',';na.d3 Fecdra1 :.:.4 de junho Je Val ser lIda a, ata, 
::;':':1.J -, WàL.f.re~ Gurge( _ san'o51 ,0 Sr, 2,9 sec~'etári()_ Pl'oced~ à 
dl qarvalho, _ f-ino de Mattos. l~ltura. da ata da. sessao anterlcr, 

A f>t!!3:dêncla defere .) Requerj .. qUe e aprov:ada tem debates. 
:ili:::..to Gue aca, .... a de s-et' lído. I O 'Sr. l.g S<zéretárlo lê o seguinte: 

1: $3 m:t.ls h:::.'Veuao qu tratar, VOU; E-xpe-d.iente 
en~ ::~s.r a EeS::ão-. -C3n""CC:ln.-lo Os Sn, I' , 
s", c cre .• para outra extr.u-dinária. Parecer n~'395, de 1 SS4 
:l. !r linr-s-!! ãs 18 hotas de heje cem ( 
a ~:-\1).~nte r Da Comissão de Constitulção e 

O!UlErJ DO !lIA Justtca s6bre a Emenda n." 2, ao 
1 . 

D~ :CU3 i..::, Ui.l tur:10 único, <ir> Suhs .. 
'jj y6 t1J. ",::lmB.:a do" Deput.ados 
.;!. ·l·oJ~t:) 'de ..... e~ ~ Senndo n Q 3. 
d.. .~::, qu:! rr..:dlflca aLe:' n' 4.15B~' 
:::1, '--(-11.f:2, 'f!'-1. altEr;. r. legt.sla::;ão 

" o :li'a1!! F~der~l de EletrifIca .. 
'p:a) Pa.n'eeres fa~:01'$1 'eis Ü'Ob 
~Fl f ?'2,~' de 1ff.:'4) d·1...<:; Com.Lo;~ões 
QcO!1C:!l, a e- F'~nnnç3.s'. 

2 

D:Jusno, em turno ún co, do f>T.)' 
4{'o:} de Lei da Clrn"ra n9 -59, dr 19ô4-
!~. : ~9$í 'B, dê H:S4 na ~a d.e ...rI ... 
~,~:l .' qu~ 9.Jtor.~ o POder E$eC::i.tt~ 

7' -, a~::'ir ao- PodE'l.' JudlC1.lr ('_JU"stlÇl 
;,,::':tal do. &t·:tdo de MiM'" G-eJ.'ais 
- ,J d,r..'d t:> . "lem~1Jta.l que ~~,pec.f:~ 
'- tenco Parecer FaVDrável (sob nú' 
!,,'- J I:?Z5, de 19611 da COinissão úC 
:".:octos. , 
I: . lo l.e.!lc€'n"ad::! -a ~l!5:s.ão, 

(LeJJ(t7! .. Z4~se a sessão 'às 17 hD. 
Te-#" e 44 m:'1'utoS) 

\ 
~ 

;-nI,oA, a3~ SESSÃO, EM 24 
DE JUNHO DE 1964 
, (Extraordinária) 

lE': ',::::::b~"!tC1A DO SE~"'HOR NO .. 
, GUElRA DA GUIA , 

As ,19 heras, acham-se Pl'esente:? 
05 $rs. Senadores: 

Oo.dv,·as!er San~os. 
José Gubmal'd 
V[\'luà<l Lima 
:Edmundc, Levi 
D&1re G ,1arany 
ZI3.,ch~r1e.~ de Assumpção 
C:tttet;e Pinhejro 
ilifourA PJtlba 
'Ru3êI\;o '.3arros 
S:::b-g-::tião Archer 
Joaqll,:m !=Iarente 
:.l~nfj'e.<; P:mentef 
'Pi.na .. "e Mar\1o 

Pi'OjetD de Decreto Le(IHativo n. r 
34, fiz 1954 ('"tq 12464 n.a Cosa ae 
Oriqer,n, que dispõe sóbre a ap!i~ 
Ca.çr~o do Ozcreto Legislativo n,!! 
19, c'e 1962, 

Relatc-r: Sr, Eurico Rezende, 

Esta COJ:nis.são terá de opinar Q 

resoe:to das EnJ"ndas números 1 e 2, 
A !>rimE"ira, con':iw:nte do Parecer 

d:l Co~~~fiQ de F'inanç.as, visa a 
<;ub..'~tituir n vigênc.'<3, do Projet.o de 
r:::>CTft'1 L~g"...shtivo em eoígrafe. esta~' 
lle~~tndn ,we os seus e'feitos s40 de~ 
v'do=: a t)srUr -de l,Q de ~ mho de 1964. 

A se'!'unda pr"pos~~ão sUbsidhlrb, 
d';' a1.\tor;a: do nobre SenadoI' Danie] 
T<'lir"te-~ 1\D,:"esentadâ em ?lmário. 
tl'l,obortUn1dade d'3. dis,CU5~ã!), cuida 
de Nn.'tar o valor dos estipêndios re
'r'.lladns pelo art, tQ tlO te-to di' ven
"r"""'ntC's at!':buidrs a :Min:strD de E!:
tano, 

SÓh!'e o ponto de v'sta constitucio,.
na.l. a CO!l1is.s.ão de Jmtiç.a. manife"'
ta-se nela SU3 aprova~ão de ambüs as 
<>rnend'as 

sala das Se.::sões, 24 de junho de 
1964. - Jefferson de AU1-Jia,r. P-re.s:
nent~: H:uTi('f) llez.ende, Relator: Eu', 
~arneiro. Afqemil'o de Ftgueireào. 
P.d"!,,urrdo Levi, Bezerra Neto, Dantel 
KT1eger . 

D(I Comissã.o ,de final/içaS, sóbre 
a Emenda.. n.\" 2. ao Projeto de De .. 
creto LeflisZàtivo P.,Q .34. de 1m 
(1l,~ 124-64 na Casa de Origem), 
Dl!-~ dlSr:õe ~ô.Õre a aplicaçã:J do 
Decreto Leg!slatiuo n.'" 19, d.6 
1(;$2. 

Relato~: sr, BezerrJt :Neto, 
pispóe o art. l,? do Projeto de De. 

ereto Legis~a.ttvo n.9 34. de 1964 (tlÚ
mero 124'~M, na Casa de Origem): 

Art. t.? O subsídio ~ a &'juda de 
cuc;to das parlamentares, de que 
trata o Dec.:eto Le-Ãislttti'Vo n.tr 19, 

, 

de 1962. fixJjos na forma do ar .. ao Conselho N'aC:onal de Econom'a~ 
tigO 47, ~§ 1.9 e 2.9 ,da Constitui ... < pelO Mirtistério do Trabalho e l?'revi .. 
ção Federa1. ~e .. ã(l mantidos coro I dênci.a Social, aco~lpanhados d~s pa ... 
a aplicação nesta 1€3islatu::m, dos teceres, e conclus0Bl:! do, ServH;o de 
cor_'etivos de desv-e!oriz,ação da. Estatist'ca da Prevldêucla Co Tra .. 
moeda e e'evaç':-.o do custo de vi- baJho, , , 
da de acôl'do C'Jr-;" Os inr;lices for- § 2q O CO'lt5eL.~o Nac.onal de E~o ... 
ne~icio'3 ptlC5 órgãos oficiais com- nCt.nia. n~ intuitO' ~ê colher da4Ja 
peu:ntcs. suplementares qu~ se tornem neces .. 

• " 1 s::'r;o" ao seu pronuncíamento. pode .. 
( A êsse a1'(:;;.') foi Cf37f:C~",a em p.r.. ri s~1ic',tar Inforrnaçúe.3 a quaisqupr 
; n.í ... :o. ~:nc:-.j.d). ll1:-n:~and:J acre~cl."~~ar, OÕ1~roS se-tores d:t ~dmi~n:;.tra('ão pi'_ 
I ".'1 ~~11':". J <~~ I ~'A 'e~~p,e;:-sLc: "n_'~ bl'c .. e autárquica bem comó a ell" 
t;~ ,- ':1, r~:-'''' :1 p.J..te !l~;a c.~::1 2 t:.d~dcs sinctícals 'd2 gr-ttu superio-: 
vari~v'rl cl, ft:'.: 'el") 'lltr·::'llass.ar o .. G" emnrega.dcs e emnre""adores of'l .. 

1 ' ~'., 1\-~;,,' fro de p-.odo" Y '" • '" , 'V.·r.z.m{'~.c; ~ I:. .u1-". + ,i:J~_ : C: .. 1L:nt2 rcccnhec.Gos. 
fi c,,:,:~r:i:' ~:_1 n:~S-J =n,,:;r:~z::-, fel ~ 3" A rC1S::Jlução do Co11.Selho Na .. 

bE-:"'1 int'j.::'r;ch. c~(.::'aJ de E{.{Jnom~1 fixando as oJ .. 
:-;'~~'h1J"l' aC';'·.lrd:> h:.vor:a, é certo, V~'S de salár'o rnbimo, será p'.lblt .. 

em s; d::r a s.:'n;:,õJr~ e de;mtado, cada' no "Diário Oficial da União~', 
~u'Jsí-i'::n m~'s e e"ia:l.oc;, pO'!s não s5..:> pr2 tOd~3 as efe:ito~ de di-r€lt-o. j 

se:-vidores -púbUcos, n-l. .... ocup::.ro C'lr" Art. 2? A presente lei enti'ará 
'ffOS, exerCEM Jlma funçf:o pübtca 1'2"' em vigor na data de sua pUbIicaçãÇl. 
levante, sa:rem, m:1it!'..S vêzet

" enor ... l'e,ogadcs Os art,'gos 101. 107. 112, 
we.s pl'-Zjui".::., ~lnllnt!t.Utl:s no ex.erd.. 113. 114, 115 e 116 da Consolidaç.ão 
Cio de .s~us rn:m:a.t~, viStQ qlH~ das Leis do Trabalho aprovaea pelo 
aband:m~m atiyi'da-drs }:;riva1as nü-o Dccreto-!ê'i número 5,4.72. de 1~ de 
raro mUlto l?a15 l'en-dO!jas, l maio de 19'!i3. e as demais t:is'Do.si~ 

M:algra~o ISS'),. e afora 6.;5 oons_~;~ ções EU contrário. 
rações felt9s ac~a, \.o1.\be 1:!'OruJ.de iJ,. , 

as reaUthde.s na,ciona.1s, sobretudo a~' Justificação 
diSponibiIidad~s do Tesouro, as quai<:'.) O Cons<>lho NacicnaI de ECQnol'l1ia:,. 

não l'f:st-a. dúv~da, p-eHlm em favor da 'cr:ado peTa CDnstituição da Repúbii .. 
em:r:snda'A"'t 'na cs ravol'àl,"almen-: ca tartigo 205),' com a. incumbênci~ 

o po.s~' Opl m. , ! de estudar a VIda economica doa p<líl 
te c:~ ern~""~omi.ssõe(" em 24 de jU' e ~S'Ugen1 o poder. competente «s me .... 
nh ..... d 1964 _ Arqemil'o àe F'iíflle1~ d.j.tas que· consl~"'~r ~ uflcassá!,Z«B, 

d' pe .'" 'nte . Bez-a' Neto afo-ra as sUas 'atl'J.bU1~oes orgâmcast re o re~l-ue ,- t-", , ~ 1.... t 'd I' ~ Relator, _ l?t1uarào Levi. _ n.';/ni~l g~e sao amp.wo, em:.a n a, p~ a "-'C.l 

I(rielJer _ Adolfo FrancO, - AdihO numero 3_470. de 28 d.e no\:erobro 
F t na Eugen!o BarroS ! de 1951l, a outorg~ de Íly.al' {)-:; COe-

on a ,- . I Lcleni.es aplicáveis à reavalíação doS 
1 ativoo imobilizados das emprê.<:a3~ 
~gora. em carãter' anual. nos tênncSJ 
['o art;~ú 79 da Lei número 4,242-
t\e 19 de ju1hC de 196-3. 

Pare~er n~ 3~7, de 1964 
Rertac.50 fiT'..a1 do Projeto de Re

solucã:> n.Q '25, de l~M. que nom.eia 
para os conjOs de Tal1.11:ígrafo~Re
T'isor canlicWtos habtllt:.dos em 
concursO, 

A Com1s~,ãD D:rato;-:t g,pr-esent::I. . a 
segun-, a .redc'('iJ finaJ dQ Projeto ct:-' 
Resolução n.l' 2\ ce 1S64, a.provaa-o 
sem emenda"::. . 

m;:sOLUÇAO N.' .... DE 1964 

o S!:nal0 Federal resolve: 

Al'Ugo único. São nomeados. ti? 
acôrdo COn1 I) art. 85, letra c, item '} 
do 'R~ilnento Interno, para os ciugos 
ísOlí!dÕS de proVimenb ~etiv('J. de 
Taquigr'afo~R.evi..,.or. PL~2. ÓO Qm~,,':o 
da secretaria, do SE"ruldo Fedeul, 
Maurício Pereira Vasques e Adolphe 
perez,. "4 

Sa'a. da Comissão Diretora, em .:.: 
de junho de 1964. - Moura An~rade, 
_ Nogueira. da Gama: D~narte 
Mariz. - Gilberto JlJarmM. - Cat~ 
tete Pinheiro, - JoaqUlm parent~. -
Gttido Mondin. 

O 63, ;~GSm2J'i1E 
(Ncguelra da Gama), ,- O expe

dl.ente lido vai à :publ:.caç{!o, 
Sôbre a mes9- projeto de .1~1 que 

sera lido pelo Sr. 19 secretarro. 

,E' lído o seguinte 

Projeto de Lei !In Senadll 
nQ 32, de 1964 

Atribui ao Cam;elho NaCional 
tle Econamia o encargo de fixar 
o-s 7I.i'OOis de salário mínimo para 
todo o, país. 

ÃTt 19 OS níveis de t;alário mi-
nimo' dentro da conceltult!;ão defi
nida ' nos artigos 76 e 83 da Consg-
Udac;ão das LeiS ao Trcbalho. serao 
.fixados. anualmente, ~lll naveII1bro, 
pêlo C6nselho N'aci:onal de Economia, 
através da rasolução .10 seU plen.áno. 
para v1gorarem durante o ano .tme .. 
diato. 

§ lq Os- estudos e mqufrltos, ê.a.s 
comissões de se.lário mín.iIno~' a que 
.se refere a, legislação vigente, reves" 
tind:> caxá,ter instrutivo, serão pre .. 
sentes, todo ano, até 30 de $3tetnbro. 

2. Cop_fel';u~lhe Q IEa~slado!" e.%C' 
enCJ1'go no pl'e..O::'sUI,lOf;to, qUe é Rutim .. 
tico, de púder estudar, pesquis-ar e 
intellr os dadoJ tia econOm~a br:a.s:1" 
Je1ra. tanto interna como externe
m~nle, colocando~se na posição de 
melhl'}~" ~ervirem aOl seus lnte!'êsses 
e cometimentos. ' 

3:, Assim, cinco vezes já, este 6r .. , 
2':2,0 e<:tiQulou 0& mdlces referidos, 
dentro dOs melhoras critérios técui ... 
cOs, lev-a:ndQ em conta. em cada en
seie, os irnpactos tia contingêncja, 
no im1J?rativo de atender 3.0 d:na ... 
misrno: econõmico, no conjunto c:as 
su~ at!vídades, -faCe às alterações 
rn"netú.das. resultantes do DtOcesso 
inflacionário. Sftuou,:,se o conselho, 
--_JSs,e as:pecto. Como inStrumento te ... 
<núad-or de um fenâmeno altamente 
"'-ensível. no quadro empl'e."'-ar!al. en
tro'i'ado, 'Por sua- -vez. no contexto sub .. 
s.i r;;tenciaJ da nacão, 

4. Seria pois, 'de tôda cünv.eniên
Cla QUe este -Colégio díspuse...~e tam ... 
bé-ltl de idêntica aóribuj~ih tio set-or 
de trabalho, arbitrando. os níveis de , 
"3.lé:rio~minimo pSlra toüo o terrL 
tórw brasileiro. já que. no setor do 
caplta1. ê () instrumentD da atualiza
Gão de s.eus valores, t.!U1to no campo 
específfcc. coroo nO tributário. 

5, Colocar .. se-la, o Conselho Na
cional de Economia na f)ostura legal 
de apl'eciar-. em têrmos de equilibrlo, 
Os doi~ elemento~ básicos da econQooo 
mia. nas s.uas gerais incrin1inacões, 
f:'si;ll.tulndo, para um e outro, indicas 
de valia intrfnseca. no mais aproxi~ 
m ~do Pé de i~ualdade. ' 

6, O Que hOje se observa.. em de
cCl"rênc!.a. de fontes !lferidora.s diver .. 
sas. e até opOstas, naar aqueles fa. 
t'Ôl'es da· rlque~a u-úbUca - só tem 
cC'vcorrido para dif'cultar, cade 'Vez 
tMis. a \lulde,de de tratamento aue 
!'l~J'ta. de desejar ~ fn.te~aeãlJ de~ 
nnas ~.reas DO .com1l1ex.o econômico 
do país. ' 

7, Deve caber. c:cm nenhuma dú
v.!:L1a. 11 tun s6 órg-§"J - e êsse órgão 
é o Cons€lho Racional de F,conol1lia 
- g, t..ari'fa de revitaIi,-,:ar, ém COD
frr>!1ta equ1tativo e bené!;co, os quan
tiJ;:ttJvos C:!O capit.al p do trabalho. 
"lHln'ryO Uverelll de s,tua:r OOI!J.O o~eas 
do mecanismo econômico 
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3 D.:t-"f' moda, êlea "1f:.:i.:olO hannõ-j 
"n:'!-o(!ltnte . .sem atrrto.s ,; sem dj,."tcr-I 
gé.es, pr-op:cl!Uldn o.o;u\,óee $l,cordt;s e 
E!",~·rc.u1ad07as 0.0 .desenvü::" ,menro 

"tp.aterial da cO~2tlvid2de. 

9. Eis os motivos que le;;:iL:mam 
Q anexo projeto d~ lei que stü>ll1pto I 
à alta cDn.J.del'aç.io do ccntne-:o.[ 
pa.ra Cjue lbe seja c.ado o encr!<o 
de estipUlar os nive!s de salál';o mí- , 
l1'mo para todO o p!lis·. 

Sala dns S~~Õ!<:, em 14 d::- j';nh'l, 
de 1951. - S,~nac1:Jr Jú;!o Lt::!.e. 

Não há. O,'XlUO:TS in : .. ~(j.'. (par.;~a) TIl - t~ m.':d:alld~des ide 9.Pl1cadt1~' 180
t 

(cendto de tOlteduta)rec~blm':!----: ~_-~.r __ 
Pas~a-se à l'efendas no ne.so I ,="e I call ar 's. a a e" . < 

, pará1;rafo flCam à opçãO do do certificado de rentB..bUi " ~ . 
onDE:_: r;o :erA Poder EXecutIvo Estadual. -ou da data do Acórdão dO 

K l':Ct prt..;;::l.2;5 (j S:~. f.,_:u .. ::'o;~s. i ~ 6() A" decpesas fm3ncenas, CNAEE sObre o mesmo Msunto, 
f'XClUSlVe j1lfOO,_ resultantes de para cumprir o disposto no § 4.~ 

Li--·Ct'~s(iO. e.':1. fiU'77Q un:co, do tomnda de oong:3.ções, empréstt· . dêste a,rtigo." 
SubJUiutivo da. C;;í,'!.ura dos I ~-.; e fin3Dciamentos aludidos Art. 4Q OS §§ 1Q e 29 do art. 20... 
DejJU,'[,:'C3 C·) L J'j~ J L::' Lzi (O! nO ~ 51? 'nc~o l, não poderão ser da Lei n9 4.15'6. de 28 de llovemtn"ó 
Semrr::o 1L" 63, de 1~:}3 q'r~e r.wdi~ sUP.ricre<; a 15"'; do v"lo~ da ope- de 1952, pa.&tl.m a ter a Rl:'guinte re .. 
/.ca. a Lei n~ 4.:5;; d: 2S.11.62, ração e os prazos de l,qujdaçao dação: 
qU3 aLtera a leg:.f..!..a,:âo sôbre o não pcder-do soeI' mfer.ores a 10 § 19 O concessionário a que ,sG 
Pt.rn:t.:; Federal t!.z Elet;,'f.'c.cção, (dez) anos. e tais encartics se~ I refel'e êste artigo emitirá, a fa. .. 
tep . .à,Q pareceres jarorál:-eis (sDb rio considerados pel03 m~rtuáriosl var da Eltrobrás, ações pre!e'" 

missões de: Ec'J:.:"mia e Finan- Art 39 Ficam acre!centadcs ao ar- tralor nominal equiv.a.lente àqueles 
ns. 321 e 322, c:~ H.le!) das Co~ camo despesas de eJtplOTJç&O." I renciais ,sem direito a voto,' em 

ças. .' < -o _ 1 ,,' recursos, porém, quando as apU" 
, ., tigo 20, da L~ n 4.LJ5. a:~ 23 dy Ca óes 'ú tiverem sido ou S~JRm. 
, (Nogue1.ra ela Gama) _ O lJTojeto t Em d o5C1135_0 o su,,-,t,.\.ItlYO da Câ- novembro de 1962, os parágrafos do ç d dJ ut>-os tipos de 
lijo vaI às CDmissCt's de ConstitUlçãO I mara, .(P<lu~a) teu: seguinte' ~~'[o a a: t~nsferêncla para ao 
e JustIça e de Leg'i~laçã:) social. . NenhilIll a03 Srs. Seür..dores dese .. ! 'A t O kletrQbrá.s será feita nesta mes· Jc.ndo usa.r da p~la\'7a, encêrro ai ' r. 2 - .............. ,....... e éc-. 

Sõbre a. m.::sa requerIm>;ntc cie dl .. - d.:scussão. ~pau~a) I §. 39' Q,~~.n:dô . ~ ... ooilce.::.siõllá~iõ n1§' 2;P NO! Caso de aplicaçães em 
lJ~ns.J, de publiC2.Ção, para imed:üta Em votaçao. fõr sociedade organizada pela po· concess'.cnário.s qUe sejam ellU", 
discU,s.;20 e votação, que. vai ser lido Os. S:,~. senadore; qu_e ap(J"':!~ o I der Público Estadual, de cujO dades paraestatais e autarqu_ 1 ... 
pelv ~'J oS--:-cretá.."'io. subStItutlVO da C ... r.la.a, qUt;.mm o:apital soe'aI com direito a vo~ ou ór NO da união os recur~s 

. .. permanecer ~.::nt':::'dCS_. ,.c:,a,UM) to fôr o m~.s:mO major1tário._ os correJi,~;dentes terão a Il1eetna. 
E L-do o te6Ulr.te ! Está ~ar;rov,:~o o S.l::'.',~l.Lltfvo e, as- r,<-cursc-::, Orçamentários aplica- destinação llrevista neste ar.,igo. 

• s~, p,ej,udlc .... 0 ~ p.{l.cto.; dos em suas instalacões s6 se- se equel9":; entidades 011 óntãúg 
HeCi1Jeri!",;:;n'~o n~ 193, G3 13M do!ã:atena Irá a CO • .11P"..,ao de Re-! rilo haVid-os como ciéd~t<J. pa!'8 .se tra.!}Sf0;;rw.rem em socíed:lrles • I . E o .. ~.,., ... ' Q • b-'-t ,- o I 03 fins dê:,te artigo, quando aci por açoes. 

~~_ A,. ~ ~ ,." • ': ~h "e S:J. "'.' llolV mesm3S jmb!'1ções estiverem em Art. 59 O prazo a oue Sf! réfet"e ft' 
N .. ." tLmo~ de ... a:ts. 211, l. ... tra .J. &provado. ccn::Eçõ~s Coe observar o rezime le· paránafo úni'CO do artiO'Q 93 do De .. 

e 315, do Regimento In:e-:DO, rcqu~l- PROJETO DE L'ti'I 1:::J SBXADQ; gal de rerr.u:lerar;B.·o do inv~t1- creto--:'Lei n9 2.627 de 26 d~ Se~em" ,o _~I,.::p:!r.t~ de. publlc:.,:;~~ p2.:a a I N° 63, DE lü~3 [m~n~:>. bro de 1940, fica 'dibtndQ pare. seis 
l.ne~a~ di"'C'.D..~ao ~ vC"'~ç,-o da r~- ,§ 4";1 O c_úl to da E:e::r~úrà.~ meses para a foci~dt'.de que. por lei, 
(:::~o f~n.ll ~o PrCJ:'~o de R~:Jl:lçaol Ilc':""jc:;, a L;:l 7> 4.153, ~e 28 r'~v'~'o I1~,-t" "l'':k·o p,.. .. ',....-á c~ tiver atribuição de moVimental/ os 
!lI? ::'5, de 1r:!, C:'.~~ nÇl::lei.l. J::1.ra _car"/ de nO!;em:;;o de lS';2, que aU.YU ~··?·:"·"'-·jo. < r~- .'i";t:.'lE-o.1::::-l2~, ... -;;r-:';i- 1'e-(n:~J'>; do FU:1do F-"d:;r.11 G" f:lc· ... 
3üs c'e T:.:;u..;:.r2f:::·P..cvim" c.:::.n'::'iiatos a le!.l.slcr·:) ~[e o. F~1Ldo F!~I ,·1d:s n.;;:o P:y~e" PúblJeD f'c!;~::::''..lal tr:Iiooção e à qual fôr conveniente 
r?r:.;·[;.~cs em .. :::r::l_-SO. deial de' E!6!- !J.cc.r:. 0, i p')-a fir.:, C'2 su!J."'c~i\.õo d2 c.~5es o slEteroa de bal1JUço consol~dad() de 

J
·"rl.." rSuL.ot tt:t~í'O C.3 Ci..n,~.rJ- c!.;s r::.~pu-) p:-::fcrc:.::i:'ls tcm:-:d·J. çe c':)r:Jll- suas subsidiárias. 

8:1-1 dJ5 S~"'~~E.~, er.l 21 C:! ... l~.... t-:s.osl ! C) ... ~ e:.~;r:'..':~~.no."i e fin:-nc:::!:,,1{'n- Art. 69 Não se aplica às sociedades 
de 1C:!. - Cz:.'do I-Io;zr:.--í1.. I I- to~. c~'-;''':1do c o~r,§{) à be!U't'iciá· de economia miSta ou socit.jaci~s Qr .. 

O CC:12'::::!.·:J ~ .~(:_',:'.:_".l ~':CI':~.:l: t'12- do :nv.:st.!;!ento dU=:}t! que t.e~ ganizadas pcla União e pelos Esta .. 
C E:t. :0:-::3--::=.::--:3 Art, lI? Os '\'}a:~ 'tr2!C'l 19 e :';9 do la tenh~ a F:etnbrá<:, nn m:ru- <::'00 .. nas quais tenhll~ a mlicrià l1J 

I 
att. 4.9 da L~.' 4 l!'::S, c:.~ 28 de no· I mo de 8J~ <b c~l.nilal !'o:~jf:l. s;p!tal scc;al COm dJ.r-et~ a voto. o· <: te<;.,ur~·~r.10l,t~",;indcp::rt:~ d~ vemuro de 19::2, p'l!.....:m a ter a se-. ~ 59 A E'otro'orh re:m,,:st'rá na (;. f'P;sto.,. ~:::3 TI '5. 29 e 3· da ~..:':. 3! 

t.p.~~aJr.[>D.:> " Q. c .... ::. ...... o. '''U'nte red.?çio; I f:>I'ma do p1;:'o'.!Tflfo aatc-:-ior e na e D_S c.. .. tlj:;CS lCa e 111 do D .... "leto 
C! _" .:> 1 mcrnr ell:'1é-~'l q1.:.e o.~ ')J~Jr, L'~: n9 2.6~7, de 26 d2 setembro de 

. Os .... '2~h:,:-:s s~:.~_~~~·e; qt;.~.,o.alJro- J .. § 19 O d:S~:A~"":":::).~ d..! e~lu~1 };e!o menes 70'; dos ju~OS f' OS 19:~. sempr~ q::e e quando a s,Im!~ 
',am qu~.r,_,.'n Çy.ITLUt ... er ~n • .1dt).... :;!a elétr~ pror. • .:-,erá 6. co;;rti-n·. rI.:v;dencc; p~:-cc;J:dc.s em Lm:jo c..-:c::o de 8CiX'S e o ElJmento dI" ea .. 
•. Pal!~a) . I ça ao c:)n um:dc.:_ conj1.i.:1tarmnw I do c::l.'O::ll ~~lbscrlto O'J mü~U1\.do ';):.tal devam' ser efetu?_doo; s6'J'.rente 

EEtá apovr:.c... 'I u- CCm as S:.JCS centas, do em~ I n~s t~j'IDo.q d~st~ nrtl:;o , m~- n~~,! at~nder à n~cessi.da~e de a 
p:t.:tl-,::.o d~ qt;.e tr,.:.ta ést~ art!· nos q'Je renuneie a r~p-::ê'.:a a Umao ou a Ccnt:als F.let:'lca:S 2r~'" 

·Pzs.Sa~se :m~·!i'2.tal:1e;.."lte à di~cu~são I go e m2:nsc~menLt'! o recJlh~,,-·á. ê"t:,e direito c:.\le lhe é rS'7C2,'lra- ldras S . ...A. - Eletrobrás parti!)ipra ... 
I~ YO':z{":o da re-::a7~ final. I r.:'s praz:J:> previ ... lOs para o lm- do. tem ou aumentarem as SU8S pal'ticl-

t::)s~o ún -c,). e se::' c.s mC8rr~as pe- § 6\'1. Par", fins do §- 31? dêste paçõe.s. no ca9ital dl>.8 referidas, so .. 
Dlscust.iio, em tUrno único, da naHd:'des, à c::,dfm (Xl Eletl"ow artizo. a t:scalização fed~ral por ciedades. preve]~~cendo a mesma ~e ... 

Te:laÇãO t:nal ojpTecida 'Pela Co~ I br?-s. em agênci-::l c!'O Banco' do intermédio do Ministério das Mi- gra para a. UmaO e p~ra !l ~et~.o. 
misEâo DiTetoTa ao prOjeto de B:7:lSU. nas e Energia.. na form'l -Te re· brás, quando em par~ mpaçao nImal 
R,esolur;!i'l r./l 25, de lSS4, que no.. § 2? O consu.'nidCr apresenta- gula.mento a ser expedido. e-ml- ou aumento de cap1tal juntarnent~ 
meia para cargos de TnnU{(f7D./O_j rã ri suas contas à Ele{;robrãs e tirá ce:tificaGo de declaracão de ~m outras pessoas ffuicas ou Ju; 

""\! r~eb~:~ os títulos co:responden- 'rentabilidade lega.l das ~pHcações dIcaS 
. Revzsol ca'p"d1datos lW.b·I:taa:os tcs ao 'rr3.lor das o:O:'.geçÕes. acu N dos recursos orçamentários. Art'. 7\'1 Esta Lei entrará em vigor 
em .. concurso (Mt:.urfl} o Perelra mulanct~c as frações até . to- § 79 Mediante proposta de con- na data. de Sua publicação, reVDg&" 
Vas,:!ues e Adolpho Pcrez) . talizarem valor de um t1tulo, ceEs;onár!o e aprova.ção pela Ele~ das as disposições em contrário. 

Em dlsc:Js~ão. (pausa) cUJa. emlssI!o p~erá CC!lttr as- trobrás, os recursos orça:tnentã,- :c.!scussão, em turno- úniCO) do 
s;natuxas em fac t.:m·le:· r1o.s de que trata êste artigo po- Projeto de Lei da Câmara 11 59, 

NenhUm E:r. Senador p...'""<iindo (l 

::lalavra, enc~rr-o a d:':cus~ão. 

Em votoçào. 

Os 5:". S~n:'Ci<,re~ C}U'e aurovam a 
1'e:1af;'o fin_2l. QueirsM Cc.nse~i·B.r·se 
sE..,;+acos. (Pt'u-':'..) , 

Et,~1':' a 
'rJi ~er r'::o 

N:lS +'--n:J- C: ... 2·... 11 J-t. ........ do 
P~=ime';'to' In::'::llJ: ~:·:iJuei.õ djs;rn~a 
d~ ~~e~s'!c:') c p;:A;:~ ~·.:.~r:::'u.ç..'.o de 
e.vul~cs r-tra. o P,,-ojz..o d( D~oreto .. 
LeS-islct:yo lO? 24, '€ ICe! ar fim ";'e 
que f.:~ure na C~'áe!O. do Dia da s~s~ 
são seguinte. 

Sala d.QA sessó-e.s. em 24 de junhO 
de 1964. - GUia0 Mondin. 

O SR. P:U:SIDE1'/T1l 

(Noguenra da G4ma) - O projeto 
para o qUal foi cOl1Cedid.BI a. dispensa. .a. interstício figurará na. ordem do 
DIa da próxIma ....00. 

Art. 2p .FiCllID acrescentaú9-s ao 8r
~lgo 4,9 c:n. L~i n.\> 4.156_ de 23 de 
novembro de 1~S2, cs p,.nágra!Os dO 
teor Bêguinte: . 

44Art. ';5' .•.•.............•..••. , .• 

! - 5~~; C.7:_1 s~c3c:i:~::> C~ rç':>:::,' 
tcm·-:-d: de c'Jr.~?~{):>", (:'1.,rés· I 
timC5 e financ!amt'T'to de o:t ai 
rP1prls."!.~ q1.!e p:-cdpza:n. tr~ns
mjt!'ln cu d!st?'ib'J?!Tl f!l.:,:reiR 
elétricc, e d:::s ql:a:.s o PCd,:,r 
Público r3tedllal fôr ac'on;stz 
majorHáI'io no c9.!liw,1 ::ociB.l 
CCm ct:reito a voto, obs-erva
dto o d!.sposto nO artigo 89 da 
Lei nl? 4.156, de 28 r,te novem
brO de 1962; 

Il - 10%. em obras no- setor de 
energia elétrica, nas quaJ.s te
nha. tnterêsse o Estado onde 
o empréstimo fôr em-ecadado. 
sendo o percentual aplioodo 
em :pa.rti6!pação SOCIetária ou 
tinanc::ia.m.entos~ 

peri:.o .~er tran~fo:,m3.do~ em su~s- de 19M (n'? 1. 967-B. de. 1964 M 
cr,ção de 2-c:-ões. tomada de cbtl- Ca:sa de origem).- que autori;J-~ o 
gac;'-ões, emp'!"éstimos- e fin9ncia- PoÕer Executivo a abrir ao Po-
m~nto. obedecjda a Jegis!ação em der Judiciário _ Justica Eleitoral. 
vi~or ainda que lndencndente do do Estado de Minas Gera:s _ O 
.certificado de rentab1lidade le:t·1.1 crédito supleml'ntar qt1e e ?)ecf· 
reier'do no pad'n'afo rmterior. fiN!, ten:fo Parecer favot'ável <sob 
• § IP Os recurs.o8 orÇ".1ml'ntário'5 nO 3'5" de US,U _ da comtssão 

ae_ czd~ • exe ~CIO, ecs qu~;s fIe de _..r2r.::f.'r.f'Qs. 
r-1ot'e t..s.e. ar(.Í~,o, nã~ serao .li· Em d:scu<:'~:!o. (Pa,·sry). \ 
O-.:'rad~: tem p C'~1::i·.:r12nto aos l':r:;:::n.:m d~s $1's. SC1!ar:rl'e:. Qesf'
d+:f.p"51~h·Od ê .. ;t::- prt;-') e <;-CJS ~,J(") U"''l!' (Ia p2~.a·.TJ., tnCf-:-ro .l dis
:p:n:,,,;rf<::., P':'l' P:."Xl:! Go ccnc;:sMI'~\'~"~') 
c~~ru:río C;t, ~'f'íCr el'; ,r. :::-i ~~~lh~_ '::-'; vo!>I':) 
s~dl C:''1~:'~:':J o CC;. ,d- Ido te C" ~1" C"~r.:l';"'-". "'U' ""rO"_ln • -,-·.q·ld dA 1""~1 ,<.;;~ ..... , •• - ...... , ~i y ";.l ,-" '" 
4~", )I - a .... J;;'.. , .... -:J~~<'l ("c1"arll P~"""""-:!"~-~r ..... nt.9; .. 

j,> (? 1\" ~:."T:;,-l_ ch. :';:-~.2r-::O _1á,~~_'-·(·pa'l!.-"""- ...... - ~- ."' 
-em v'O'o" r-::l~"'c.""-·r:J r.~"'''' 1. ,- • 

~'.':T_C ......... -~ ',u:,. .. ,,~-:"- r'~~, spr:J-vcdo o :çrc'''~,;,. fiá A rt: I .. I o Con.,-" . .') ,,~c,o- ~:l ....... r:J 
h:,l ele . U R c Fnc;·;1 .... f:2t:C:l··· ':~. . 
fl>" r-,1 ~a. t~""t-r e~ :~,-"5~5 '2 ::i.nin!st"J-1 R' o se~uinte o Pl'oj~to e:f:Pro-
t:\ '!.S. Dl~áO, t~"A um p~~, d; vado: 

P'!ClC!TO D:: LU DA (!J~'liARA 
N9 ~3, DE 1964 

(N"? l.fJ:;7-B~ DE 19.14, NA CAl\:t.tUtA) 

Autoriw o Poder Executivo a abrir ao Poder JudiciáriO _ Jus
tiça Eleitoral do Estado de ·Minas Gerais - o crétlito s'll'1Jlom(;!f».j<n,. 
que especijtca. 

O Cong:ress" Na-ciona.l ciecreta: 

Art. 19 E' O POder l!:xecut1vo autortmdo a .abrir flO Poder Judidário 
Just!ça Eleitoral _ Tribu.nal Reuíonal Eleítora.I de Minas Gerais _ () 

crédito .suplementar no vaIOT de Cr$ 175.327,900,00 (cento e setenta. e .• ~ 
00 lnllhões, trezentos e vinte e- sete ntU e novecentos cruuJrcs). em ie-

~~.~.:;~ 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)' ~Ojnho de 1964 
n. 

C~ço à dotação do Orçamento vigente (.Lei R9 4.296, dp li de deaembro ! 'PO&$e do Alttska, quando possuíam 
(já U'fi.31, cOm a seguinte discr:,;nin.e..ç2.{): apenes 3.2ru.OOO. 

7 lr.que • .......... 49.000.1)1:1' 
8 Can:ad.á • ••.••••••• 29.800.<100 

fi ,1. 01 
:: .. 1 . ç:~ 

Poder JUdiciário - An;xo 5 
04 - Justiça Eleitoral 

11 - Tl'ihunal Regional Eleitoral de Minas aereis. 

VERBA 1.0.0J - OUSTEIo 

Con:.ignaçã.o 1 1.00 - pessoa: 

Subcon.sig·naçôcs: 
~ Vencimentos e Vantagens fixas ........•...... 
- 'AUXllio-dcença , . . .............•..••.•••..••.. 
- D:ârjas , ...........................•.•.....•..• 
- Subst'tu:ções . . ., ............................ . 

165.347.900.00 
42U.OOO.ro 
250.000.00 

9. QUO-. CO{),t.O 
- Gratif!cncão pJr prestação de serviços extraordi-

nt.rlos • . • . ................................... ___ 1_1_0_.000 __ ,0_0 

1~5.327 .9JO,00 

Escola de Mtnas do Colorado 
Em nossos discursos, costumamos 

citar os Estados Unidos, porque foi 
lá que estudamos e conseguimos O 
diplof.la da Escola de Mi ·las do Esta
do do Colora do, em 1921. depOis (l.e 
cwnprir uma bóLsa de estudos con· 
segUida através do· Dr oon:ício da 
Gama, um dos grandes embaixadores 
qUe já t~vemOs em washington. 

A nossa bôlsa de estudos - perm~-

:~l~~: ~~e n~~~~;l~o~egldrig~~;::~ ;~~ 
ventude - foi cori..~guida. através de 
uma carta dirigida a.o embaixador, 
logo que, chegadO a Goldem, antiga 
car;Jtal do Cvlorado, tive-tn% noticia 
de que naquele estabelecimento ô..1.da 
pais sul~americano tin.h.a direito a 
uma bôLsn de estudos. Alguns dias 
ma·is tarde, chegava Q autorização 
dlp~omát:.ca . 

9 Indonésia. .. ........ 2L300.00e 
10 AIgéri-a. . ........... 15.7oo,(}(l0' 

• A Orlgem do petróleo 

Ol'a, se uns patses produzem mais 
petróleo, outro menos e outrC>.5 não O 
produzem, devemos procurar Os 11)0-. 
Uvas àl.sso, antes de mais nada na. 
existênc:.a ou não exi.stê.<"'1cia, de pe .. 
tróleo em seu subsolo. Nações há que 
foram, nesse partioular, muito favo ... 
recidas, por se co-nstituirem sÔbre 
área cujos terrenos encobrem forma .. 
ções geo1ógicas petrolíferas. 

A geologia do petróleo é muito 
ccmplex.a. O chama.do «ouro negroU 

é encontrado em formaçÕEs rochoSas 
a partir d{l perioúu pré-cambriano, 
dã. era. Paleozóica, atravessa as eras 
Mesozóica e Cenozóica e -chega ao 
períOdo Plistoceno, cnde importantes 
campos têm sido descobertos. Art. 2<1 Esta lei entrará em vigor na data. de sua publicação, reVO;;"-t

ciI.i.s [.5 dispas:çõ(s em cont:ário. Durant-e quratro anas estivemos ali, 
autDria da Comisão Direoo!·i1. que no- lem contacto ~om um povo cUlto, ho
mei81 Luiz Vieira de Carvalho pare nesto e trabalhador. Povo de carac~ EsLá eSJJtaà.ll. a matéria constante 

(la. Orn.em d{) Dm. 
DemlJro os 5rs. Senadores Que hoje, 

M 21 horas e 30 minutos, haverá ses
aãol do Congresso Nacional para apre~ 
oiaQã.o de Mensagem pre.í>idenc:'aL 

ar de M'dico PL-3 do Quadro teres formados n.a luta árdua contra 
~ c S go etaria edO senado' Federal a natut'eza para dominã~?!t. Quem co· 

A origem do petróleo vamos encóIl .. 
trar em material orgàluco deIJOsitadQ 
nas lamas marinlras e q'Je atra-vés 
dcs ;nüênio.3 sofreram mod~t:cações, 
trtlllsfonnando-sé em hidrocarbônioa 
naturais e, a.ssi!ll liquefeitOlS, 6 desto
cando~se para o interior de rochaS 
po!'o::as, onde se formam Os reser;'Q· 
tÓl'lOS de óleo. Nada mais havendo que tratar, vou 

~cerrar a s~são. des:gnando pare a 
~ am(.nhã, a seguinte 

~.8es~ão 

ORDEM DO DIA 

de ~j de junho 
(Quinta·feira) 

1 

de 19ti4. 

Vota;ã.o, em tu~ no unico, do pro
jetQ dt~ Decrcto-Leg:slsti"VO nO 34, de 
195~ (n~ 124·.b,.-ô4, na .... âmaTa) que 
dispõe sôbre a apljol~ão do Decreto
Legislativo n~ .19, .de 962 ~que. diS· 
PÓE, sôbre _ flxaçao do... SUbsldlOOS, 
óiátius e ajUda de Ct'sto aos mem
brO$ dl Congresso NaciollR'I, para O 
periodG legls:ati"vo de l~ a 196.6) 
_ incluído em .)rdem do Dia f')m VIr· 
tud~ d,~ diq:>en.3a de interstício, con
cedtc!:t na sesdio anter~(H', -a requeri· 
mento do Sr. Sen·ador Guião Mon
din •. te 3do p.ll'eceres:1 I - Sôbre o 
PNleto. (nq 31!), de ~64) na Comls, 
M.O de Fínr.'Lwas, fa\'(Kável, com a 
em.~da. qu.e oferece (1 CF) ; 

It - Sôbi·e as emt.!ndas: da Comis-

a ecr . nhece as du.rezas da: reglao dos Mon~ 
5 tes' Rochosos pode avaliar o sofri.' 

Discussão em turno único. do pa.
recer n° 253, de 1964. da ComLssão de 
constituição e Justiçe.. sôbre o pro~ 
jeto de Lei do senado n9 42, de 1963 
de autoria do Sr. Sena.dor AmMll'Y 
Silva, {lue ln<:.titui, nos g"ancos, a 
Oarteira .. ~ ~ Crédito Rura: e dá oU
tras. p1'ovldéncias (parecer n~ -:ntido 
de Que sejs sustada e. tra·nlltaçao jo 
projeto a fim de aguardar oportuna
mente, a chegada de matéria corre_ 
late ainda em estudo n...\ Câmara dos 
Deputad~) . 

6 

Disc~ão, em turno UlllCO, do Pa.~ 
recer n~ 29-5. de 1954. da Comi<:.ão le 
Cor...stituição e Justiça. sôbre o Pro· 
jeiA de Lei da Câmar-a nl? 39, de 
1955 (Dl? 1.481-A. de 1951, na CMa. 
de origem) que a,ltem. dipos.ições do 
decreto-lei n9 i.60'. de IR de ,setem· 
bro de 1939 - Código de ProcesSo Ci
vil (Parecer. no sentidO de ser so~ 
bre~tad.o o ,curso p!: matéria. p1..ra 
apreciá·lft. oportunamente, na refor
ffi{' do Código de procesm Civil) . 

Está encerr"-da a sessáíl. 

mento dos que lá iniciaram a ciVi· 
lize.ção americana. Consideramoo a 
Es<.:ola de Minas do Colorado a. me_ 
lhor do mundO, no gênero.. Nessa Es
cOla .se formaram também nleu..~ f1~ 
lhOS, e os meus netos, se para tanto 
viver. o.s levarel~ para lá. 

I!: um lugar onãe se aprende a res.. 
pe:.tar e. hierarquia dos supeliores. a 
trabalhar com a pá e a picareta, nas 
sondas e nas máquinas das minas a 
muita.s centenas de metros abaixo do 
solo - coisa. de que sempre nos or
gulhamos. Aprende.-se a ter Cuidado 
no tratamento dos minérios, a cuid.ar 
com carinho do rendiment,Q nas ope
rações meta~úrgicas, a. observar at.é 
um pequeno prejuízo por tonela·da rI "
minério, o qual, entretanto, -muita" 
vêzes multiplicado da.r:.a ~ra pag-9.. 
bOns s.alá~os aos engenheiros e faz"'] 
sobrar imensa. reserva para. a emprê~ 
sa. A ap!'endtzagem dessa forma. d::
trabalho, c.onseguid apor nós em em 
pregos que ti\'emos nas companhh 
mineiras e usinas metalúrgIcas mu .. 
to nos honra. .. 

I!: justamente isto o que nos falt: 
e precisa ser incrementado em noS&. 

A medida que ê~se elemento pene .. 
tra nas rochas porosas, ,tão locali
zando-s·e principalmente nas estrutu
ras geológic3G como o anticll...'los os 
domo.s, e as falha..." As principais ro ... 
ch9.$ matrizes do petróleo são os a,re
nitos; ocorre também em rOCh[{lS crur
bonatadas de cáklo e mz..gnésia t\C6 
conglomerados, nas rochas argil0S:3s e 
até mesmo em rochas ígne:1.~. Nestas 
últimas, embora ra.ran1en~e, têm sido 
encontradas reservas de petróleo, c0-
mo aconteceu no México e no Texas. 

Nas estruturas petrolifera.s, pode .. 
se oblSe1'Vrtr que sõbre c lençol de ~
tróleo encontra·se O de gás, pois é 
malS leve, e abaixo o de :1s?;l.:a m9;.S 
pc ada do que O óleo. Genlmente, as 
c:u:nad~.r; pOl'o.~as produtcras de pé
~rólLo têm pOr cima e por. baíxo oa .. 
;.1a1as de rocha. argilosa, que servem 
;,a.ra selar o óleo nas camadas prQ ... 
autoras. 

são de Ccnstit'..\:yã\ e Justiça lnQ' ILevanta.,:e a sessão 
3S5, de 1964) pela C0l1s tit-ucionalidl-1 Tas e 15 1ninlltO~) 

às 19 hO': País paro que e3ta mocidade sal\;{ 
valorizar .a sua terr.a, com tôdás a· 
suas potencialidades. As doutrin!l.~ 
exóticas que ultimamente vi.nh.nrn 

O petróleo :l$im acumulado têm 
:te ser procurado looalizando-ge il.s 
-3tI·ut".tras pelOS métodos científlcas 
que a geolog~a e a. geOfíSica. nos €ll
lnam. 

de);, da C-emi',>ão ;le t<';nanças \UÚ-I _____ _ 
mer9 3~6, de 19641 favol'ável a de 
nl? a ~dc Pl~ná.rio'. DISCURSO PJitOF~RIDO ~ELO SR. 

, SENADOR JOSE ElRMIRIO NA 
2 

Vqtnç:io, em .. o turno, do Pl·ojeto 
de I1.el do Senado nÇl 50. de 1963, de I 
autoria do S:. Senador Aarão Ste!:l. 
bruch, ~ ue dispõe que, pela morte do 
eIl1lPfegHdo, eus beneficiários terão 
direi~o üe haver diretamente, do em· 
(pI'egt.dor, uma. repa.r"~io, paga na 

f-orma, do disposta no art. 478 da 
COIlSólidl',ção dM Leis do Trabalho. 
e~ada. pelo Decretú..lei númerO 
6.452. de 19 de maio de 1943, tendo 
Par-eóe-re~\ (sob M. 285 e 286, de 1964) 
das COnl..ssões: de Constituiç~ eJus. 
tlça. fa.vorável, nos têrmos do Subs
titutivo que apresenta. e de Legislação 
Eiocla\ c J.ntráriO ao -p1'Ojeto e tam_ 
bém a,o 1iUbstitutivo (conforme esc]a~ 
recimento prestado oralmente pelo re_ 
la·ror . na sessão de 23 di) mês em 
curso, tendo voto em 'iepa:t'ado do 
Sr. Senador Antônio Cari.os. . 

3 
ni~Cu&fiio, em turno único. da -re

dação final (oferecida. pela. Comis"ão 
de R~druião, em seu t?arecer nl? 300, 
-4le 1964) do projeto de Lei do Sena
do n~ 150, de 1963. de auWrib. do Sr. 
Senador João Agripino, que altera. o 
atrt. 89 dH Lei nO 3.:,m. de 'lS 'de ag~~ 
tll d~ 1960 (Lei ·Orgânica da Prevl
d:êncik Social) . 

4 

Di5éUK~ão, em. turno tinico, ~o Prp' 
~to ~e J'Ie501uçã<> n' 27, de 1SM, de 

\. 

SESSAO DE H DE JUNHO DE 
1964, QUE SE REPUBLIoA POR 
TER SAíDO. COM INCORP,EÇOES. 
O SR. JOSÉ ERMíRIO: 

(Lê o seguinte dlscurso) _ Senhor 
Presidente, 5rs. Senadores. o proble
ma do petróleo no Brasil tem sempre 
-ocupado as atenções dos estudiosos, 
dos. patriotas, d~ admmistradores qne 
desejam ver o progre.sso do Brasil e 
a. melhorle das condiÇÕes de vida do 
seu povo. Não é meno.s verdade q:J.e 
tem preocupado também o::> trusv..E-, 
os maus brasileirOS, os corruptos. q'.le 
aspiram a. que o Brasil jamais saia 
<la atual condiçã.o de pais subdesen
VOlvido 'e permaneça. para sempre na 
dependência do exterior. 

Na· verdade, aS. nossas portentosas 
riquezas naturais - e não .só o pe .. 
tróleo ~ dormem no subsolo por falta 
de homens que executem com perSIS
tência. U1t1Q política sadia, enérgica e 
desassombrada no sentido da expl0· 
ração de nossos recursos que se acham 
debax~o da terra. 

A stmples criação da. Petrobrás -
como muitos parecem acreditar -
não resolveu de. pronto o problema 
dÓ· petJ:ól'!O bra.ro:ileiro. pOiS o PSind. 
paI no processo, que é 6. extraçao do 
óleO. ainda não foi atacado com a 
eficiência deseja· da , 

O Brasil possui cêrca de 3.400. DCO 
quilômetros quadrados de r.erl'eno se
dimentárIo ist"O é. mais do que OS Es
~M"" UnldOiS 114 éj:4OO& anterior 11 

proliferando no Brasil é O que menos 
lntel'e.ssa à Nação. Só temos ·am ca~ 
minho, para conseguirmos um futuro 
radioso: a batalha da produção. Pro
dução eficiente, produção controla.dn.. 
produção diversif:cada., de acôrdo ..!Ol~ 
as nossas possibilidades na.turais. pr·"!_ 
dução Q maior pOssível, visando a, d'C!~ 
senvolveT ao máximo a nossa capa
cidade latente. 

o Petróleo 
O assunto que hoje abOrdamos; 

o p~tróléO _ está. perfeitamente den_ 
tro do sistema de idéias c",ue sempre 
defendemos. A necessIdade d') des
pertar a poderosa fôrça econôrni-.'.t1; 
que ja2 em nosso subsolO. 

Temos conhecimento de que. con
forme levantamento reallza.dv secre

Ta:s re-servatórios têm g-eralnient.& 
enorme pressão, que força o óleo a 
;-,ubir à superficie livremente. A pres
são chega J, tal pont-o que dois exem
plos pedem bem ilustrar: o poço de 
Cêrro AZUl n9 4, no México, prOduziu 
nun1 s6 ct a o vohune de 300.00., boa.!''"
ri." (~3.!·!·il de 42 g·alões, ou sejam 15!J' 
litt'O.s. que é a medida usada pela 
maioria. dos paíse-s produtores) e O 
Yates, no ""'"'exas, 185.000 barriS, per..; 
dendo-se do primeiro a IIlaior parte 
1e~sa produção poís no momento não 
havia meiO de. controlar a fôrça do 
i a,to. Pode·se afirmar que os poços 
de 50.000 e 100.000 ba.rris por dia nãQ 
são incomr.ms. Quando Os po<;os não 
têm pressão ~uflciente, podem ser' 
utHizad-as bombas que trazem o pe": 
tró1eo à superfície. 

Técnica. de Pe.sQuiSQS 

tamente e bem estudado, calcu!Qu-se A pe.squisa - que é a primeira 
que () Brasil deve poSSuir "rul.1,s de ô~-:, fa~e da exploração do petróleo - é 
<ias reservas petroliferas do mundQ. feita .depois de Se apreciar as con-:-

E por que não t)rarm-os petróleo àições dos a!loramentos de rocha. 
P9rque a nossa balança. cÔmercial existentes no local, OS quais POdem. 
MUBOU. no ano de 1963, uma. impor- ou não ser indicio da presença. do 
tfLÇão de US$ 332.752.004 de petróleo óleo no subsolo. Positivada a. Pl.'€· 
e derivados de petróleo? :função. anotam-se entã:o as seguJn-· 

A resposta. não é difícil nem requer t.es medidM: 
o concurso de grandes m&temáttc.os. 1 _ Levanta.m~tO e ;econhec.i

,ou de computadores e1etrônicos. Co- mento da reg.1ão, para avaliação dtlB 
mecen10S pela produç!'io de petróleo PQ'õ.Sibilidades de exploração econô
'"lO !l:111:ti'I.' por padls, em toneladas mica; 

~
métricas, .... no ano de 1962; 2 _ Levantamento topográfico; 
1 Estados unidOs .... 354.3{){).OOO 3 - Levantamento geológico da. 
2 Rússia ........... 166.100.UOO sU"0erfície que inelui evidências· dlre-

1

3 venezuela ......... 155.000.000 'I tas e ind.i:reta.s d.a ocorrência d.e ?1'60 
.( Knwait . 8Z.700.0Otl e gás _ no local e na" prox1mld-a-
5 Arábia saudita .... 69.200.000 des dn- novo campo petrcUfl'€o a sw 
6 lrll ........... ".. 68.400.000 estudado; 
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oi - D:stribuição das rochas sedi .. 
nientãl'i-a.s, ígneas e metamórfica's, 
fazendo-se assim um levantamento 
g-el"lll e determinando .a. espeSS--lt'a das 
camadas sedimentrias B. origem das 

--... roch4s e do reservatório com! SU&S 
idades respectivas, e outras onnas 
geolóSicalS. ligad'as a inCO-nfOl'mi~a
des permeab,lida-de e convergência. 
vel:itic:ação da extstência de l"och9.S 

'-...... so)úv-e~s na região, bem como da per .. 
cent-agem de oa,rbõnio encontrad-o 
nos afloramentos da área; 

5- ~ Leva-ntament-o estl'lltmal, 
cOtnpreendendo; 

a) Tama,nho e posição d,a bací-a 
petrolífera; 

l)) pre.::-ença- de anticlin-os; e do-
.mOS' ' 

c)' profundidade da ocorrên:cia das 
ro\:has- petr-olíferas; 

.~ d) pl.'esens:.\. e natureza das falhas 
da. reg.iã -o, 

OS mapas de sup-erfície -podem ~.er 
feitos por a-erofotogrameta-ia, por 
triangulação ou pot. outros' método.<> 
comuns na agrimensura. 

O levantamento geológico da 5U
p~rticie pode ser feito com auxílio de 

PAtlOES 

I 
f 

:mndas d€ esca.va~ão de poços e trin
cheiras, pOl' sondagens, pel'a .geofisi ... 
ca - utillzancla':se os métodOs mag
néticas, gravimétT.IcO.s, si'!.micos e elé .. 
tricos. ~es mêtodo.s geofí,sicos de
ram uma nova, per~pectíva para a 
exploração não só do petróleo, com' 
de outros depósH:~iS minerais, am
pliando enormement.e aoS po.ss.ibUida
d€,s, da geOlogia de mina.s, < Houve 
então "lma grande evolução nOs in.s
trumentos gooti.slccz; refletindo prin
cipalmente na procura do petróleo. o 
que, a partir de 1924, acarreto-u enor
me 'progresso em t.ôdas as ZOnG-s pe
trolífel'as do mun-do. 

Outro aspecto L'1tere~.sante são as
explo;-ações. geológi-cas abaixo do ni
vel do mar, que sómente em 1944 fo
ram 1nlciada.s, no golfo do México, 
c-om o nôvo prOCe!fO sismioo e que 
produziram resultados notãvei..~, 

Petróleo na Amél"ictl Lat1n({ 

A Amél'ica Latin-a é uma área de 
grandes possibilide..des na. proQução 
d-e petróleo. O programa de perfura
ção de poços, pam 19~H, é o seguinte: 

1964 

iPoÇ03 

Previ.st<\'j 

1963 

Poç"" 

Perfuradoo 

hl'gentina . • .................... .t 4.5-2 1.02'J 
Bo1í.via . . •. ,., ..••••.••••.••••••• 1 68 53 
Brasil . . •.••••••••••••••••••••••. 1 185 100 
COlômbia ~ ...................... 1 117 10'1 
Cuba, ........................... f 22 24 
chile . . •• , ••••••••••••••.••••••• , 127 119 
Gu3.tenlala • • •.•••••••••• , ••••••. ~ 3 O 
Equadar • • .................. '., •• ! 50 3{) 
México . . •.••••••• , •••••••• , •..•. \ 651 5~ 
pel"~l . . •.•••••••••••••••••••••••• \ 135. 146

0 S'"n·lllam . '. •••••••••••••.••••..•• 2 
Tl"indade • • ..................... 1 219 236 

venezt\e.a_~_ ~~~.~.~.~_~- J~ __ :~I ___ 4_98 __ _ 

I TetaJ 

I 
........ 1 

I 
, I 

2.5-52 2.97G 

Como se vê. o maior programa de da~ena: Doo;2 poçOs per!W'ados, 
perfuração é o do México, realizado selS têm capaCIdade para 6.000 bar .. 
peta emprêsa estatal Pemex, progra- ris diários. 'Danto a prOdução dos 
ma- SÓ ultrapassado, nas América5, campos petrolíferos de Dina, conto a 
pe-los Estados unidQs e CMl~. de OrUa terão de espera:r que ~ 

A situação da América Latma em oleod'.ltOd Eejam construidos. As refl-
1963, no que .'ie refexe à extJ.:ação e nal'ia-? in.s-t-ala,das na Colômbia., têm 
refinação de óleo, foi a segumt-e: c~paclda.de p::1<ra 194.30-0 ba.rris dtá-

Colômbia 1"100. .... 

Com grandes possibilidades. ~e pro Venezueld 

".'~ /:. 

A capaciqade d.e :rtUtrt~çã.~ instaI=., 
da é de 1.115,800 barris, ou sejJl 
apena.s um têl'ÇO da produção nacic~ 
nal de óleo, Também as l'etinal'ias 
estão na.", mãos de estrangeiros, 

MéXico 

- ---' 
ternatlonal Petl'oleum COmpany r en
volvendo as propriedades da La. Bret. 
- Parinoo. Pe.ra. rerolver a' c:cntenda 
o Congresso Peruano delegou podêr~ ,,' 
a.o Presidente da República, Doutot 
Beleúncle. Caso não seja. pc~iYel um 
a.côrdo~ haverá desaproPl'lação, com lo 

toste, Srs, SenJ.ldores, é um exen~, aprovação do Congre&o. 
pl0 que devemos observar com ca_ A sua prxução. em 1963, fei de, ..• 
rinho excepcional, poiS esta. nação, 58.570 burris por d'a; sendo 00 maio .. 
em menQS de dez AtlOS, ficou auto_ res produtores a Internationa. PetN .. 
suficie.ute de petróleo e de trigo. leum Co" com 23.6&"0 banis diário.s e 
,~~CiiC() desempenha uma gran,· Q Cla. Petrcleira. Lobitoo, com .,' .... _ 

de ·1llllÇão na América Latina, A 23.340 bert-is. 
::,ua emprêsa estatal PetróleOt& A capacidade de refinação do Pe ... 
Mexicanos (PEM'EX) - tem dano ru é de 56,350 barris diário.<;, dos quais 
um desenvolvimento ext;raOl'dlDârio 48.500 prOVêm da refinaria da Inter ... 
àquele pai,:;. ,nat:onal Pet.roleUnt Co., localizada em 

Nas suas exportações, o petráleo e I Tal.arn, 
produtos derivados já entram CDln a I Chtle 
percellt~ge~ ~e 5 por cento. A pro.. Tem pequena pr-cduçâo _ mé-dia de 
duç~o at~ng.lu, em. 1963. a J1.4,:3S 130,180 barris, em 19133 _ e capac .• 
barrIS por dIa, ~·~lst:_an<lo-se ilnl da<le de reflnaçã.o imNl1ada d-a ordem 
a,umento .de 3,ú,o sobl'e o tetJ do de 48,600 bal'l"~, 
ano antel'lor, :itSte ano, espe!3_,sf 
nõvo aumento, de 2,6% .• 
,E já será. ultl'apa,ssada, pelas infol'" 

mações que acabO c;te receber. O 
Méxieó a"tínge atualmente 8 3.itl 000 
barris diários. . 

Conforme jã. foi assinalado, t.em o 
maior programa <ie perfuraçõe:> na 
América depois dos Estadof:i Unido,,, 
e do Canadá. A .sua indústria pc. 
troquímica é a melhor equipatla da 
América Latina. Já tem refinaxi3l; 
instala,das para. 319.000 ba.n·ig diá
rios e estão em fase de mont"q:rem 
outras refinarias, com capactdade 
pa.ra 200.000 barris. E' um exemplo 
que o Brasil deve seguir e na ver~ 
dade já vem seguindo, embOTa timL 
damente. 

Porém 815. SaJ1aOOl'es dl%e:1Volver 
um programa dessa na tmeza h:lO é 

Bra.iil 

Finalmente ,~h.egam(.s ao nQ!>$O pah .. 
Há cêl'ca de 15 ano." tinmos opa ... · .. 

tunida-de de vel' urna estatistich, .:-.tt 
nã,o nos enganamo's elaborada pela 
Essa, na. qual se diz.:a que Q n0.5.'-.{) 
pais tinha cêrca de 6 por centc da" 
te.::ierVas Petrolífera.:- mundIal", T::
mos lutado mals de 10 ano.'i com :..-' 
tlOE.se Petrobrá.'.', emprê::a e.3tatoal que 
pode ree.Lzar mui~o. desde que 5e.la. 
bem administrada. Elo é e ~erá, eu ... 
quanto houver bl'a"ileü'o5 dignes, in .. 
tocál-'cl. Merece QUe at=s~m ~e fale sõ .... 
bl"e ela e se n5.o chegou a ~er b~m 
nlalS útil à Nação a culpa rifi,o ê d;\ 
emprêsa e sim dos ~eus ndministrG"< 
dores, 

coisa. di.ficil. 
Porém, 81's, Ser.:\'làore<;, um pais 

detentor <ia imensa área sedimentar 
Arge1tlina ql~e PCs.s.uimos e Com indic;O;s de pê.~ 

troleo a Il1anife§ta.r-~~ em: muitos qQS 
O fato mais importante em ","~un~ seu.'; E::stados nao pOde (ioar parado, 

tos petrollferos neste pais, foi . o Jt preciso orjentar a no."ft) pl'OOuÇ'.ãet 
cancelamento, pelo Preslden1e Il1H~ para mOldes tnedernos ativar a pro ... 
dos contraios paJ.'u, perfura9~o de, dução B,umentando cotÍsideràvellnente 
poços nos campos de POSSibIlIdade I a p&qul~a e ,I. perfuração. Por que 
petrolifera da Argentina. firn-tados não o fazemO.!;? IncnpaClclade do b2'f1._ 
com c-ompanhias particulares estran sjle'ro. não é. TelUOO enfreptaoo no 
geiras. &'tes contra~s toram fei~<>:-~ c~t;lP? mineral problemas dos .ma~· 
em 1958 pelo eX-Pr~nte Frond~Zl d:fIce:s e sempre vencemos. Qual ao 
que antes havia escrito um livro n:... razãQ dê...~e ritmo me~quinho na 1105-
cionalista, mas ao assumir a presi sa prOdução petrclifera? No an-O Pfl3" 
dência da República não pós em mdo, prOduzimos se<7undo a.. méd'Q. 
prática a5 idéias pregadas. diâl'ia de 93.389 bar~js. quer o~êr 

Tais contratos foram oonsiderados ocorreu um aumento de 3 ,por cento 
ilegais. pois o pr,e~dente !'!ondizI sâbre 1962, PerfuraIDcs 179 poçc,s com 
não 1Â'l submeteu a aprovaçao do un~a ext.ensão de 248,684 metros, o 
Congresso Nacional, Os preço~ do:, que é muito pouco pare. êste paf,<;. A. 
perfuração foram considerados exces~ .ma capacidade de refinflção atinge a 
sivos, principalmente porque o seu 328.600 i::o.n-is diários. 
montante encareceu muito a prç"iu- Segundo estudos já j'ealizadôs c Au
ção de petróleo na Argentina, perfu~ ge das descobertas de petróleo no 
ração essa qUe atingiu, em 1962-, a mundo será no ano de 1968 e no ano 
1.022 poços, com a extensãc totul de 2010 essas descoberttls e.stal'ão encer-
1.6M.9'12 metros. A soma das pro: radas: Dessa [erma, cada pais pro-.. 
fundidades d~ poços perfprad<l3", e curara extrajr pt>tróleo no estmnge:. 
maior do que a da ven~ucla, vO~ ro, de maneIra Que resguarde e.s suas. 
lómbja e México e representa mais próprias reservas. Futuramente quem 
de 30 por cen"tc! de tÔ~5 a,s pel'fu- não ~iver a suB: própria produção de 
rações na AmérIca Latma. petl'oleo estJ:1l2'a em Sltuaçiio m.uito 

Todavia a produção da Argentina delicada.. 
C:lminuiu nesse mesmo ano de 1963. 1!: decisivo que abl'amos bem 09 
e~ 2,5 por cento, atingindo apenas a olhcs para o trágico dilema. de um 
266,240 barris di.ários, futuro próxImo; extrair pet1'01eo ou 

.::ucumb.1r. - , São essas as dificuldades com que 
lutam paises que têm necessidade dê 
ex.pandir as Slla5 riqueza.s minerais e 
nlUltas vêzes encontram obstáculos 
de tôda or-dem. 

E nada nQ.<; impele U8m o desastre 
pois temos entre nós bast.antes l'e: 

d'Jzir petróleo, sendo já admitIdo que .~ o majo.r prodlltor da. Amérit-a 
~ .sua produção poderá rivalidar fu- Latina e o segundo em tôda a Amé
turamente com a, da venezuela. Re- rica, antecedido pelos Estados un~
centementR, foi descoberto rlm novo d?s. A média diária de sUa proo~
campo petrolifero em Orito, jã na çao, em 1962, foi de 3.247.000 ba:-
]3.a,cia· Amazônica. O primeiro poço ris. Este ano, espera aumentar êsses 
perfurada está com uma produção teto em ma.iB 200.000 barris diáriOS. 
diâria de 2.000 barris, Em nOl'e-mb-:ro COmo a. Colômbia, a.sUa produção 
do ano pssado, a' produção da Co- está n-%. mãoo das maiores compa
lômbja foi de 188,900 barris por dia nhia.'i esll'angeiras, que desenvolvem 
e um nôvo aumento de produção é 't é 
esperado, com a entr,ada. em prOdu- em 1'1 mo c lere a produção petroli_ 
ção da área do rio ZuHa, fera, não se sabendo a-O cel·to por 

Com o término do oleoduto de 500 quantos .lnos poderá continuar essa 
t I"'"' d t i volumooa extração, que tem dado 

G.ullôme '1'0& e a conc~,() -o erro.. dinheiro "'"'ara. construir uma cidade llal do pôrto de santa Marta, no mar l'" 

Na Argentina, pais que -rem ca_ 
pacidade de reflnação de 389.900 
barris diários, a: maior l'efinaria. exis
tenta·é a' da Shell, com 180,000 bar~ 
ris .seguindo-se a Ye.cimientos Petro
liferos, com 150.000 e, finalmente, s. 
da lfs.'''o, com 75.000 barris, 

CUrsos e não é novidade que a maior 
parte dcs equipamentos refinários lã. 
pOdem ser construídos no Brasil 

E, nesse pal't-icular, volto .!i fn$Ls-tir 
que devemQf5 nos eSforça.r ao tnáxima 
pare. ,não depender de favores do Ex
terIOr, mesmo para a realização de 
obras dt! menOr envergadura, como 
POr exemplo a constl'uçá,o de estradas 
e CEl~M. Pent Ida.s Q3.J"afua.s, €L~dQs. parta. €.-t-e - Caracas - uma ponte imensa sÔ~ 

4't-no, mais 14 poços de 2.CQO ban'is bre o lago Maracaibo e outras 
»01' dia entrarão em funcionamento, oPTas. monumentais, O petróleo ciou O Peru é nutro ptlís .sul-amE!ricano 

E ainda mais: êsse potencial vai tf!ln.bem um padrão de vida elevo'_1 onde a poliUca do petroleo tem sérIas 
ser novamente aumentado, com as dLSslmo e o pais importa o que hã repercussões na vida pública 

O sr. Atilio FOntana _ V txa 
permIte Um e.parte? • '. 

~~xplorações do oamp.o petrolífero de de melhor no ext~riOl· pal a manter Atllaln1ente. está em curso um con~ 
Pint., na paü.'te euperilOr do do Ma.. I eM6. vi-da. faustosa. !1tto entre o Clovêruo do peru e a lu .. 

O SR. JOSll ERMIRIO - Pois nã.) 

O Sr. Atilio Fontana -~obn Sf!~ 
nador, os dados e!?tatisticQS e: !Ui po!1.. 

. -.- ~ . """-

• 

• 
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:. m"'l1~[;e::n d9S n~:"l ... '::;' f§.ll:~c1.S (.,? 
fc.r;.ll~.nt:.s, €.9:::ia!..'llcntc os. nitro~ 
g;::'l.~ {')~ e Ip.l'il cut;.:;:;:; UCD.i d~ p:-o~ 
Cl"u":!> úteis à eman::::p:lça~ eC':'ll.J. 
mlia 1 do Pc.fe. 

dw::r.:o a e:..trada..:; e eM ... ,:;, para 
isto netnns tudo o que seja nece.ssá·· 
:::10: Wat,~tia.l, mil) rle OI:1f:.\ e técnica 
avangada. 

Junho de 1964 

• 
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nhum é. com certeza, dê maior uu-
-i portã.ncia qUe o dQ petró~eo. [>erm:

ta ... :n~,· c!1',rC:1' 0, algUl1!' esclareél
mEl'!tos em relaç.:-,o à~ rc~rôes ti? on
de, prO\.lvclluen:e, vi:á, nO futuro, o 

_petró:eo ncce5sarlO eo cic.:;ent'olv:mcn
to d:l Br-' ~J, ECl que tod-os ês<es m~
todos 4'10 V, F.x~ citou pna pr.:::-.-pec
çt.v a4~ j: 7.i(1O.S petroliferas - a ae
roftomo:';j"·~metna, a magnctomctrra 
e tamb".}m ~ €lsmo~rafia - l'evela
\Xlm na re:zUio sedimentar, do creta
c).o ~no::;gorocnse indicios da p.'csen
ç.'L do ouro ne;!ro, A;nda ma:s: a 
PE'I'RonnAS féz o chamado poço 

At,',iJuia a Sua lmprOd.utl\'.dz:.d.~ e.:l1C'lC'mcnlar as in1uc{t:.a.s" de base, é r Para colccarmc.s ° nosso paiS.à al-
as dlf:.cu:.dades flll~Lnceira U. tel- o de ex:;:.t do G-ovêrno u:na admi- hlol.1a, da sua gl'andeza, que fOi, ,~: 
mo.slJ. de ó'e laUçar e de contmuar n!~u·;!Ç'~\O :-<adia e CJp:J7. dada dOs ncssos antepaE.:;adc.3, só ,~.:-:+~, 
~2U" 'rab-a;hcs (01 n-8'.".1 rc;;.ão, ~:).. . .. 
b:-e~udo na meu E~t~j8. V. Ex\! cuviu .Lendo) uma solução: 
um np;:c.:::n:r:nLe i;'lst:e do E:tado Que no futuro, r", pa:~n'l'as de Trab.a1ho árduo, efkirnte e pa.tr:ó .. 
d? Rio p;--an~e d~ !\o.-tt', t~mb..'m Alm:_h!1m Lin.cc~n e('~:m cOm e-ntu- tico, ôbre a égide do leme óe !J.~rn 
d17?n~O da 51tUa Ç"O do S lb !l.o d~ Slasmo e patrlcU'mo em tcdo o país, 
~:U, E 1 :> natal qut.nto 11 p::::~ença "um CcvJrno do povo, p:'tra o povo servir a Nação. (Muito bem, Mu:to 
do 0.('0 ~a..vador. d.). ... t.m .. nç-a!> e CltCU e pelo po~'o n5::1 de:'3p~. :::C2ra da fa .. bem: Palmas). O orador é cumpri .. 
u:n d:stnto, onGe u.xa pe,:,qUloSa f::ll 'ce da terra'. 

O Sr. Dl.:t-Hl/ll Ro!'((do - f?ef.ll- -- --- - -----
plcdpt,\'3. o de Gan~crra. I 
me 11 Me ~Cl0. SE~aETAI~}A DO SENADO FEDERAL 

p_oneüo d,~ Ganqorra Que deu mdí- O SI. Vivaldo Lirna - De qu:;.:qu~ 
CÍL.5 da pl'~cnça do petróleo, Se: maneila, foi num murllclp.o do Río 
m.üs, que todos &.ses métodos, ap€'- Orande--do Nert€'. :tstc e pala U1()drar 
sar c'a melhona da técnica, amda que ccntinuamc.", em rn:::.tl'ria de p::
podem apre~entar até 80",t de êl'l'O trólfO. wbretudo nas nc.&.a.5 regiões 
na .. primeiras prC$pecções, ou nas do !'{ordeste e. do No:te, ainda ba .. 
áreJs p:oneiras. Dai não podc-r com- :anceand.:J, no ar, a fazer m~a-ba.ri5-
preender nem ace. tal' o des~o.::nmen- mo ,n:t.~ gangorrBS do B~·a$il. 
to (lUe foi feito, dJ sontiu que estava O SR. JO::.1i: ER.\1íR!Q - Agrade
na 'Z0na de Mos~or6, tão prom:õ.<;;Jla ço o ,lparte de V. Ex'. O petróleo 
para 'outras re~iões, antes\, que :.e c'-'one conforme t::,,,--,>c, de.:)de o pa .. 
comprov11bSc, realmente, a ne~atlvi" ]eolóico 'ate ° cenm:ólco, atravessa,ndo 
dade all da existêncIa dO petl'nu'o. tôda. a era me,czóica e at:ê pericdo 
:ervo acrescer. a'nda. outra rozã-o pJ- p1isto.:-eno, ~ão regiõ::s de grandes 
N que ri. PETROBRAS volte a !Jlr.";" ár€a.s pr{.ro~i!eras. E certo' que o 
p""qui~a nl re~tão f-edlmE'ntar do Brac,il p-}S-"U\ reg ôe<; com:) E"~'Ias na 
~.Tos!õo;ó _ e 3 questão dJ. hldrclo- Amazõn:a, A ê· t.e rr::t>rH0 ~ttu cs
g-iJ, t.50 importante que pode .lnfl!J- pc-:'andD wtum.:;ção dJ !\-'::n .. "t:o d::..s 
enciar o pro:?tEso da mmha reg.ã-O. ~,1inas e Energia. 

Atos do Pr!meiro Secretário 
O Senhor P:-lmeiro SeCI etãr~o con

cc::Ieu, nos têrmoJ do art. 270, ioem 
li, da Re~oluç'ão 119 6-6D e de <!côrdo 
com ° l'e"':p-ectivo Laudo MédiCO, 30 
(tl'int·a) dias de licenç,J. p~a trata ... 
mento de S'lúde, a Emmanc'el Novaes. 
Auxiliar Lq'i.s.!ativo, PL~lO, em pl'Ol' .. 
rcgação, a partir de 3 doe ma:'o d~ 
1961, {DP-4õ2-64), 
. E[cretaria d3 Senado Fed::!raI. em 

18 de junho de 196'4, - Et.'andro 1Jlcn
d-ts Víunna, Diretor-Geral. 

PORTAR1A N? 35, DE 1964 

o Pr:meiro Secr;:tr.rio, no USo dzs 
li trib'-üçôe:; que lhe ecnfere o art. 51, 
letra j, do Re6irnen f--O In~";!rno e d-e 
,i-cô;do com o d!spoot-a nJ Rc.s::;..;çáo 
n? 8, da 1963, rCóclve de..>lgnar para 
o Gab.Jlete do Presidente da Ccm':'~s§.o 
d~ Le~islaçãQ Social, cOmo Amoliar, 
l\-1arl.a de Lourdes vet:;;a, Allxiliar Le
;-1.<1. ti vo, PL-lQ. 
. S~crefuna do SC:Lacto. F;:d~raJ, em 

24 de de junho de 19'04. 

porque se sabe que. levantado ° pf'r- Quando .!ta Mlnhtro dJ. A~:'ic1!1-
j';1 geOlógico da Rc?:ião do Apod1, tura, d2.s.e;ando exp~crar t..!cn~Camen
existe no ere-nito, a uns 600 metrn~ te uma 'Írca flol'e.::ital, alim de sabe'r 
de profundIdade. quant'dade ti 'á::':1l.1 do \'a:or rra] da madeira a ser ex

que serv"·'.a para irrip<;,ão e para CI~~. p.::;r~rrda o que sel'ia feito em c-:n
sedf'nt-tll:" a populaçâo e n ~'l.do· OI!' J'ção de efic:e,ncia e .ná-o 1ravJ..- a~ 
'pol'venturtl fôsse criaa.o n:; re~iâo que ,[:rariu.'> u:'C'á:cB.s _ indazuei, sôhre 
'flbrallrre cêrca de 100.00 hectare::' "1u~':a rf6;ã~l, de do~s a'!"rônomc~ que 
Dai pedir a V. Ex'" que Inclua no t'olt.~l3m de Já, Dis . .:e"nm-me o S~
cat5.1o"'0 das regiões possivei.~ d2 pe-: gu:nte: a la:n,l !la A:n3.7.OniJ. (:h~;ra 
trói~o "'a que me referi. também cre"--I3. p"t:'ólEo. I PORTARIA N" B6, DE 1964 
tlC!o s'nd:] dê:-.s~--s dados de :a:(';' , ." ' 
impo"t.antc de encontrar-se n á?;u'J, ,,0, ~r.: At,l;o ,Fontana ,- ~::;~re O P1'ÍmeiJ:o Se-c:-ctár-iO, fl-" u:o das 
11 (l {' :te que talvez at:nja .,', .. / S .. n!.l..ao., pernut'!--mr out.ra .nt.~r- atl' .. buiçõe.s IUC lhe ccnfere o art. 51, 
3';),O{\~,~NJ de metros cúb!cc.s <:al('u- nI:v.uo . V. ~~ 8.111da

w
lLl p,::;uco, d:~se ,et.ra i, do Regilnenlo InCetno e de 

lalla0-~e a área e a p"ofund.dac'lc ~o q~~.' em no ... o pal;:., nuo fX,l..<,t.-:ill CV~- ncól'do cem o di.spc.sto n.a Reso:uçãO 
nren'to nelJ. extstf'nt::. Tnlvc3 se.lO ::l.(,Gf'~ de c.lpital que p~rmltnrn as n9 8, de 1963, l"€sOlve de--i;n-;.r para 
~n('(j'!.trad3., olem do petróleo. fi ã '!l}-<l: empresas T parucul~.re!:> Exp.lcrar o p~- o Gabinete do Prc.s:dente da CcmlS
tf:o l1{'('e!'3ãr!a à prcdUl;5.Q :1,9 rp;::!l,"OI trólea, NO EntantO, venflcB.mos ~ã!l de Constituição e Justiç:l, ccmo 
OuS cJ· .. tirg:.":G do Rl0 Crond~ dn E'~a.m03 bé:n1 info!'madcs - q~~ pl .. Auxil:ar, Pau;o Irln~u Porte,', Aux1~ 

- José Celestino Pessõa, Cllete· dI) 
Tra.nsportes. PL-6. a partir fie 2 de 
maio db 1964 lDP-392-64); 

- Apolônio Jorge de Farias Salles . 
FilhO, Redator de Amais e Documm" 
tos Parlamentares, PL~3, a partir de 
4 de bril de 1961 (DP-428 .. (· '( ; , 

:Manoel, de Andrade Mvura. 
controlador ará! w, PL-6, ti partir 
de 2ú de maio de 1964 tDP-4.H-64). 

Concedeu, ainda, férias relativa.'iJ 
ao exerc1cio de 1963. aos seguin;"';3! 
rundolJ~,l'io<. ; 

- MurUo Ed~on Coelho de Souz.~. 
Ajudante de Porteiro. pc.,. 7, a partir 
t!e 4 de J'!J11JO d~ 19C 1 (DP a 416-64); 

- Ivan Pnlme:ra, D;retor ãa 
PL-l, a partir ele 26 de maio de 
(DP-495-64 \ . 

Abon0U, d=' arô,'do com o art, 160,. 
ft:m -11 e 302 do Regulamento da. 
Secret.aria. as [altas: relativas ao mês 
de abril dr)~ S"';"ll~n!{'s funcionfiríos: 

- Frt ncirco Soares P~reira. '1'9.
qU1ll":)fo Re\i.~of, PL-2, no -d a 5; 

_.. I'3abd 1\·!ag-dlhâes Evanr;ellsta-, 
Aux:liar Ij>gislativo. PL .. IO, n~ dina. 
30; 

_ Maria Ianez Brown, Ofjclala I.e .. 
::- .. r!at.\':l. PL6, no dia 31.1; 

:t-;";t~. ,tnc:,cs nr;:.< (:\ estaQ ~mp:e!::,n;o d!- ' .. :.r L2'6.slailvo, PL-l{l, 
O Si"' ,!CSS' ER~nnTO ,- f.'r:-:l- nh:',:r,o em pe:!':p.:::as d:- p~t:-ó •. o nJ 

d:,'o <l coopc!'arão de V. Ex1.. S:::ln:fl. 
S2.:';naria to $najo 

:4 C1~ junho de l!~:L _ 
que' 

_ M8r1~ Ellza NOgueira 
O!'id:J:l BibUotecário, PL-5, 

, "O' 
r.·:'~."~!. pm ", • 
1(1 Secr .... ál'l-o! _9 t.l:lnoel JOSe dos Santo~, Auxl-

O C:rEt5.~~O no Brasil, .r~o:nf('a ~~ O SR. JO.3É E~.:\.inHO _ F:n 
Blhia e~.: f''"LPnd':. n.em .d!l_ - R· ,p:cpu:ç':':"'! Fm p::"qur-r.:l t':A'a, 
CI'sllrle éo N'c'.'tr, Nao ~á tdZJ? pJ- -nr.:~"o-(. .. Cc-

~'a fe i<'o~f!l' r" 3 Jormaçao f1;eOlo-s::.C;)! ' 
Acho (ltle 1'ldo df'pende de _hcmcn~ I O Sr. ,1t1lio Fontanu - Eu' p.:qJ.:':-
que teill'v,m lõrcl õe vontadf' pal'~ ~~.J [,,('.l,a rr.dm~nt::'; ma.:" qU3.;õC 10-
enfrentar cc; problem;ts e re~oJve-lo· II c:'--, quando ccmcçam, o fJ.zc,n LTI 
de trentp-. n~o se intim;dando c:"nl a P:'~lu':na (::;'3,J., D~PQL.", ('( m o t~m
declaraç&.o de quem quer que sep, dê po vão crE'cendo os im E'!'UmEn:Qs. 
dentro do PZfs OU de foro. O SR. JOS1+; ER\1tRIO - Vêm mdeS 

O Sr. VivaldO Lima - permite V. p~rfurando o solo embOra sem l'ecur
Ex~ no seu (l,~scurso mn1B uma m- so-". Não os tendo, entretanto não 
tavf'nç'lo? (A"se11 timenfo do oradOr poderj:) continuuar na exploreção do 
_ V. Exlt. está expondo a"sunto· Que pe;.a·ólf'-o, por muito tempo ainda. 
não p.?de.r'a p~osseg-uir .. s~m outra i~~ O sr. Afilio Fontana _ A Petro
tel1el'encHl. que. é o p,ob.<'l!J3 do P, bnis dc::.pend0, anu:time.lte, soma fa-
tróleo hO Erosll. A BahIa é hOJe bulo"a . 
quem realmente esta atendendo à.c:; , 
nece'Osld!ldes, embora pal'c!(\lnr~.nt€', O S,R.. JOSf: ER.!\HRIO _ Razão 
do País. em m1térin de pet1'6I~O A p::1r que, a exploração do pet"óleo, no 
Tcgi?o llmazônlcn, que é COnBIOera- Bra~il, só poderá sl'l' feita pelo ao
da justamente fi bacia sedimentar vêrno. Os lucro", com a explcl"ação 
do Bl' ... .sH. está pa.<;ta à mar~em, por- do p::tlóleo deVem ser deren<I:dos, ti 
que o..q (>n~enhe!ro3 do, PETROB:1:AS . T " 

não cons:deram os poços plonei'..)" tCQO ctlsto .. p'Jfa que a Naçao o~ pes
como cDmerciáveis e. assim, são fe-, ~'J. apro ... el~.a: no seu desenvolvlmen
c!1'Jdo..q s'stem~ticrJmente. A:ora a1t! to. 
p;Jm (l~€, R PETROBRAS so tem t O Sr. Atilio Fontana ~ Faç3.lllcs 
d') nrenn'o. vcto~ para que a E:ituacão atual se 

At!'! l~á. dois S!lo--'>. al~gava-se um modlf:que. Que as empre,a,s e:,-tatais 
oe!'iperd;cJo de cerca dê quatorze bl

• 1'.- l' ~~e portaria, PL-8, no dia 27i 

I _. Walldr Silveira de Almeida. Ta-
Atos de Diretor Geral qu'~'·UfO de Deb.tes, PL-3, no dia. 

_ 30. 
O Dirétol'-Ger ..... l d~re:;.J. os b0,';;uin- AllL,riz.ou consigna.r nos e,gsenta .. 

L::; rcquer,men"os: mentes de Elza. Loureiro Galott1, 
DP-30Q-6,! - ue Evandro Fonseca 

,Fl.~anaguá., Redator ,de R~d.bd.ifu
f';!.o, PL-4, em que sollc;ta cOllt;lgem 
ce lempo de serviçtJ prestado 1.0 Ins
tituto de Previdência e Assistência 
aw Servidores do Estado, num total 
de -75!'! dias; 

DP _530~64 - do Sar.:.h Abrahlo, 
OilcJa! Legí5hl.dvo. PL.6, em qUe ::.0-
lIcita llcença_gedatTlt.e, a part1r d.e 10 
;::te malo de 1964; 
DP~522_64 _ de Sarah Abrohl1,O, 

01lCial Legi!'Jlativa, PL.6, em que 
"olie .. na saltrio....t.3 .. T,~'U. e-n relaçll.o 
a sel filho ClÁudio Mallod, a partir 
de maio de J964. 

Autorizou, a pedldo dos interessa .. 
,dos, o oonoclam:nto de .".J.Jário-fa_ 
111í1'a dos seguintes funcionârios: 

- Altamira Alberto Tavares, Au
:x:iIiar ce Limpeza, P~-ll, em relação 
a sua filha \lcíné!a, falecida em 24 
de março de 1964 (DP-432-64); 

Cficla..13. Legislativo PL~4, c -el(lZ1O
e agradecimentos do Presidente da 
C(Jm~ssão Examinadora das provas 
para Auxi11ar de Secretaria f$ubstt .. 
tuto, Ajudat.!te da portaria o Ser
t'ente de Adnfnistração, peJa presti
mosa. colaboração que deu aos tra .. 
balhos da referida. comissão. na qua,.. 
Udade de Secretária, com inteligência 
exata execuçã o das tarefas q1:t.e lho 
foram cometidas. 

Diretoria do pessoal, em 18 de jU .. 
nho de 1964. _ 4farta 00 Carmo 
Rondon Ribeiro Saraiva - DIretora 
do Pessoal, 

PORTARIA N.' 50 DE 24 DE J()NHO 
DE 1964 

O Diretor-Geral, nb USô de S~19 
atribuições, resolve d.esignar lliltoD 
do Amarol, Auxiliar de Limpeza, 
PL-ll, para exercel _ a.s funções de 
Con!ínuo do Gabinete do -LI) Sul'l~ \t.e. lhõr~ d·o, cruzelroq ne Ama:.:ôniR, Quer l'~:::.:n~cnte se ~ra.nsf(}rmenJ Em orga .. 

d~ze; d!nh#?ifO desperdiçadD d-l Nua nIzar;o~S eccnomlcas, c:!pllze-s de r~- -:- Orlando AYl'e.~, Aux11lar de Por .. 
f ção. ';-.Io rntanto, o tesultado da per- "C!VC- o prob:tma. dE' prhóleo. A \'e-:- I tJrla, PL.-8, em rzlação a· seu fill}o 

fura~"'., 6') poço de Nova Olinda cau· d3.d~, po!'ém, é que itt" e,~~ rlat:1. la .. ,Paulo ROberto. por ey ..... cer funçao 

secretaria. do serra.do Federal, em 
24 <i.~ junh'J d'e 1964. _ E'lKtrnarro 
Mendes Vianna, Diretor-Gero.!. , 

S1)U entus :::smo em tcdo o Bl'as~L lnrnlz"re-lmente, elf~'_ n':) :2111 olerê- públ'ca (DP~<Gi-64; 
As smostrr'S rcvelDva~l1 produto ql1e I cid:;, bC'l'.S ruulf::.d('.-,, I - Alexandre 1-tarqueE de Albu- PORTARIA N.' 51 DE 24 DE JUNHO 

DE 1964 parecia 53 :do de uma refinaria. Vil 'querque Mello, Auxiliar Leg-islativo, 
nB'S m5.o..' dI') PTesidente Getúl'o Var- O s.....-q. JO?-t ElR-,.!1RI0 - ~ o Q.'".le" PL~D. em relação 11 sua. espôsa, por O Diretor-Geral, no Uso de suas. 
~l?.s e na.., do atll3.1 Prefeito de Bra-I re:timente desejanc3. At,.-'\ agora. o' exercer função pública \DP-442-G4; atribuições, TesoIve design:;\r Ne.'ltJr 
sUla. naquela. épcca Pre~ldente da, petr6le-o não t'em d"do 3-0· :-".c~., os !'::! .. I - Propércio Xavier da Silva, Ele- Gomes dos santos, Ajudante da PCr .. 
Cons:>lh-o Kacional do petr6leo, ,as: Eultados almejado'), não ~bstante a tricista, PL-7, em relaf~ a sua es- taria. FT-7, par('t servir na DilletoTia. 
emostm..<; do óleo do longJ:nquo f[m-I PETROBRAS te!' cl'f'><:. ... ido bJstante posa. a partir âf> jalíc!.-o qe 1964

1 

da 'I1aquigraIia durante o imped1mt:>u-
cã9 do m 'U F'~ta.dAoS· pareC't' 'te nhaã-, No ano pa.s~!l-d:) :.ua" ~p"0dUCiO S'Jbhi i lDPAf1S_64. to de Newton Ferraz de Souza. 
do A PETR0BR no- eu an O . ' " . . 
dOjs anos atr{Js, creio est'3.Va passan-: lmen~amente. - : Concedeu fel' as relativa.:: ao exer- Secreroria do Senado Federá1, en 
do em encerrar suas pesquisas na Assim, nc~s() devel', mun P4is pO- C.C'O de 1962 aOs sersúinles func~Oná- 24 de junho de 1964. Evandj o 
Amazônia .. com:derando-a.s onercnts. bre e .5€m recurso,..; fin.lnc::,i,·oJ p'3:ra rios: I.'\fell-des Vian1!a, Diretor-Gero1. 



DI"R:O DO CO:l:GPJ:;SSO NAClO:li.AL (Seção 11) Jüi1:lO de 1964 
.~~~~~~----~~~~~~~= 

, 
~ ... .jura A:J.drade lP':;OJ 

1.V .:. ......... ___ H .. - J...,.u"Ite. l'.lcl.'jZ lUUNl 
~" ~ ... ;.;.çL ... , ,u - UIJtl€1 ~o l .... ldi.11hu .1"'.:::5D). 
Ó' ~':i,; c.ii;·,t.; Aold,oerto ;:j,nJ. Pl.l::S1 
"'" ..:J_ .... e an... "'attet~ r'.r •. L .. Li,.. ,Pl1..:) 

.lo"" ;:"'..I{.lc4lC - J:l.lqu.:.m P,):.fü2 IvDN) 
:';''' b' .. p., tl~~ - GUldo M-vndlm !P~UI 
3'" :::;LU.l.fú e - \'a..5CO>1CC.JU..: fOrre:, IFTB) 
4~ :::;l~l·n.c - Her1lJaldo V\l;lrP ;3. 12gend.] _ BPl) 

R:::;"<1..:.v:,:,.~ I ,. .. ;/'.0 P~:1T1D~RIA 
SOClI • .L UE·l' .• u_n.,fi 1 :4...L t'cU, - 2,;'-' • ..:pr':ben!.antes' 

1 J.~ \..I ... ,).1 ..... 1U - Ac.e ••• &.Il~OnlU ~C1H~o - j;)i:Ul.J.a 
:~, u~tUac,.. , .. I óu\wa _ e.ll<1 lJ .... ~_!1::.,:,:.. .. 1 _~ :.~Li .. &r - cl. S..lnto. 
;;., c."cÔ<,;LmJ t:l.w',~ - 1.\1dla!IUJc ! J.4. Lt.wer.u i . ..:J'JnllO - U-U.lnat..1 .. a 
" .:).Od.,waO A,rcher _ MjlJ,.l!Uatl lil. MUUlfl, And.l'l:.ae - Sao PaUlo 
tll VIL\JJ'l!lu ,,'reue '- Maranfllo. 111;) Atlilo t'vntan~ - S;111ta Cntarina 
!:i ,.::ol!~etrea(. Pacheco - PU:lUI 17 GulCto "'J.ona.:n - R. G, SUl. 
'. I ,Vl:neze,:: Plmeo!.el _ C:!a..a .8 BeoedUc Vl:;jllaCl.:ues - M. Gernh 
8' Yv Il0'5IJl} Gunçalves _ Cf Má 119 l' .... úÍoto MIlUer - Mato Gr-~ 
ti W Wreot,. 3u.rg;: _ R (] N Jr",E 2{) José f"ellciano - Oolás 

1", ,H' .. J. t..:'amt!lro _ paralba ;,1;1 J~cellnO" Kuott:schelr ':.. Goláa 
H I Le t.e N~ _ Serg\pE 22. PedT'Q LudoViCO - GOlãa 

!-"p"t .. ..JU l'aÃBALHJ:6TA BR.\.3:J. EIRO (?TEr - 11 representAnt& 

1 I Ac.a.oertu Sena - Acr H... J;eSd)!l. de Queltoz - Perna.mbuct 
2 i üscal PI:\.SS~ - Acr'e 11 J use Erllilnu - pernambuco . 
;,; I '/1'laJCle L..trra _ Amazona", /112" SHvestre Pérw!es - A1afJ~ 
4 I It:OlnunOt. L.eVl - Ama.zunas 113 . V~concelOS rOrres - R de JQ.... 
~ I Art.nUl vu-gU1o - Amazonas I nelro 
6 , Ar.f..O"nl(l Juctl _ Cea a H.. Nelson Macui.B..D - Paraná 
'i i l1t1 Hun &osado _ a.G N ..;rtoé: ,15 Mei!o H! aga - Parana. 
8- I Argermro de E><guei:rea~ _ ParalOS 16. Noguelra da Gama - .Vi, Oer~ 
9 t Barros carvalho - Pernambuco 117 Bezerra Netc, - Mato Gro.$sQ 

U~lAO uEMOCRAT~CA NAt:10:'>l.Al lUDNj _ 15 .-epresent.antes 

1 I Za:harl.&.E de AssumpÇã.o - ~~", .. tl.t 9 Pache Cru.aza.ns - S Pau1!) . 
2 : Jq.aqwm rarente _ Piaml 110. Ad-OJphO I?ranco - PUGná. 
2 JOI.e l'Andldo _ Plaw 11. Lrtneu Bo:.l.lbausen - S \.:~t.ar1ru; 
<: \ l..l.lllU1.e M.ariz _ R G do No:"te la AntOn1-a Carlos - S CatG.~toB 

aLocas PArlTIÓÁRIOS 

BlCl:o parlamentar Inaepe7"LCi!·i~:e. 

PSP 
PTN 
PStl 

PR 
MTH P= 

Sem Le!!"~nda 

Líder do Govêrno: 
F'llmt<l Mll.1er 

ê! Senadores 
·3 Sena.aOfes 
1 Senador-
1 8enadoI" 
1 SenadoI" 
! Senado!' 
fi Senaj07es 

16 Senaaores 

LIDERAI\!ÇAS 

Vlce~LtdereS: 
Daniel Krleger 
Mero de Sã. 
~1l.son GOnçalVES 

JLOCOPARLAr'.~ErJT AR lfuDEPEI\IDEI\lTE 
Lr.aer: L1no de Matos tp'l'N). JosapbAt Marinho Isem legenda) 

Vtce-Ltder: 
Aurelto Vianna lPSB) 

n - PARTIDOS 
PAHIlDO LIBERTADOR tPLl;' PARTlL-Q SOCIAL OEMO<.:RA1·1<.:0 

lPSOI . Ltctm: Mem Qe Sã ... 

• 

Llder: F!liDto MUIler 
Vtce ... Lzder: AlOyS1C,J de carve.Uto 

Vu.:e Ltael es: 

WUsun UUnça.iveS 
S1.gerrt:'üc p.d.Cnecr 
Wa~Jredu üurge.l 

PAntlDO l'RABALHISTA 
i:lH.i\::5l .. .J'.!LRO JPT"B). 

Ltae,: Art.hw VugU.lf 

VICt;··Llue1es: 

!pARTIDO SOClAJ. HWGRESSlSOU 
,p S Pl 

, 

Llcler:· Mtguet Couto 
Vlce·LUtBr: RaUl GlubertJ: 

PARIWO l'RABALHLSTA 
NACIONAL lPTNI 

Lider: Llno .le Matos 
Vtce·Ltder: Cattete Plllheiro 

lU - partl.;f;s de . 'L SÓ 
Repluentante S lohu Agl'ltJino - Paralba 113 Daniel Knegel·....- R O jo Sru 

6 ! Rp PalmeIra _ AlagoEt8 14 Milton Campos - M:nn.,.", Ueral.! 
'1 I Eurico Rezende _ E Santo 115. Lopea da Co&ta _ Mat.o ü'usSú Bezerr~ N?tc 
O I A11nsO Arlnos _ Guanaban \ UseM ?l:I.~Os 

( MOVIMElNro l'RABALHISTA 
RENOV ADOR tMT!l1 

I 
ADtomo JUCa i 

. PARTIDO LIBERTADOR 'PL) - 2 representantes Representante: Aarão Ste1nbruc.h· 

t.i AI,'l"!c Oe Can.lho _ Ba!úa 2 Mem de Sá _ R G. <\~ 5,," IUNIAO DEMOCRATICi\ N~C10NAllpARTlDO DEMOCRATA CRlST~Q 
.1... ; (U D N) 'PDC) P.:~TIDO rRA~ALHISTA N ACHO NAl. tP'!'N) a 'representante:. ., " .'1 

~.I Cattete ~e1ro _ Parê. 2. Lln'J de Matos - S Paulo 

.i Pl~TIDO SOCIAL PROG~"SISTA (PSP). - a representantes 
LI Rat.J Olul>ertl _ 9;. santo 3. Ml8uel Couto - R d. J.netrO 

I?ARTIDO SOCIAL SRASIJ..JúRQ WSB) - 1 repre:.entante 
1. AuréliO Vta.na _ Guanabara 

TIl.ABALlilS'I A RlSNOV ADOR IMTR) 

1 Aarào Stenbn.ct" - RIO de Ja.tIeiro 

1 represen~"'l"te 

. e>ARTlDO RJ:lk'O<lUCAM .. (PRI _ A repr"aenta.nta 

1. Júl10 ~&c - f:Jerglpe 

j'ARTlDO DEMOCRIlTA CR.:S'IAr:> !PDCI 

1. Arnon de MelO" - Alagoas 

Sl!J>4 LEGENDA 
Mu1nbo- - Bahl.a 2. Ber1tla.!do 

RES\J~';l'-

Párlldo Social DeIIWCrá.t:co 
P&r1;!àol'ra.b&lhU;ta NaelOllW 

O"tLiãc Oemocrátlca. t'lac1oaaJ. 
P&rtiáo Wbertaàor 

Farttdo l'raballll.sta NIIClOIU\l 
pa.rt1ao Soel&1 ProiJreso\Sta 

Pa.rt1do BoClalISta Bro,sUffi:rt 
Putldo Republicano 

,I . Partido Democrata CrIstão 
Movimento 'I'ttl>alhlsta Renov~d", 

sem legendtl 

U'SOJ 
IP'l'Bl 
IUVN) 
(PL! 
'P'I'Nl' 
'PSP) 
IPSB) ~ 
(PRl 
(PDCl (II!ITR) _ 

aa 
17 
15 
3 
n 
2 
1 
1 
1 
1 

C.(\ 

2 
,--

1 i.""C-Jll'e5Dtanto 

'66 

Ltder: DttllleL lir1cger ~presentante: Arnon de Mel!o 

Vlce-Uaeles: PARTIDO REl-"UBLlCANO lPR); 

EUrICO ttezende 
AdoltlhQ F'ranco 
Padre caJ.azans 
~pes da CObt.a 

Repre=tanl<>: JtllIo LeIte 

PARTIDO SQClALISTA 
BRASILEIRO tPSB) . 

Representent<>: AureUO Vianna' 

AClRICUL TURA 

PresIdente _ senador Jose EnnaiC tPTBI 

Vice· ;resIdente -Senador EUSêtl10 Barros 'PSD) 
COMPOsIÇAC 

Eugênlo Sarra 
José Fel1ctano 

ntula.rell' 

José ~lo 
DIx-HuJt Rosado 

1'1= 
Lopes aa .:o'ta 
AntOlllo <:arl<>s 

TItulares 

PSD 
Suplentes 

1. AttllJo Fontana 
B. Benedicto V,..uawen 

Suplentes 

1. Melo Bragn 
2. Argemiro do Flguelre&> 

Supleilt<:3 

1. Daniel Kr1eger 
B. João AgrlplnO 

sup!entea 

B.~ .1.. 

Júllo LeIto Raul ~Iubertl U'SP) 

. Secretano Joé Ney Danta.s. 
Reunl6e. -. qu!nf!nC.felras, ~ 10 bor"" 
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CONSTITUiÇÃO E NSJlÇA 
pleSldent.;> ~ A:.;.t...:.~ Armes .UD1~ I 
VIcie f'r~,oeut~ - :;.y~~ U-Or:;ÇLH;,s PS!?> 

CU.\l}" I...;-t" AO 

P.::ll) 

Tlf'l\a.res 

. J~fters{1n Oe tU'lia.'" 
An',oUlu tld.JO ... ,(.. 
V/uson Oonç.ai~~ 

Ruy Ca"neiTo 

Edmuncto Levi 
Bezerra Neto 
Arthur Vlrg1Uo 

Aloysio de Carva1"o 

Manso Arlnos 
...cUton Campos t*) 

(PL) 

P1 ti, 

ODN 

SJ'Plent.~ 

1 r-J~n~zeE PU' .... ente1 
2 Lelt·e New 
::i Jose f'ellCiano 
4 FUmt-o MtUler 

1 Al'gemU'o de F1gueired. 
2. Melo Braga 
3 Oscar Passos 

1 Daniel Krleger. 

a • J oà.Q AlIrtjl!inO 
3. Eiurico Rezende 

B ~ .. 1. 

JO!'.apbat Marinho !sem legenaaJ Aarão Stelnbruch 
SeC1etárla: Mar1a Helena Buen,o B: ;.H}C!ao. 

~€'Untôes - q,uart~fetra.s. M 16 noras 

DISTRITO FEOERAL: 

Fl'esiclen~e - At...rêlio Vianna. tPSB, 

V:ce-PrcsideDt~ - P;;dro LudoV1CO (PSD) 

COMPC:llÇAO 

Tltute.res 

Pedro Ludo. ic<> 

Ftllntc Mill1er 

O.scar Passo::; 

Edmundo L~vl 

rSD 
1 J:>se FelMano 

2 Wailredo OW'gel 

PT" 
1. Melo Braga 

2. Antônlo J.JCã 

8 l.!. 
A'1réllo Vianna IPSB)" uno d. Ma"tos cPI'Nl 

Secretária Julleta Rfbclro -dos Santo.s 

Qeuntóes - qUintas- feiras. áS 16 nora.s 

ECONOMIA 
PrIlSldenUl - Lelte Neto (PSD>, 

Vtce-prestãente - José Ern,lIio U'TI3\' 
çOMPOSIÇAO 

fSD 
Tituta:res Suplentes 

1: Jerferson de Agw.a.r Lelte Neto 
AttJllo Fontana 
Josá FellclAD .... 

Adolpbo Fr..nctl 

LOpes d, Co". 
ldneu Bornhnrutn 

2. Slgefred~ l'8oCheoo 
3. S,b.,tlã<l Ateher, 

t"l'B 

1. Bez.erra Neto 
2. Oscar passos 

UDN 
1. José Cilnóldo 

2. Zocha.rlas de AssumPÇ!IA 

S. Mem de S~ tPI.) 
BPl. 

Aurélio Vienna (P8B); 

&::ct'et~Tta - AIacy O"Reilly 
Rcun:ões - Qu!ntll8~feira5. às 15.SO 

t:DUC:-'Çll.Q E CULTURA 

Preslàentc - Mcnezes Pllll",te] IPSD): 

Vico-pres1&nt8 - Padre Cala.zall3 tPTB), 
COllll'OSrçAO 

PSD 

'. 

= '" --. 

/

' Pessoa de Queiro., 
António Jurá 

PTB 

1. EdmundO LevJ 
2. VIvaldo Llma 

I 

I 
I' 

I 

.\ 
! , 

Padre Ca.,aza.ns 
Mem ,de Sá (PL} 

l.IDN 

1. Afon.so Arinos 
2. Milton Campos 

B P.l. 

Ma.rÚÚl~ lSem lega .. da) Lil,?;êl de Mattos (PTN>: 
S:i"'r":ána _ Vera Alvarenga Malra 

Reuniões - Quart.ru.fetras. à.a 16 horas 

FINANÇAS, 

Argemlro de Fig"Jeiredo ) P'l':a~. 
rn~·.rtdente -

Vice~pre8jdente: - Daniel Krieger (UDN). 

Titulare'" 
Victorlno Frclre 
Lobão da SiJ velIQ, 
Sigetredo Pacbeco 
Wilson QOm;aJve.s 
Leite Neto 

Argemiro de Flgu~edo. 
Bezerra Neto 
Pessoa d. Quelr03 
Antonlo J~ca 

Darue! K.rieger 
Irineu Bornhaulk_ 
Eurico Rezende 

Mem de Sã 

Llno de Mat~..o.s IPTN) 
Aurélio VIanna (PSB) 

COMPOSIt.:AO 

"SD 
Suplente, 

1. AttUio Fontana 
2. JOse Gwomard 
3. Eugenio Barros" 
4. Menezes I?'unentel 
5. Pedro LudoVict.. 

1. José Ermfrl0 
2. EdmunUo Levi 
3. ~'..e:o B-raf'r a 

4 Osc.:.r Passos 
DU:' 

1. MUron Can.pos 
J. João A.rr,p!.110 
3. Ado;pho Frc..oco 

FL 
A'ÇlYs1-o d~ Carva1b.~ 

PL 

1 Julio Leite Il?R) 
2. Josa.pha.t Marinho (S ieben1':~l 

SeCI"e~a.no - Cid BrUgger 
Reuniões _ Q'lnrta·s-fe:.ra.s 

mDUSTRlA E CO','LRCIO 
"O "'f'0 i o<"ntE" _ Senado~' Jose Fellclano IPSD) 
Vlc~·PresJdentc Senador- NelSon MacUla.n (PTB) 

Titulare.. 
JOsé Feliciano 
At1lio Fontana 

Nelson Ma.cu1an 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
lrlneu Bor:nhau.sen 

COMPOSIÇAO 

PSD 

F'l'B 

Suplentea 
Lobão da Silveira 
Sebastião ArchP 

Vivaldo Lim..lI' 
Oscar Passo.! 

UDN 
Lopes da Costa 
Eurico Rezendp 

BPl 

Aarão Steinbn:.ch Raul Giuberb. 
Sel.:Tetária - Maria. Helena Buen-o Brandão 
Reunião - Quintas-feIras, às 16.30 horas 

lEGJ3LJl.Çl,O SOCIAL 

PreSl~:ml.e - Vivatdo Uma tPTB) 
V1ce-P7c".LJ!"tc -. ':ra~fl'::10 q'lT!!fl t230} 

'l'Itui:u-.. ' 

Ruy Carnelro 
Waltred() Gurgal 

CO~"~.f021t.-.:"O 

!'SD 
~up:enrea 

L::.tc Neto 

1

. AttlJ!o FontwB 
EU3"~n1o Bf! rros 

VivaldO LilIla 

L 
a. 
3, 
4. 

PTB 
I. 
2. 

JO;;é Ottiomar.d 
Sl::;cfred-o pacheco 
Lobão da SJ!~elra 

Edmundo I..eVl 
pe~ôa de Queiroz j AntOnio JUcá 

I Ellrloo Rezen<le 

I Antônl~ Oo.rJoo 

_ VIanna 

tJDN 
1. Lopes da Costa 
a. Z8ehartas de iUs'.mç!lo 

li,f,!. 

Aarão Steinbl'U<lb !MT8I. 
V Ira Alv8renR'8 Malra 
'T'l::rC(l~_fpir!'l!!. .... ~ 15 ""O'a!' 
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-Titulares 
;32hedicto 'IJl1adai'Cs 
~'cfferson O.e AgUlAàr 

,,'osê Em.irio 

- ='- __ ~ __ . s;: 

MINAS E ENI>'WIA 

/. COMPOSlÇAO 

PSD 
. buplemes 

1. Pedro LUdovico 
2. FHmto MUller 

P'l'B 

Afgemlro de F1!:C:.leIICüO 
1. Nelson Ma.cl,.',lan 
2 Antônio Jucá 

.:oão Agripino 
/intõnlo Carlos 

Jo.aphat Ma:inno 

UDN . 
1. José Cândido . 
2. Afonso Arinos 

BP1 
Júlio Leit-e 

I'OLlCONO DAS S~CAS 
PreSHienU - RUl CarneU'o. tPSD) 

Vice-PreSldent6 - Aurélio VIanna (PSB). 

COMPOS1VAO 

PSD 
t'l.tulares Su.plenr.eu 

R'ly L'arJ1e:ro 1. SJgefredo Pacheco 
SI' JUs'lâc- l\fchE"r 2. Leite N,eto 

PTB 
D x-BuH Rosado 1. Antôn!o JucA 
A!'gemu'o de Fig'Jejredo 2. -José Ermir,lo 

,leão I\~rtp].no 
.Jo~e L'ã.ndido 

UDN 
1. LOPes do. Costa 
2 AIHOnl() Cal lOs 

B P.J. 

A.,ré-:ic Vlanna Julla Le4te 1PR) 
SecretâT13 - Aracy O'Rtilly 

Reuniões _ Qua.rta~- te1ras, t\.4 16 boro.s 

PROJETOS 00 EXECtIT1 

COMISSAO DE PROJETOS 00 eXECUTIVO 

P;:esldente _ Sena'jor João Agripino tUDN) 
"rice-Pre~idente - WiUion Gonçalves lPSD) 

'l1tuIares 
L'" te ~eto .. 

I JOt.e GUlOmar'ct 

'Mem de Sá. 

, Ba f'ros Carva lho 
. :B(':~erta Neto 

: Daniel K!"!eger 

: Llr.',: de Mattos 

COMP0S1ÇAO 
PSD· 

PL 

PTa 

Sup]tnte.a 
Walfredo Gurgel 
JOSé Fel1('iano 
RUy Carne.ro 

Moy,5,o de C::trvalho 

Edmundo Leyy 
.Melo Braga 

UDN • 
Antonio Carlos 
Aqo\pho t''ranco 

BP1 
A' .. nét~o Vlanna 

REDAÇÃO 
PTesidellw - u~"·Hü1t R-osado fP'TB): 

Vice-pre3iàente - An!UIIIO Cl'lO.s iUDN) 

'l'I.tula.res 
,walfredo OlJrge1 
,Seba.6tiâc Arche.r 

;4.ntOnlo Carloo 

OOMPOSlvAO 

PSD 
SU'P1ent.e! 

1. LObão ia SU,e" .. 
2, JOSé FeliC1ano 

PTB 
Edmundo [..Grt 

UDN 
EurtoQ Rezend.e 

B P.l, 
Jo.sapl:&t Marlnho (S.", leg_J 

Secretl.rla - Sarall AbraMo 
\ 

RELAÇõES EXTERIORES 
p,...ldente 
V~~E'res1deIlto 

Belled!to Vali_dAres (PSDI 
- P<IOIJO<l d8 Queiroz ,PTBJ 

'ntulaceo . 

BenHtlcto V1.11ad.area 
liulllt<> MUUer 
»enl!Z& Pimentel 
Joté GUlomarà 

Pessoa de Queira-4 
W:vaJdo Lima 

Oscar E'USOS 

COMPOo'vAO 
SUp\ente.s 

PSD 

PTB 

1. Ruy carneiro 
2. LeIte Neto 
2. V1ct<>rlno .,·.ire 
4. Wllsou .G.nçat ... 

1. Antônio Jucé 

2. Al"iemlTo de Figueil'edo 
3 .. Melo Braga 

\ 

Antônio Co.rl«l 
José CBndido 
RUI Palmelro 

um; 
1.. li'"\IDo C3ls.zana 
O. O~ l)5r!P!l1O 
3. MO!ll dO Sê. U'U: 

l3.P.l. 

Aarão Sl.elnbruch IMTRJ Ltno do Matl«> t.!'TN); 
8ecrct4r10 _ JOilo BatlOtII ea,teJon Bra.noo. 
. B"""Ióe. -. quln_1Wao.. ... 16 bo".". 

SAÚDE 

Presidente _ Sl!!etredo P8cl>eoo 
Vice-Presidente - JOSé Cândido 

Tltnl1llt'e:J 

Slgetredo P..,b_ 
Pedro Ludov1co 

COMPOsrÇAO 

PTB 

C1uplente.g 

DJ.x-du1t Rosado . An tOllio JucC\ 

UDl)I 

.José CAndldo r..,,,,,, CiB 00sI<l 

B.P.l. 

Raui Olubertl (PSPJ !>.Ilgue1 OOUI<> IPSl'). 

S0076tttrtO _ Eduardo Rui Ba.rbosA. 

Beuntóe< _ '1u1n\Q& f_o $o!I 15 boru. 

SEGURANÇA NAéIONAL: 

jPres1dentê _ Zacha.r1a.s 
J VLce--Prema.ente _ José 

do As.>umpção IUDNJ. 
G1Ilomaró lPSD) 

'ntul ...... 

José Oulomard 
Vlctorlno Freire 

Silvestre pértcles 
OSC8.l ~ &&S<)S, 

nrtneu Bo~ausen 
Zacha.r1a.s de AssumpçA~ 

Raul Glubertl (PSP) 

COM>",CS1ÇAO 

PSD 

PTB 

UDN 

Runlent,es 

1. Ruy OarIIelro 
2. Atttllo Ji1<mtan<> 

I. JOSé EnnJrll. 
2. !:IU-Rult Rosaa. 

I Molpho ~ 
2. Eurloo Rezendo 

B P.l, 

AuréUo Vianna 

secrl!tarto _ Alexandre Ptaende. 
Reunió.. - qulntea leiras. àA 17 bor .... 

SERViÇO PúBLICO CIVIL: 

/'realaente _ Aloysio de Cal'VaJbo lPU 
Vlc .... Proslclente _ Lelte Neto (PSDl 

Leite Neto 
FllImo M111er 

DlX-'tuU Rosado 
Silvestre Pencles 

PA.dre Calazana 

Aloysio de Çarvalbo 

Aarão Steinbruch. {M'T'Rl 

COMPOSIÇAO 

Buplente.s 

t D 

PTB 

tlDN 

PL 

I. Vtctorlno Frelro 
2. Sigefredo Pacheco 

I. Melo Ill'aga 
2. 1\lltônio JUCI> 

Antônio Carla. 

Mem de Sã 

S P.l. 

MIguel Ccuto IPIlP). 

·.~ec7etárlO - JoSé Ne,. D:mta'S 
R eu1liôes - terças-feil'a.~. áS 15 noras. 
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T~AN&PORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICAS 

E!.!g~nir. Rarros 

Y/:l.wn CI:, ... :1ç'l-~es 

Lope.s Cos-t,3 

J?5D 

P'1'S 

UDN 

Sup~ente.s 

1 J.tf,rson do AgUiar 

:l Jose G:uiom31'Q 

Melo Braga. 

lrlneu tlomnani'en 

S P.l. 

Mia-uel fJouto (PSP) Raul GiuberLl IPSP) 
SCC7etflT1o -- Alexandre Plaender 
ReunlÕe, _ qua.rta ... fe1rll. .. 1~ boru. 

--------
. COMISSõES ESPECIAIS 

A) Para Revisão do Projeto que C) 
define e regula a PROTE. 
ÇAO AO DIREITO 00 AU
TOR 

Para o estudo dos efeito. 
da INfLAÇAO E DA POLITI_ 
CA TRIBUTARIA E CAIV3fAL 
SOBRE AS EMPR~SAS PRI. 
VADAS . 

Ctla,Cta em .&l"tlloI\lC: Qo kequerlmentc 
D' .aU-6~ do Sr. Senador 14U1IOD 
Call1p06. aprovado 3ZD 20 d& la.Deao 
de: 1962. 

Criaoa ero VU'tude iJO ~equerllDtD ... 
to n~ ó:u...ea. do $r. Senaoor Oouvee, 
Vieira, aprovado n. • ... 110 do i de 

Ocslgn8.da eJll 22 de QCtvmbrQ de Ai'06t.Q de 1863. 
1!}6:.! I , 

f'rrJrrUia4a até 1f1 de 4e:embro Ot: 
HG3 em V1J'tuC/e ao ReqliOrlm.'lto oll_ 
ll1ero 193-6:1, aprovado &m t2 a. do
ze-mbro-de 1962. 

COmpJ.etaOa em 4: ele JallOUO de 

De.sJanaaa em S do a.OSto do ltes. 
f'rorr<lgattl em rtrrud. 110 RoqueJ1.. 

mont.o D' 1.lGl. ele 19t13 110 SODbct 
5e!la1lof /lttWo, pOntana, aprovado 
em 10 C. Cezoml>ro C. 1963. 

Membroa 'I) - partld .. 

E) Para efetuar o levantamen-I H) Para o estudo das Menu-
to da PRODUÇAO MINERAL. gens doPader Executivo re-
DO PAIS e est\ldar OI melas I ferentes à REFORMA AO.' 
capazes de possibilitar a' MINISTRATlVA 
sua industrial!zação Criad.a por lruclatlvR da CàlllftT(\ 

doo Deputados aprovada pelo Senaüu 
em 1 12 1963. Crla.da em virtude elo Requertmen· 

to 0.9 665·63. do Sr. Senador d),Sé 
&:i:1I11rl0. aprOVado na ses.sAo de U ~e 
setembrO de 1963, 

Destinada em 19 do seteIIltlro 0(: 
1963_ 

PrOITo"ad~ em virtude do -a~Que· 
t'lDlenw D\I 1. );}!Hia. do Sr. Se04401 
Milton Campos. aprovado na sessão 
de 10 ae dezembro de 1903, 

Momor.,. ;9) - PartldOl 

Jos! fI'euClano _ PSU. 
Attllio ;fi'otltJtn' - PSD.' 
EUllênlo 6arr"" - PSD. 
JOIé &rmtrlo IReator) -
a_rra Neto _ !'T8 . 
Melo Bra,1 - PTB. 
["Opto d. Costa - UOO. 

!'TB. 

MUton CIImpoo 
()'UN • 

<P:'eaJdente/ 

JúJlo Leit. 'V'C"~./ - pRo . 

seore\lLrlo: AllltllJar Lei .... ,l:IV( 

~10. Alexandr, MarQUes de Al'u, 
querQul MeUo. 

Reunl5es: 0" telrat. U 16 b.ara.s. 

Membros (8) Partidos 

Senadores: 
W u.son QQOçalves - PSD. 
Leite Neto - fSD. 
S\g,elreClo pacneoo - P!:iU. 
ArgemU'o de Fla:uelIeaú _ f"rB. 
Edmundo J..eVl - PTB 
AOOlpho Franco - UDN. 
João Aerlp1llQ - UUN. 
Au!"elIo Vianna _ PSB 
Josaph&t Marinho - Sem le"f>o .. il.. 
Deput.9dos: 

Gusta vo Ca·paDema IPre.sld.ente) 
PSIJ, 

Aderbal Jurema - PSO. 

L .. erte Vi«'ra - crON ISll~t.t!:Uido 
pelo eputado Arnaldu Nüguelral. 

HeltOJ D1U :..... ODN. 

DouteJ ele ADaraeJe - P'TU. 

ArDa IdO cerdeU'a _ P..:),P .• 

Juarer fávar& _ PUC. 

EwaJC20 Ptnf.g _ AfTa. 

F) "'ara estudar a situação dos [' 
TRANSPORTES MARITI-

COMISSõES ESPECIAIS 
P ARA O ESTU l.)O OE 
PROJETOS DE EMJ<;N
nAS A CONSTITlJll'ÃO 

MOS E FERROVIARIOS i I) Projeto de Emenda à Cons-
0t1ada 'em ,mude do Requerl11l"'" I titllição n

q 4/61 
co n' 152-63 do SI. SenadÓr J"" I IQUE UISPOB 808"1< VIlNl:1MUI-
Ermirto. aprovado Da sessão de 13 dt I ros 00& l\tAGlS'I'ltADOS, 
uovembl'1;l de 1953. 

1963, com a a.ealQ'IlAçlo cloo Sen..tWres 
Stnaaore.s Vasconcelos 'forrei e 
Edmur.ao l.Ievl. 

Attruo Fontana - PrNldentl _ 
PSD. DelqnaC. em 13 de novOll\bro li< 

Ele1", em Z'I d. JunllO ae 1961 

Pr9ITOiIUia.: pruaoaaaa a1.e 10 c;le ~ de 
11)64.em virtude <10 ReqUeI'lll1eDto nti. 
111erO 1.1»8·63 eto Sl'. 8eDa40l Mm.
... Pimentel. o"rovo4o .... 15 1e do
zemoro ela 1963. 

MemlI.... f'I) - po.rt\d<ll 

G:Jbert.o M&r1DIlo - i'SD_ 
~eDeZe8 PlIDente1 - PSD. 
RertbtU<k! Vlltlta - UPS" 
MlitoD OampOa - U'DN. 
Va.sconce.Los Torrei _ PTa. 
Ectmundo LeVl _ f'Tll. 
Aloysio <li C&rvalJlo - PL. 

B) Para estudar a situaclo da 
CASA DA MOEDA 

Crtada em nrtuae a.o ReqUeru:o.eu· 
lo Q' I18Hi3. do Sr. SeJlal\or Jeffer
son do ,\g11l&r, aprovado tID 1. ele 
"gOsto do 1963. De8111!lade em :18 4e 
agOSto de 1963. 

PrOrr<lfllU1a at4 14 <lo '''Il.1''10 de 111M 
(90 dI" I em vlttUM do Requerlmel!
to nQmera I 160-83. do Sr. senador 
Jefferson de AguIar aprovadO em 10 
de dezembro de 1963. 

MemJ>ro.s <7l - P&rt\dO.t 
Jerrerson ao AguI.. (Prea1dllDto 

PSD. 

WUsoD oonçaJvea - pSl); 
J'.rttlll! VlrllUlo - e>TB. 
)!:(Imundo LevI - PTB. 
Ado1p!lo FrallCO _ ITPN. 

Joot 1"tlUc1ano _ IVlcl-Pr.) _ 1163. 
E'SD. t>;orro&ada até 10 Ce dezemllro o. 

J ... l!:rmlrIO - Relator - 1'111 • 
Adoll'!lo l"renoc - IltlN, 
A. urêl10 VI11/l118 _ PIlD. 

seorotár1lo: otIc1aJ LAglBlotllOl>, 
PL-lI. JuUeta albeloo tio< santoo. 

O) Para estudo das causas que 
dificultam a PROOUÇAO 
ACRO PECUARIA e suas re
percussões negativas na eK
P""'Iltç lo ' 

1964, em ftrtude c10 RequerUDent( 
n9 1.1f1:1-fI:I. do Sr. senador JQ)1. 
r..e.tta. aprovado em 10 do de~mbt( 
do 1m. 

Membroo 15) _ I'8tt1dOl 

AttruO Fontana - PSD. 

S1(etredO pacheco ,_ PSD, 

JOIIII Blrm1rlo _ f'Tll. 

rnnou BornhallSen - UON. 

JQ)Io LeIte - PR. 

seoretàr1o: AUXlUar I..efIIlatl'" 
pt,..1O. AlexanClre M de A. ~e1.J.o. 

0rla<Ul em virtude do Requerunell_ 
to n9 1189-83. do 8r. Senador l<Id O) 
ErmIrIo, aprovadO !la .... 110 de 110 do 
agOSto de lI63. 

Para o estudo da situação 
do CENTRO rltCNICO DE 
AERONAUTlCA E DA ESCO
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCA. DE S JO
st DOS CAMPOS 

De8lgJlada em 2lI dO <8'''''00 de 1963. 
!'tOl'rogaela por 1 &l!O. em vIrtUde 

do Requortmento !l9 1.19'1-03 110 111-
nhor SODador lSIgetredO P&CII_, 
aprovallo .... 16 do d_ "
IDes. 

• 
OrlAda em virtUde do a,equertmell

CO . 11' 788-83. do sr. Senador Padre 
~ aprovado na sesaAo clt 13 
do novembro de 1963. 

Me_ la) _ Partldoo 
JOSé J"e1lcl8J>o _ I'SD. 

SlgetrtdO PaOheco CVlooPr.1. 
_ Dee1WJlada em 13 de novembro de 
~. _"8D. 

J oeé \Ill'IDlrlO IPrlOlden ti) 

t.opea de 0001& - ODII. 
A.uriIlo VIAnna fReI-Cor) 

1"l'B. 

I'SD. 

ProrrOgado até 15 de d_lI> dt 
111M em VIrtUde do ReQuertmonCO @.j\. 
!IIO'O 1.1118-63 do ar. senacor /latO· 
Bfo Ja"" aprovado em 10 de ~. 
brO de 1903. 

J;:urlCO Rezenee lV\Oel?reS1dente).· secretArIo: A_ . lM\IlIIli .... 
VDN. PLo10. lJuandro Marqu.. 6. AlbU. 

Membros IB> - ParlIdoo 
J!lB ll'elielano - PSD, Jooaphat Marinhq _ S/les.n~. querque Mello. 

a_oWlc: Oficia', LesIllBIIl.,.. Reu_: 2'a • '" _ .. L-, J. B, OU\ejon 1:lr6IIOO. _ú. ~
a.m.lro - PBD. 

- lo Jucã - P'I'B. 
Oal.uno _ UON. 

- ate lú clt dezembro de 1962 ~lO 
R.equerunento 600.61 apt. em 14 .Ce 
dezembro d, 1961. 

- ate 15 de dezem.bro de 1963 pelO 
Requerlmelllo 1'79-fI:I. apr. em 12 Qe 
.emb'" .e 19~. 

- até 16 ele dezembro de 1964 pelO 
Requerunento 1 138-63. apr. em 16 Q, 

dezembro de 1963. 

COmpletada em 29 de outubro de 
1962, lá de malO d. 1983 • 23 de abr1l 
de }~63. 

MembrOl (16) - Part1dOO 

JetlersoD de Aguiar - PSU. 
Lobão da SlIve1ra '23 ao abril do 

/963/ _ E'IID. 

Ruy ea.rnellO - reI. 

aenodl.CO VllIladar.. - E'SD. 
Wllaon Clonoalveo (23 de l&bt:1I do 

1983) - .PSD. 
DOlÚeJ ltt1eger - 000, 
f.,opea ela 006ta (2S ..... lnbtO fI 

196'J) _ IltlN • 

Milton Oampos IVI ... Pre.$laeOlle). 

Heribaldo Vieira - . UON. 
Rro Palmell"8 _ ODN. 
suv ..... e PérlCI.. i23 de .!lfII .. 

1P63) 
Bezerra. Neto 123 de abrU ti. 1MIt 

- E"TB •. 
Monso Gela0 - pTB, 
Nogueira da Gama _ pTB 

B= OUValJlo _ f'Tll. 

Aloysio do CarvaJhO (presld • ..,. 
_ PL." 

Mem de 54 - PL .. 
Josaphat Marinho - S'legenda. 
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(Seção lfJ 
n 

oi) 'Projeto de Emenda à Oon9-! L) Projeto de Emenda 11 eons- - Mê llld. IItza11bro 40 ~ pelo 

t 'tul"a"o n9 9/61 Req. 1.143-63. aprovado em lI'! tis titJicão nq 7;61 
(QUe OI~POE SOURE AS ~IATIl

ltlAS U" VOMPETIlNCIA pmVA' 
l'tVA uo SENA110. INCLmNIJO 
"'~ In PROPOR 11 EXONlmr,ç"o 

I ~ : dezembro de 1963. 
(QUI;; r.lODIli'ICA O REGI!IIE DEI COmpletada em 29 d. ""tumo a. 
DISCRU,:I1NAÇAO DAS RMDâS) 1962. 23 de abril de 1963 O 23 ~e JU-

lho 4e 1963. 
Eteita em 2!) de novembrO do 12111. 

Membro< - Pl\1'tIdos 

AlnhO de 1964 'I, '=-, 
J41Iton Campas - DDN. 'i 
Her!baJdo Vlelra Vloe-Presldallee _ 

tlDN. 
Menezes PImentel _ PSD. 1 
EurIQO Rezende 123 de abr.l Ide 

1963) - Relat<lr - UIiN. 
81lvestr. Pérlcl.. 123 de abrU d!l 

1963) - Presldent. _ PTliI •. ü-VS t:i:mFES DE l\flSSAO 01- Prorrogada: 
;"Ji.OM~\JH A PERllIANENTE fi _ ate 15 -de dezembro de 196:3. pclo 
f,j' .. a.AA.U O ESTABELt:"CIMEN- RequGrlllleDto tiDíHil ap:ovado em l~ 
'10 tI HO,\lPI:\'lE:STO li: O REA* de dezembro de 1961; 

JefferSQu ~e Aguiar _ PSD. 
WllWD GQll~alVea t23 de a.bril 4 Nogueira da Gama - PTB_ 

e Bar.os Carvalho _ PTB. 

T a.UENTU DE RELAt;,10f8 Dl- _ até Ui de -dezemoro de 1963. pelo 
~_1,.~~L~·P(;M,. CQL\l PAíSES ES-. i Requerimento '182-62. a-provado em 12 

11163) - PSD. 
RUy Carneiro - PSD. 

AlOysiO de carvalho - Pt._ 
, Llno de MaIOS - PTN. 

I' João AgrIPino 123 de abril de 1963>:' 
00.- UDN. ... !", .... ,{.;:o.13.0-SJ. 1 Cle de.6embro de 1963; 

l: .. elta em 4 de outubr ode 191H. - até 15 de dezemoro de 1964, pejo 
Pr".)1'll)'u1a: ,Requenmento 1.141-63 ,aprt»vado: em 

, ., 10 de deze::nbr~ de 1963. 

Lobão da SüveIra - PSD • 
GUldo Mondin (29 do outullro 

19ü~) - PSU. 
Milton campos - UDN. 
Heribald'O Vieira - UDN. 
Lopes da. Costa - UDN. 

l DanIel Krlege~UDN. 

_ ;'atE .1.;1 de dezembro de I!ld::l peje 
.P,.:·\.J~·~r •. 1JCIlt.u ~O'l·6( a-pr. e:n H !'JE 

C. .. ·"lllo:ú Je 1961: ' 

Men10TOS \16) - partidOS 

'Jener~on de AguIar f23 de abril 
João Agr:;pmo 123 de abril de \IlS'3) 

- UDN _ d.L€ lJ de dezembro de :9:53 p;eJc 
. 1',;,.1 -ti::!, ttpr em, 10 de Q';!zew' 

de 19ti3J - PSlJ. . 
Meue ... .;!.S p,menteJ _ PSD. Eunco Rezende (23 de a.iT.il de 
Fillllto Muller _ PSU. 19(3) - UUN. ~::''; l1e '::: .. ~ 

' •• ,.lJ.~.t.:. ... H13 en1 29 .... <1e outubro Of 
~.:;.;;O;: .4 ~e ao-;l1 de 1962, 

~Gtudo Mundln 129 de outub:o de Silvestre Perlcles (23 de abril de 
196~) _ pilu • 19631 - PTB. 

1 d brll ' In ~ NogueU'a d.a Gama - PTB. 
_\l~IllOrÚS ~16) - PurtlQOS Ruy Carne'ro rz'd e a Y.e 0'0" Barros Carvaibo _ PTB. 

; ... Jt,:-,,"~~ C'd.l1eutel - 1-".:51.). - pSD. A.loysio de Carvalho - PL. 
~. ~.~vL Li'ullpIH'es 123 ~e liorll de Dan;eJ Krleger cHelator) - QDN. MIguel COuto _ ~SP. 

JJ:.,.i I _ r,~ljent.e - pt;lJ. EurICO Liezellde l23 de allnl de Cattete PinheIro (23 de abrll d.e 
J •. VclU doi duvelra - PSD. Hlti3! _ U.o1'4 1963) - PTN. 
l.:...~ Lal'llelrQ 123 de aorll de lDn3J AL1ton campos _ UDN. 

- "pU. Hen03ido Vletr' - UDN. 1 O) Projeio de Emenda à Cons-
G ..ECo M-..:lnd.ln f.. de outu~ro de Rm PalmClrtt : -(JDN . . - 9 1/62 

-, '1) Amaury Sóv, - :13 de abril de t1tuiçao n 
;l.~.,; ~I' - p::; . 19:1'1) __ k"TB 

Lc<ht~O .. {ezcnde· \23 de a:onl ce ".:I _ (OBl;IGA'l'O:UEDAD~ DE CONCUR~ 
19 J.}'~ - UD~, -salTOs Can-,Uho - P'rB. 80 PARA 'NVES'EWURA El\l 

l.L·pleI b.neger - UON \ A:-genuro de l'~.gUe1redo - PTB. CAltOO l~lCIAL' DE CARREIRA 
~-l\l lU Gamp-'Js \v.ce Pres\a.eme\ Bezerra. Neto 1~3 de a.brU <lO 1963 13 PROllilÇhO DE NOMEllÇOES 

- :l~r:~~! .... a1.. :lelra - UD~ _ ' - A~~l~ de Carvalho - PL. L. ..... 7ERIXAS). 
Lv ~ Q<l C~ta _ UUN. LiDo de Matos - PN. Eleita em 10 de mato de 1962. 
S ... ~~tre perlcJeS ........ ) -, t'"L.ti Prorrogada: 
VI~a,C1.) Luna - PTil. M) Projeto de Emenda à Cons- _ até U; de dezeml>:o do 1962, pelO 
A:;1;"ry êllv. 124 de abrU de !90~1 tituição n q 10í61 R.eQ. 'l~õ,o~ aprovada em 12 de <1<. 

- ? I B F . zembro de 1962. 
\' a~a 010 senador PlOto erreU"s ,APLJI:AÇAO OAS l,;O'1'AS .DE IM~ _ a.té lã ae dezembro da 1963 peltl 

('lj de lloril de 1963, - Rela~()l - POSTOS, DES~rl~AOAS AOS MtJ· Reg 1.14""~5.i. aprovado em lO de de. 
In'!; I N'CIPlOSI. zembro de leüa. 

AJdY-Sl(t de ,Carvalho - PL. 
La1e Oe Matos _ PTN, EleIta em 'l8 de dezembro d.e 1962. COmpletai.ia em 23 de a.b111 de 18~. 

I . I prurugaoa:. Membros - ~.a.rtla.oa 

t . à . Jeifersoll -Qe aíSU1ar - PSD • . ~q rc1jeto de Emenda Cons· - ate lõ ae dezembro de 1963 pekl WilsoD \.l<I.nç!llV" 123 do abril de 
ituição nq 8/61 tteq.l~.,o" .provado em 12 elo 110- 1963) _ PSD. 

Lembro aa UI6:.!. ' Ruy (,.,'al'oeu·o - PS. 
tSCJl:JI.tE t,;XONER.V;~O. poa PitO· _. ate 15 ae àezeulbro de 1004 pelo Menezes 1?1menteJ _ PSD. 

k".:)s'rJ. 00 SENADO: Oh' UHt.th tteg, 1.142-6a apruvado em 10 do ou- MUWD Ca.mpoe - UDN. 
::J~ &aStlAO IJIPLOL\'lllIH':A Vi'. Cubro de 19ó:i. lieribaldo Vieira - UDN. 
{;l\J.tA'l'ER PEiU\L-\NEN':fEJ. Cumplet.a-ua em 30 de m.arÇQ de Eurico Rez.ende (23 ele a.bl11 de 

. 
pt-1t.a em • ~ outubro ae 1961. lSô2, 29 de outubr-u de 1962 O 8 ele 1963J - UUN. 
.... !!Jv oJ ",.. abril de 1963 a rIl d 
Pr~!TI.I;,uaa: ' Meml>ros !16l _ Partld0.3 João Agnpmo t23 e ab C! 1965 
_ ~te li> de d~zembro de 196<::. I)e.1C JefterwD Ge agu;.ax _ t".sD. - vlCe·Pres,lc1ente - UDN. 

...eqoJ~:lmentQ õmHil. apruvadu em 14 WtlSOD Uonça...ves ,23 doe a.tnil dt Dame) KJ']eger - UON, 
de /~'n.:t..'Q de 1961; 1963) _ f>SD. Silvestre Pertcles (23 de abril de 

_ ;a.1ié 1~ de Janeiro de 1963. peto RUy uarnelCo _, PSD, 1963J - PTB. 
Rt'q.l~rlllleJlto 1I;H·62. apruvado em 12 Lobão cta SHveU'8 _ PSD. Nogue1l'8 da Gama - P'l'B. 
r.J j. zt!uraro tie 1962; Gwdo MondiD 129 de outu1m:J Ge Barros CarvaJ.ho .-- PTB. 
~ te H> de aezembro de 1964, oelv 19fíJJ _ I?SU Aloysio de carva~o - flL. 

~~.: ".lt!nmeDto 1.14U·63 .RpI"'')VU~o ~ll'l 1\l1lt.oD CUlnj.)RS _ ODN. Aurêlio Vtann3 ,23 de a.bril de "j AI üe!.~inro de 1\)iJ,3. ilerii.:l1\.Jdt \71ena _ UDN. 1963> - aeLatol - PSB. 
L :",fD. Hada em 30 de· marçO Oe LDp~ da C.osta - UDN. 

1!: H 19 de outubro de 1962. 2::f de JU3C A!:ftP'-DO J23 de abril de 1965l-
!' tJlU. ;:cte 196:t. _ Dll'l'i. 

I' :.!:'lDoroo 116) _ P~rt.l..ws t<..'artcc Rer.;::ncte r23 de abrll de 
7.i.e{-t.:n:, ~l.DleDtel - L.I$lJ 19~3\ _ Ul.i~. 
}-~:t ~:l.rDelfO 123 -ete ao-li ~ 1',....1) Sllvestr( p('rlCJ.es. \23 de a\:)r1l dE 

.. ·4t.....-den te - PSD, ~963) _ PfH. 
, -'i" t da BU\1elra - P::iD. o~gue1-B rt.t Gama - PTB. 

. . ..!r~un !1e->A-gu1:u 123 ete lorU CC Barroc Cur"'l!ru - PTB. 
:'C __ II - ~;I'::;il. Josaphat Marlnho 123 de 'lbrU de 

ü": C!o MJndlo (29 de outub:-o rJe 1963) _ S. teg 
,!. I _ PclO. AloyslO de canalho _ PL. 

s ~. Kr!e<;er - UDN. Lmo de Matos _ n'N. 
Ec:.~ICO Rezende t23 d~ fl..3rll dt 

:',~";3,~ _ UDN. 
: .;.lltun C3.mpoo - ODN. 
.;.le 'ibaidQ Vieira fV1ce-preS1def)~.el 

- 01:>:-0. 
LOÇes da casta - ODN, , 
Vu.$.a jo senador Pinto Fe:"relTa 

(23 ~e obril de 1962 - R.e1.to, -
PTBI 
_B~~-a Neto (23 de abrU de 1963) 

{,njaury Silva (23 de abril de 1963) 
- P'):'B. 

rJ) Proi~to de 2me11da à Cona, 
tituição n9 11/61 

(C~tlr.l;,10 UI< NOVOS 
l\iUNIC1?IOSI 

EleIto em 28 de marçO <I< IM:!. 

Prorrogação: 
_ a.té 15 de de1.embro de 1963 pelo 

Req. 794-62 .• proVüdo em 12 do l!:!, 
!embro de 1962. 

P) Projeto de Emenda à Co'ns, 
tittiição n9 2/6:>. 

tíI:m,. ... ·;·Z'_T~ .'\l0~1P, ~::;c1.:t:.:'![t,:;:I,'. 
01, ;:E:"~ ~:..; '::::.1 E'A.'VU::' ~o;s 
rt'l:I~.~L ·~C:,í . 

PrurT J;-:H .. ~. 
- a~~ ;;-, ~~ d~-- ':-m'J.o c"!:l lS';S !lC~~ 

.aequer]mrr.~"j Hl~ 8~, t!.prOHI.UO em .t.:= 
de dezE'mC-']\') ac J.96'l: 

_ ate 15 C~ oezemtro dt" 1064 "V'lr 
Requerirnentc L 1 ... ...; ·63 ~pro-;f!do eD 
10 Clt' dezf'mnrç de J9BiI. 

Completaoa em 23 de llbrU Of 
1963. . 

Membro.'l _ partidO! 
Jeftersrm de A31liar - I?SD. 
Wilson QQnçaives 123 Qe ab:1.1 dE 

1963\ - PSD. 
Ruy Oarneiro - PSD. 
Lobl\,cl :la Sl1velr.a - PSD. 
Leite Neto 123 de abrU de lt'~M 

- PSD. 
Vivaldo LIma - PTB. 
A1~t(, de carvaIb<J - PL, 
J..lI!o c.e MaIOS - PTN, 

PRECO DO NúMERO DE HQ.JF:: CR$ 0,40 

Q) Projeto de Emenda à Cons" 
tituição n9 3/62 

tAU'<ORIZII o TROlUN"L SUPE
RIOR ELEl'ECiti' .... '" ~UIIB !M,
TA 2AR.1. A ltEAI.IZAÇAO Da 
FL!';31SC~7a .... PR-Z"'''' ISTO NA. 
EllENDA CONSTITUCIONAL N" 
~ - ATO &PlClONAL). 

EleIta em 10 de Julho de 1982. 
prorogação: 
_ até 16 do dézembro de 1963 pela 

Requenmento 'l87~62. aprovado em 12, 
de dezembro de 1982. 

_ até tó de dezembro de 1964 pelo; 
Hequerunento 1.146, aprovado om In 
de dezemoro d, 1963. 

Completada em 23 de abr1l ele 
1963. 

Membros - Partidos 

Jefferson de AguIar - PS. 
WUoon GonÇll.lvos '23 d. o!>rll do 

1963) - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD. 
Uibão da SUVeIra - PSD. 
Menezes Plmentel - PSD. 
LeIte Neto 023 de .brll de 1963) -

PSD. " 
MUton Campos - UDN, 
Herlbaldo Ifielra - UDN_ 
JoãO Agrip1l10 <23 do abrU de 1iJ63J;' 

_ UDN. 
Eurico Rezende . (23 de aorU de 

19631 - UDN. 
Dnnlel Kn.get _ UDN. 
Silvestre Pértc1.. (!la de abrlj da, 

19631 - PTB 
Nogue1ra da Gama - PTB. 

Barro.s CarvalhO' - PTB. 
Mem de Sá - PL . 
Aarã<J Stembrucb _ MTR . 

R) Projeto de Emenda à -Cons
tituição n~ 5;62 

oOl8POE S03Ríl A llNTREGII IIOS" 
IUVNICIl'lOS DE 30'70 OA a."-UlE.
CIlDAl,JS.O DOS fl8'f 1l1lU~ QilAN-, 
DO EXCEDER. AS itENDAS I\'lU
NIc.:WAlS) . 

Eleita em 13 de se!unbro de led2. 

ProIT,)gtlda: 

...; ate 10 Qe dezecoro de W63 pelo 
ReQ'J.;ntnentc.- Q\! i l1'/-nJ dpruvano 
~m 12 Qe ~e:::'.!a:loro dt Ul:12; 

_ atei: Q{:; Ql'z'-!m,"'r(. ti:! WS4 OCJo. 
ReqllCrl. .. 'ller,u., l h',·ti ~,1prll\a.jc en 
.v ~~ tte~....:lJ",f. de ~9-&3 . 

C':l'illp';éTda ~ ;"j. t' ~ J.-tlrl. d.~ lt~i.l. 
':'1 I.::titJ:"', - l-..:r+·a..::::, 

Jerjer_'Jt1 .. 'c; ,\'';'',I;'! - ! .. '-cU 
Ru.y '''';~lne .. Y - C':IIJ 
lAlb?..(. tl~, SJ<1~ .. a - C'sn. 
Wti&JLI \.hJI;Ç8j·Ve.:, ·2~ 6,e abrO d~, 

!-~ti31 - ?dU '. 
Leite Net<.. 23 4 63) - PSD. 
Meneze~ PaneDteJ - Pr~lóentc 
ML:t-uD t:8ntP% - ULh"'l. 
Hertba .. úo 'V1t":..ra - UUN. 
fo.·;a.pnal M&rtnho - ·23 ~ 63) 

l/'ce~Presidente - iJDN 
Danle Krte;;el _ UUN. 
Vaga do Senbol pInto(; f'erre1r3. 
E:urlcc Rezende ~23.4 63'_ - ODrt 

'26 4 63) _ P'fS 
Nogueira ela Oams - PTB. 
Barros Carva.:ho _ PTB. 
Mem de Sá _ PL 
Mlgue\ COuto ,23.4.6~). - PllP! 
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ESTADOS UNúDOS DO 

aNO XIX - N" 115 CAPITAL FEDERAL E'1:XTA-FEUL"!., 26- DE .lt;~·ao DE lSG3 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDÊNCIA 

21" cessão Conjunta. FaçO saber que o CQng"::ts;:,o Naclonal aprovou, nos têl'mos do art. 
66, n9 I, da COnstituiçãO Federal, e eu, Auro Moura Al1dl':.1de, Prc{i'.dc.nta 
do senado Federal, promulgo o teguinte 

!II Sessão Legislativa. OrdinânZl-
5" Legislatura. 

Em 2 de julho de 1964, às 21 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 
DECRE."l'O LEGISLATIVO N' 15, DE 1%4 

Vetos pl'esidenciaiJ ftota.!.s)! 
Aprovo o "Acdrdo ~ôbre Transportes Aereos entre o BraMi C 

a Corómbia"J nSsinaclo em BogOtá, etn 25 de maiO do 1953. 

P - aO Projeta de Lei nO 1.915·B~60 na Câmara e n9 74-63 no Se
pdo, que inclui no Plano Rodoviário Nacional a ligação entre Rio Ver.t nl;) ~~tado de Qoiáa (BR-19) fi Campo Grende, no Estado de Mata 
Grosso m,a-16), tendo Relatório) ollob D9 5-64. da. Comissão Mfsta. 

29 - ao projeto de Lei n9 e'l-B~63 na Câmara. e n9 77-63 no' Se
lado, que inclui no Plano ROdoviário Nacional a. ligação Rio Gra-ude
'-eeguâ. tendQ Relatório, sob 'nq 6-64. d~ (}.)m~~'5ão Mista 

lu:t, 11 , E' tI,provadO () Acõrdo sóbre Transportes Aéreos entre o.s K'l .. 
tados Unidos do Brasa e a República da Colômblll, aS6inaclo em Bogota, 
em 25 df'. mQio de 1958. 

Art: 29, 1lste decreto leg!.sl ... tivo. entra:á em vigor na data de sua 
publieação, revogade.s as disposiçõe.s em contrário, 

lRIENTAÇAO PARA A VOTAÇãO Senado Federal, em 25 de junho de 1964 

Veto 

1 
a 

ATA DA 84' SESSÃO, EM 25 
DE JUNHO DE 1964 

'RESIDÉNClA DOS SRS. MOURA 
ANDRADE. NOGUEIRA DA GA
MA, GUIDO J\lONDIN E CATTETE 
I'INHEII1.0 

As 14 horas e 30 minutos 
acham"&e pl'esentes OS srs. se
nadore.s: 

,Vivaldo Lima. 
lIldmunda Levi 
l)eslré Guarani 

zacharia.a de AssumpçãO 

Eugen10 $arroS 

JoaqUlm :Parente 
:Menezes ;Pimentel 
J)inarte .Mariz 

,Walfre<lo GurgeJ 

Ruy Carneiro 

Argemiro de FigueiredO 

!Rui palmfira. 

Edua.rdo Catalão 

Artur Leite 
Jefferson de Aguiar 
EuriCO Rezende ti 

laaul Glubel'ti 

" \~", 

• 

AURO MOURA ANDRADE 

Pre~id.ente <to Senado Fe(LeTUI. 

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO I$GISLATIVA ORDIN,ffiLA, 

DA 5' LEGISLATURA 
Faço saber que () &.ruado Federal aprovou e eu, Amo Moura An

G.rade, Presidente, no') tênno.s do art. 47. n,? 16, do Reerinlento Interno, 
promulgo a segUillte 

RESOLUÇAO N° 14. DE 1964 
Nomeia Luiz Vieira de Carvalho para o cargo eze MealCo, 

PL-3, do Quadro da secretaria elo Senado Federal. 

Artig'o únIco _ E' nomeado, de aCOrdo COm ~ artigo 85, letra c, item 
.2. do Regimento Interno, combmado com o artIgO 75, item VI, da Re-
00lUçã1) n9 6. de 1960, para. o cargo, de MédicO, PL-3, do QuadrO da Se .. 
o:etaria elo Senado Federal, Luiz Vlell'a de Carvalho. 

Benedicto VaHadaret 
NOgueira da Gamôl 
Padre Cálazans 

Lino de Mattos 

Moura Andrade 
José Feliclano 
Ped,rO Ludov1co 

Bezerra Neto 
Adolpho Frollco 

Antônio CarlOS 

A. tt:l1io Fontana. 

Senaco Federalt em 25 de junho de 1964 

AUl\G MOURA ANDRADP: 
,f7estctente ao ;sena.ao Federal 

Gludo Mondin, 
l)e.niel Krleger - $1. 

o SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) '- A lista <lo 
presença acu.sa o comparecimento de 
31 81'S. senadores. Havendo núme
rO legal, declal'o aberta a. sessão. 

vai ser lida a ata. 

O Sr, 29 Secretá>rio procede à 
leitura. da ata da Se&'5ão anteriOL', 
que é a.provada sem debates. 

o Sr. 19 SecretáriO lê o seguin
te: 

EXPEDIENTE 

Pareceres ns, 398, 399, 40n 
'1401, de 1964 
N' 398, DE 1964 

J..J"a Comlssáo fie Legislação 
Social, sôbre o Projeto de Lei 
n\l 110 de 1963 IPrOjeto de Lei 
n9 l,137~B-63, na Câmara) qu.e 
altera o Art. 189 da Lei númelo 
1. 711, de 28 ue Outubro etc 1~52. 
qu.e dtspõe sôbre acumulação de 
CaTgOs, pelos médioos, nas autar
quias. 

,Relator: Sr. WaIfredo Gurg'el 
:itste projeto e originario Oa Cüma .. 

ra dos Deputados e se'u autor foi o 
ilustre Deputado Joao Alves. ~)j re
cebeu pal'ccere6 favol'ávei..s Oas 00-
mr.ssões ,Técn!cas, COm SUbstlt"'.ltlVQ 
da COlUJ.SSão de COnstitUIÇão e Jus
tiça, o qual foi apl'ovadO pelo plená ... 
l:10. em votação secreta, por 182 vo
tos contra 16, 11avendo 17 votos em 
b:anco. na dia 19 do corrente, 

O que motivou a apresentaçãç dês .. 
te projeto foi a situação, conSId-era
da vexatória pelo autor, em .tue se 
encontram Os médicos que ..... se.vcm 
na. Previdência SOCial. aOs qua.s tOl 
dada o yrazo de 20 d~as para. ·tesa
cwnUIal"em os cargos que porveuv.n'a. 
exerçam em autarqu:.). cong'ênel'e ou 
repartiçãO pública fede':'al, e?ta,ju<ll 
ou municipal, em face do arego 189 
da. l,pj nQ 1,711. de 28 de outub~Q c.~ 

.. 

I \, 
,> 
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1~52 Estatuto dos Furlctonúrlos 
públiCOfl - que veda a açumulação 
de car.gos da União COm os &::ítlldos. 
:Oistl'itQ. Federfll, Municípios, llintlda
$s ~u'"tár'l,uiOOs e sociedades de Eco
nomia M sta-. 
, A mod.ficc.çõ,o vi~a a excluir 0& 
médiCOS de.;;..';õa norma geral. a fim de 
:que p03."am exercer dois cargos em 
autarquias dh:ersna ou cargo público 
:fl3deral, estadu.:l1 ou tnunic:pal CGro 
OUV:"o em entidade autárqujca, u~de 
que haja. p::orfe;ta compatibilidade de 
horál'~o. 

: Just.i.fica-sc ti projeto em face da. 
c::arência' de médiCos no JXlís, em 
illúmem mferior a. 50% (ctnqaenta 
i)Or c:nto) d·~ necessidade _da il-Q,SSa. 

~Dpulação. Acresce que estao tr_ab~" 
lliando nos Institutos de Prcvidencu:l. 
cole têrços [2/3) dcs médiccs eXis" 
~entes no país e a. desacumulação vi .. 
~ja prejUd!C:lT os trabalhadores a.s~ 
fl,ociados. 
. "Diante do exposto, esta C{Jm'~ão, 
4 f·:worãvel fi. a.pwoY3.~áo do proJeto 
~m txame. 

Sala das ComIssões, em 27 de no ... 
'Velnbro de 1963. - WalJredo Gur
J/el. Preside-nte - Eutico Rezend!!, 
:F..elfitor - Raul Giubert ~ Antómo 
tltlca - Júlio LeUf? 

N' 399, DE 1964 

Da Comissão de senJiqf) P'liblic(J 
Civil, sóbre o PrOfe:o de .Lei da 
Câmara, W? 110, de 1963 (nú
mero 1.137 ~B, de 1963, na Clt ... 
maru) , que altera o artigo ng 189 
dr..· Lei nil 1. 711, de 28 M autubfO 
de 1952, que dispõe sóbre a 
acu-mu!ação de cargO$~ pelOS mé
dicos, nas autarquias. 

Relator: sr. FUinto Muller 

O pressonte pr()jeto visa a. alterar 
; p artigo 169 <l~ Le; n' 1.711, de 28 

~ 
outubro de 195-2, para. acre.scentar

: e UDl parágrn.fo, isentando, da prol ... 
ição preceituada no citado dísposi

t lvo legal, O médico que exerça, com. 
pel'feita compatiblHdade de horário. 

, tiols cargos. em dlv~Ba. autarquia.. 
1m cargo público federa.1. estadual ou 
3'llUtllcipal com outro em entida.de QU" 
ltáirllulca ou E.OOIedad~ de eoo:oomi. 
anfsta, 

" As rB:L5es que leVIlJM1 o Uus'" 
autor da. proposlçã.o a. sugerir a ado~ 
ção da medida estAo expl1citQdas no 
seguinte tópico de .sUa jus.t1ficação: 

"'A classe médica bra.sUe!ra está 
vivendo momentos vexa'tó:riQs ~ 
dramá.ticos, com consequências 
Imprevlslvels p .. a administração 
ipúbUCa e para. o povo, face à 
determinação dos Institut.os de 
!Previdência. Social. dando um 
prazo <le vinte (20) dias para os 
médicos dos reSpectivos quadros 
de.sacumularem os cargos que por 
ventura. exerçam em aute.l'([Uia 
congmere ou l\..-""'Partição pública. 
federal. estadual ou munIcip.al". 

A Comissão' de Oonstituição e. Ju.s.. 
tiça. da Câmara dos Deputados, ao 
manifest2.l'·se pela c.prava-ção do pro.. 
·jeto, oonsi]ne. o ponto de vista es
posado polo ilustre lIIlnistro Nelson 
iHun~la consUbstanciando em ecor
dão do Sup:remo Tlibunal Fet'erru, no 
iMan:::ado de Sefluxança nq. m. de 
a.957, onde se 1ê: 

". , .quando a. Coru;titnição 
proibe ecumula.ção. não abra.nge 
()S empregados de auta,rquias. En
tendo que foI, positivamente, U1I1 
o€xc~o por parte do atual Esta-, 
tuto dos FUncionlirios Públicos 
CiviS, o ... vedar a:cUlllulaçJ.o de 
cargo público com emprêgo em 

, a utaIllttia e até mesmo em .socle· 
dade de economia mista. Em 
matérIa restrttlva de direito, não 
pode n lei O1"dintirla proihir onde 
a. Conosttufção não- prolbe". 

Em ar.rlm() dAsse entendimento, () 
Qudicioso paorecer do citado órgão Me-

; 

DIRG.TOR ·a:::I~L 

ALBI!RTO DE 8RfTO PlIRlllRA 

eHG.pa DO OtlRVIÇO D[1 PUOlICAÇ6uo 

MURILO FERRI!:IRA ALVES 
<:;J.tll .... n OA noç.Ao Da R:JpAÇC,O 

FLORIANó GUIMARAIZG 

DIÁRIO DO CONGR(!.1300 NACIONAL 
saçÃo 11 

ImprCJco f1L:.O oflcJ~ dQ Dopert:.mcn~o Co t~p .. cn~ ~Dolon.::! 

BRASILIA 

.lIBSIIIATUl\JUI 

REPARTIÇõES E PARTICULARES FUNCIOIURIOlJ 

Capital o Interior 

rando dúvida sôbre a jUl'idicidad,e 8 
COlUltltuoionalldsde d" proposll}l\c; 
po_ êste O".", técnico manifesta:r·c~ 
sóbre a. parte que lhe cabe. 
. Em fa.ce do exposto, opinamos. pQl' 
audiência da Douta Com1ssão tl3 
Constituição e Justiça, 

sala. das Oomissões, em 28 de ~bx..1. 
de 1964. _ Leite Neto. prOOidente. 
- Füint.o Uüller. Rel2.tor. - Antór'!o 
Juctí. coro restrições. Vitõri1:U 

1 Freire, - Antônio carlos. 

N' ~QO, DE 1964 
Da Cqmistâo de ConstituiÇão a 

Jus~iç!J. ao PrOjeto de Let da Clt. 
mara n' 110, de 1m. que d18ptiC 
sÓVre acumulaçdo de cargos, pelc:,'i 
médiCOs" nas autarqutas. 

Relator: sr, Senador Bezerra Nc'.C 

o presente ,i>rojeto visa a. exc~.D: 
do impfodimento da Mwnulaçad. s. 
que Se :refere o art, 189 da Lei ZlÚ4 
meTo r.711, dé 1952~ "o médiCQ qUi! 
exerça, com p:arfeita. compatibil1dad3 
de horário, dais cargOs em di"'tldU 

Se1Plistre ••••• ......... ero 
Capital • Intnior 

lip,OO SOID..,!Otro •••• e.e • e.e.... CrQ 39.00 autarqu:as, ou cargo público fede:J1I, 
e'itadual ou mC'll1cjpal com out::.·o E-m 

7G,OO entidade auté.rquica ou soc:t'dad:· dJ 
~ .. canomia mista. 

Ano • .... ......... ... ......... OrO 96.00 Ano ......... , ...... 0 •• 0 • .. OrO 
ExterIor ll;:;torlor 

A proposiçãO, cujo texto o::iglns. ... 
Ano •• , ••• ,. • • • • •• • • • Or$ 136,00 } Ano •••••••••••••••• Cr$ i08,00 rio' é de aul,.Oria do ilustre deputado 

Joã.o Alves, foi declarada constituc_o

_ Excetuadas 88 paro. Q e~terior, quo sorio p.empra lInuais, as 
assinaturas podor..,se .. üo temer, om qualquer 6pocu) por Dois me~~s 
ou um ano. 

- A .fim do possibilitar Q reluessa da valoreo acompanhados do 
esclaréoimontos quanto ~ SUQ a,plicaOão, soUcltamolJ dêem preferência 
~ romessa por moi-o de choquo ou v.nle postal, emitidos' o favor do 
T'1,ouro;ro do Departamento d. Impronsa lIaclonal. 

- Os suplementos Ils edlçõo. doa órgllos oliclais ner60 fornecido. 
aoa assinantes nlnnonte mediante nolicitação. 

- O custo do ml'moro ntsa)lodo s.rá acr •• cldo !lo CrG O,~O 0. por 
oIrorololo deoorrldo, ool>ror .... ·llo maio Cr$ 0,50. 

nal, com emenda substltut:va, pela 
comissão de const:tuição e Justi('a da. 

. Câmara. 

Obser-vou a douta Conússáo da ci. 
mara que, "de mOdo geral, o disposi~ 
tivo do Estatuto consagra L"1lla norma 
salutar para evitar os cabides de CID4 
prêgo. Mas. consi<lerand().5e a escas
;jez de facultativos no Brasil e aa (fi.. 
flculdades que vírla trazer a desa. 
cumulação para a adminl~tração pre. 
videnciAl'ia., a excessão qUe se pre
tende abrir para os méd!cOS ~~ 1m~ 
põe como necessárla". 

Acrescente.se, porém, que não só 
"8. escassez de facultativos" e f'as di~ 

nlOo da. 0A.ma.ra. dos Deputados, entre não há. como confundir cargo públtco, ficuIdades que viria trazer e desa.
outIa4 considerações. assinala: na. sua conceituação JuricUco .. adml- cumulação para a administração pre

nistratlva, com o da. administração vid-enciária" autorizam a apl."ol·açAo 
descentralizada, uma vez que falta. a do projet.o. Autoriza-o, também, SU:' 
êsse último um dos caracteres estatu- COmps.tibilidade cem a ordem consti
tárlos definidos dessa. natureza - tuc:onal legal vigente. 

(I A Constituição não equipara 
~ _ores da. Auta.rqula,s ou 
<l48 Socl.dades de Economia Mls
Jaa ao funoionárlo púbUco, bem 
a.ssim ,. 8U3 ocupaçáo a. cargo pÚ4 

bllco. 
o que a Le! MagM veda ó • 

acumUlação de "qua.isquer ca:rgos". 
A cOllce1tuação de "cargos" é feita 

p.J~ artigo 2' do Estatuto; 
·Para OS efeitos dêste Estatuto, 

func1onál1o é a pessoa. ie-galmente 
investida em cargo pUbUoo; e 
cargo público é o criado p.?r leI. 
com denominação própria, em n\\ .. 
mero certo e pago pelos cofres da 
Uniã-O" • Sã.o, pois. caracteríSti
cas do camo públiCO! 

1 - Criação por lei, com deno. 
minação própria. em _número 

criação por lei. 
De fato. Referindo-se a CQust:t'l.."i· 

segundo a. tradição legal estatutá- çãO. em s'eu art. 185, a dois cargro. 
ria, cargo público é aquêle criado em no titulo concem~te aos funcioná'" 
lei, em número certo. com Domencla- rios públicos, não deveria aprall3er 
tura própria e pago pelos cofres pú· os servidores de autarquias. ASSun, 
blicos. Nesse caso, o cargo autárquiCO aliás, decidiu o supremo 'rr.lbunal 
ce.rece fundamentalmente da prime'ra Fe<leral,. em sessão plena, em 1957, no 
ex1gfulcl& - conceituai, pois a sua julgamento do recurso de mandatlo da 
crtação é feita por decreto - ato de segura.nça nq. 4.927. A ementr. do 
exclusiva. l'.Om·petência do l'atier -Exe- Acórdão assim resume o julsado: 
cutivo. Sôbre os demais elementos 
fOl'madores da definição de carg:J pÚ" "O empregado de autarquic. náo 
blico, p-ode dizer-se que o cargc au- e'!>t!l. inib:do de exercer, cUIDnfaU .. 
tâ~.u1co, a. rigor, os possui, na 5U~ vamente. outro emprêgo em c.\Yt:'l' .. 
con!onnQ'Çã,o gen-érica. vez que e sa at."1arquia, e muito ~c-' e-n 
sempre criado em número certa. c'}m so.:fedade d'e econo-mia rnJ,S.t.l, pàs~ 
denominação própria e custeiG- p.-:los ·to que haja compatib'l!d:ld-~ ele 
co-fres da auts.rquia _. en.tdade que, h~r~r!os" (Rel. do .1\Cór tl:.Cl ._;" 

da pe:a sua evidente natureza publlcista, ~ml$tro N~lson Hungria />- jJ,<J> 

arreel;dadJ.!'a de contribuiçãc para4 ) rlO da Justlça de 22.9.95,,). 
certo e 

2: _ Pagamento pelos cofres 
Uniã<>o 

f~cal A:lw:izada ~m lei, não· pede E' verdade que a Lei nQ 1.711. c r.: 
B:;se.s componentes não fQtmam. nos delXar .de ser conslderad~ como d.e w I De:::reto nO 35.95S, de 1954. q!le ,,- n'~ 

eontre.tos de trabalho dos s<>rvidol'es pcsfiana .de uma pare.ela do e~Dno, guhmcn~ou deram à e~?r~s~, o . ~_r4 
das autSlrquia.s, e sociedades de eco~ 2p~ar de sua, a...,utonornla fln::mcelra el go" ~cll~dQ amplo, abrILT'l,:,cn;: Ó· .:~ 
nomk mista. Dal não ext.sitr o im- da não de.soTlç9:0 de ~SlU'~ rendas e tU&ção dos servidores aut:':.rcp;Cc(". 
pedimento constitucional para a tra .. ff~~~." na discnminaçao da Lei d~ J!.Ias o próprio DASP, n~ u,1.:;:'~·lo 
mitação do projeto. Meros. (13 sistema legal. tem feito ::,;; tI\fe-

A C~1ssw:> de Le3151aç~o Social A par -da indagação de O-rdem ::,:ms- r:mc:açõ,s .11'ecessár'llS. No o;·~o o;:) 
det\.a. casa. fundamenta. S'.la. ade.3ã~ a-O titucional, reve!Qda DO exame d:l m~4 2CU1l1Ul.ação de cargo. oU furtA! o no 
projeto, com o sf,luinte pronuncia· téria. inserta no projelo, ge,M'ÜTa de 1.1\. P.1. c!)tn emprêgo, ~UjE'1tn t. Co"-
mento: dúvida sõbre a inteligência do p~·CC'2i· solidaçe.o das Leis do Tfaba: Lo, m. 

tuado n') artigo 185 da COmHtuiç53 FunCação Hcspit-!llar do- Dwt· ao ..... 
"justifica-te o projew em fate. Federal, convém saber se !l. mc<1lf1 4 deral, dec:dlu: 

da. carência ãe médicos no pais, ca-;ão proposta ao artigo 189 da Lei 
em número inferio!' ti. &.J % '(cln- n9 1.711, de 1952. atend,e 005 fins co- "E' líc'ta a acumulação Ce car-
qUenta, por cento) da. necZ!SEidade limados em seus reais objet~vos. JUS- go ou função públ:c.9. com {'Ol::re~ 
da .nossa população. Acres~ que tUicando a casuística que 5e lnstau" go em Fundação. sujeit-O à lr;12'-
estao trabalhando nos. Institutos ra. em favor dOS médicos fUD'.::lon.ári~.:; 13.ção tr~b~lhiS~?" (Rev. -de D::-<j· 
de Previdência. dais têrços (a/a). públicos I' to AdmllllStrat.vQ, voI. f8 p.:::r' 
dos médicos existentes no país e 8 " . 4 na 266) . . 
desaeumUlaÇão vlrla prejud1ear~os Antes, por~, do exame, e:n .PJ.o4 

,." ., 

trabà1ha.d-ores n.ssocladoo." fundida.de, desse Mpecto. convem ente Agora mesmo, duas dec~. d.:..:>-~ 
. • se torna o estudo da mat-éria Ilell\ló:'gãO, plenfu~ente concordaI).!cs. tlCa· 

De fa.to, dJQnt.4 dg que pre~t~ o ~1&sâ.o de 'Constituição e Jn .. :::tiçn bam de ser publicadas, no .semi de da. 
nosso direito adm1J:listNot.l.v.o po3re~ ob ~ o. fim de qtK!, não .t:tai- p02S1biUdade d~ acumula-ção de car .. 
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de Constituição e J,ustiça, conclu!m08 . que figura. :p.o art. 19 do projeto, por' nome., :1ucl;ul,do,s na relação 
pêl.a. apr.ov~ção do prójato. _ p.ão haverem as Comissões da Oâmártl no art. 14 da mesma lei. . 

,lIfuma fOI .""'~<I<>: 
Sala das Cm;..ssões, em 18 de junho dos Deputados atentado para O ofí<üo De fato, do ponto de ~':bta. fstr 

de 1~4. - Leite Neto. Presidente - do :i\1inistério da Fazenda., de 13 de mente geognifico" I:t ,poS!('ãO_ .dru3 
Aarão Steinbruch~ Relator - V'tonno out.ubro de 19.61, em que se fa.z ã re· des daqueles Mun,lC1plO,S. ju"tlI1.ca pl 
Fret're - Ant6nio Carlos _ Padre Ca- tificação daquele nÚmt:l'o. nau:ente . .a .l1?rov~dêncla (.'OJ1tld~ n.· 
lazans, com restrições - llIelo Braga. Sala das Comissões, em 24 de junhO proJeto, 11.l.iSt1f!c açao que ; ~ CC;t'lJOOif , 

) -;a' lloita.,a ""nmulaç1\o d<> .. r
e<> dI<. .médWO do I.A,p,r. com 
11 4- :\1édÍ<lQ - AIDólior do li06-

g' i."tlfq. das úlintc. as. da Faculdade 
l!4ediciDtt da universidade de 

~ , t'aulQ, rendo em vista a na.
eZft, didâtlç(t de S1.."EI.-B ativida

\1<6, tle confol'ffi!\lade com a Lç! 
:tz;ta~ual n' 6,784, de 8.4.1962 
(OiárjO Oficial de 15.5.64). 

de 1964. _ Atg(>nz.iro de Fiyuezredo, da e rQbu.st~ld.a PC:03 fa. ~r~.s de .. OT 
Parece n° 402 d 1964 presidente. - 2'flem de Sá, Relator. d~m deUlogl'aflc~ e econ~~lCa \lJS r· ,e r _ Júlio Le'ite _ Eugênio Burros. _ tl,a~ar-se de dOIS lmpo;ca,1.~S ?\:,unt. 

Da exnntssão de Finanças, ao Edmundo Let.,i _ Be-zcrra Neto - CSIPIIOSccdO Eás~adsO dd,? pn;~t~Gl(,~nd3- :g 
"""meto H_ L'" da C" a ' 'tt'I Dan,'el Kr.eger lu, m lea '-' - IN. • n-J ~ t . am ra lIume_ IA 'I lO Fontana. - . K2 e com popu1acõe.s (J,U3 u::!'.apa;,.~·allll 
Ta 31, de 1964 (ProJet_o de Lei no I a ~a_<;a cl<>.::i 10'0 OOÓ hablt.mt.·s, ~ 
2.552-B-60 - na Comara),. que Pelas r.azÕes eXPQstlil.s. e ta CCmis-
fGe!1 ta da taxa de despacho adua- Pareceres 118. 403 e 404, são é de pa1'ecer qt'e o ?:'c;eU) me--: lMa outh-a decisão ficou assent.ado: 

"s~o acumuláveis os cargos de 
~édiço do IAPETO, lotado no 
Hospital Getúlio Vargas de Pôrbo 
.legrt, e de Instrutor de Ensino 
SUpeltiOl', junto à cadeira de OU· 
nica urOlógica da Faculdade de 
1.feclicina da universidade do Rio 
Granne do Sul". (Diário oficial 
de 19.5,904). 

ne!r~ de 5% um computador ele_ 64 I Iece ser aprOV8-do . i 
tronlCo Burroughs e respectIvos de 19 Sala. das Comis:,ões. em 24 de ju-
pertences, impOrtados pela pont1- nho de 1964. _ Argemiro ele FiglWr~ 
ficia Universidade Catól;ca de N.'? 403, DE 1964 . do, P:·esidente. ~ Daniel Krieger. ~ .. 
de Janeiro. Da Comissão de Sequrança Na ... . latOl'. _ Mem de Sá. -:- Júlio LeU6,! 

Rr1:ltor: Sr. M€m de Sã. donal. $ôbre o .projeto de Lei n.r I Edm.U1.1do Levi - Aft!~.O fonfa:na -
50, de 1964, (n.'? 1.197-B-63 _ na EU(Jcnw Barros - Be~er,a !!retO. 

Como se vê da ementa. o vre..,ente 
projeto tem POr objetivo COllCf'der 
isenção da taxa de de::,pacllo adUa
neiro de cinco pOr cento, para o de

Câ.1Itara) que inclui 'no arUgo 141 ___ _ 
da Lei n5' .2.976, de 28 de nOvem-
bro de 1956, os 'iunicip'o, de pe_ Parecer n~ 405, de 1904-
lotas e Rio Grande, no Estado do : 
Rio Grande do Sul. I Ora, se.. e possível a a-cumulação de ser:nbaraço alfandegál'io doe mu compu

m (argo de médico com outro ~e tador eletrôn:c~. Burroughs, mQC::o 
:tráter didático secundál~o ou dl,s. 205, e rf!spectIvos pertences, im!PQl'- Relator: S1'. Irineu Bourhausen. 
ltiv-el, com razão maior se há de tad~ pela P~ntifíc:a ~niversidade O Projeto de Le i.sob eXflme visa a 

Da Comis::"ão de proJctos tio 
E.reclltlvo ao Projeto dp Le; da 
Câmara n.O 60. de 1964, qUe revú • 

ga o Decreta-Lei n.o 5.298, te 3: 
de março de 1943. 

Relator: Senüdor Jcão Agr:PinC'. 
!COnhece,r a compatibilidade para o CatoI1ca. d~ RlO de JanCll·O. _ .' incluir entre 0'3 Municípios situados,' 
I.ercicio de dois cargos típicos da E?t?- entIdade goza de lSençao trl-, na f.aixa de Fl'ontE<ra Sudoeste. na I 
rofi5São ·de médico. como prevê, o butál'Ja, decorrente do a~·t: 31, inc:so 'ffel'ma- es.tabelec na pelo artigo 14, da 
~Ojeto, E$n ar:tarquia ~ivers~ ~u nu- V. letra b. da Constlt~'lc;aO Federal, I Lei ny 2.975. de 28-11-56. os de Pe- I O Poder Exec~1l: H), !l1..ravê,-; d:1 ~üfn .. 
,'a, autas<1uia e nQ SeTVlçQ publICO. regula:-nentado· pela Lei nl' 3,193. ele Ilotras e Ro G:·..ande, no Rio Grande ,'aJem n.lf 114, de 19134, p:r:::p3e (. re-
Por eSE!\S razões, opinamos pela 4 de J~llho d~ 1!t5}, m~s, como bem do Sul. vogação do Decrete-Lei n: 5 29t:!. de 
mstitucHtnaiídade da proposição. claro e, tal IS€n-;ao nao alcança as.. , _ 3 de março de 1943, que f~xa (loS a~i!o-
Sala daf COnllSsõe:-; .. e1ll 27 de maio ta:;as que, como a de dl:spncllo adua- EVlC~entell1':'l1te a ('xc ·\.:;a,) d~ tal" ridades da Aeronáutica que d .... :p&t:m 
~ 1964 . ..- Afonso Annos, Presidente nelro. cO!'l'espondem a prestaç~o de' MUlllClplOS, mormente se consIdera r- de- Ajudantes-de-Ordens, 
. Bez'erra NetO, Relator. - ,Josa- serviço esplic'cífico, de parte do Poder I mOs terem sido OlJt"fOS, s:tundcs mais A Mensa.gem, fundada em ('xpo.<J
ftat Marinho. - 1~[enezes Pimentel. Ptibl:co.· ao norte incluidos naquela Fa'xa de ção de mot.ivos do Min . .-.iério Jnt('{es .. 
. WilsOn Gonçalves. - Ar'gemiro de Dai a necessidade do !ci espe.!'":-JL Fronteira. deveu-se a Ullla lamentá- ~ado, justifica a medld0. em vlrtude 
igueiredQ. - Aloysio Carval.ho, 1:en- para n outorga dêste favor. O pro- vel e invohmü\l':a otn1,<:são. de ".upere.ção do referido decreto-Icl 
ao Qu01l:O t-~ con.stituc1onOlida de do J.eto de lei da Càmara n? 31. de 1964, Se. como bem aCentua c p~1.recer d3. elU face das atuais n~c~~lda.des da 
~ew. ,p"lllS I'a::ô('s e:r.po'>ta.s na iteve origem em .Mensagem do Pre- douta ccmis:ão de Srguránça Nacio- A:-ronâutica.. vist.o que o que nêl€' se 
Isentada, I~identc da ReptiblIca. datada de 7 de nal, da Câmara, o critêr!o que or;en- rt~::pÕf' data de vinte anos passados. 

::'{Q- 4:11, DE 1964. Id-eze~bro de 196~ .. ~ EXPOSIÇão de to~ a redacão do artigo 14. na cltad~ É bastante assinalar, Q titulo de 
D Comissã.o de SerVico pÚbli_Il\'!Ohvos, do 1f·lllste,rlo. da FaZ2nd~, LeI ?~~o-56, mand"lnd~ obranger o~ exemplo. que o decretQ-Iei cuja revO-

C"·l "b· p-oJ'eto de Le; da Ique a acompanha, JustIfica a medl- MunrclplOs de Csm2.6'ua e São Lou- gação f.e propõe, prevê a figura do co 1ft, so 1 e o I < d 'I I t d ., d (RG' " Câmara n(J 110, de 1963 (n° •. ,. a exc~pclOna . 53 len an o que a 1m- I~nço o SUl.::;), o fez por ques- Ajudante-de-Ordens para Cs Br;ga-
1 137"'"!B 63 _ na Casa de origem), Iport~çao do comc:mtadol" €~etrõlllco tao da Se~urança ~acion-al, com m~:5 delro, e aOS Majore.:t-Brig ',deil'os. 

lle ali 'era o art. 189 da Lei lI9 •• d.e tao alto alcance_ cultural for.a con- fortes ram'2~ d~vel'a abarcar tambem Com a. revog'oação, por se tratar de 
f.711 . de BR de oiltubro de 1952, sld~rarlo ~que. o gov~rno lhe llt:V1a con- pel?tas ~ ~lO Grande. fl..mb-rs bem materia antes de natureza regulamen.-. 
'que dtspõe sôbre a acumulação de ced.ldo cam~I~ de cust9·. !'1a:s ail1d.a: mais pl'OXImos da frante::ra COm :> tar, ficará a Aeronáutica, em condi. 
cargos pelos médicos, nas Ulltar- ~al a consegmr a aqUlsl.ç~~ do cau&- UrugUaI: _ ções de disciPlinar o assunto em têr
quias.' s;mo ap~relho, a Pon~:fl?la Univer- Face as r03._Z0e3 expo~tas op:namO'i mos atuaiS. de acõrdo com as nECes .. 

SI~a?e, :.Izera l1'l1 consorCIO cOm o pela apl'ovaçao ~o _ProJerc, side.des -e Q estrutura de seus Qua.-. 
Relator'_ Sr. \<11'<10 Steinbruch MIlllstellO da Guerra, o Conselho Na- Sala das COml&Oes. em 12 de junhO dro::; de Armas e Serv'ços 

cional. de pesquisas. a Com!~ão de de 1964. - ?a.canas de AssumpCãn.'· . " '. 
'l'end() reoebido parecer favorável En-rgm Nuclear e a CompanhIa SIde- PI'e1:dente; l1'ineu Bourhallsen Relfl- I Nes~as c~mdlçoes, tomüS de ~rtcer 
~ douta comissão de Constitu:ção e rúrgica. Nacional. I tOl'; AWlo Fontana, Raul dlubertt fayoravei a revogaçã~ preten~)da .e, 
lstiça, el}-1 atendimento ao pedido de Ba.star:am est.a.s considerações para Ermírio de Morais, JOsé Glliomard. ',c~nsequentemente" a este proJet{) iJe 
ldiência solicitado por êste órgão ressaltar a importância da importa- leI. 
~cnco. vOlta. ao estudo dest.a Com!s- ção do compr.:tador eletrônico pela NQ 404, DE 19-64 I 

O O Projeto de Lei da Câmara nQ universidade nomeada. Trata·se, real- Da Comlssão de Fínancas sô-
O. de 19f3. que altera o art. 139 da mente, de iniciativa da maiOr signi- bre- o projeto de Lei da Câ'mara 
li n9 1. 7 1, de 28 de ouL-ubro de 1952, [leação pa.ra o ensino superior e a cul- n9 50, de 1964- (não 1.197-B-63 
te dispõe- sôbre a ;\eumu1a~ão de car- tura técnica do Brasil. A Pontif~ia' na Câmara), que inclui no art. 14 
,!;. pelru. médicos, nas autarquias. Universidade Católica do Rio de Ja- da Lei n9 2.976, de 1956, os Muni-
Em parecer anterior, proferido pe- neiro foi das primeiras, senão a pri- cipios de Pelotas e Rio Grande no 
nte esta COmissão, depoiS de vá- meira, das entidades de ensino supe- EstUàD do Rio Grande do Sul.' I 
IS considerações sôbre oS aspectos rior dO país que tiveram a visão e a Relat.er: Sr. Daniel Krieger 
rídico· adminLstrativos vinculados à audâcia do cometimento. Impõe-se 
atél'!a, procuramos, tanto quanto para o aprimoramento da ciência, da 
~ssível, fixar nossa posição face à investigação e da tecnolOgia nac:onais 
atérla em estudo, subordina.ndo-a, que se multiplique a importação de 
I entantd. ao entendimento da dou- computadores eletrônicos, sem os 

com:,';!'ião de C011'3f ituição e Jus- quais não- poderemos assegurar o DQS-
:a so desenvolvimento cultural. 
O rrtrojit.ado ór!i!'ão Técnico re~- Se a isenção de taxas, ~omeada. 
,nsável, aliás, pela perfeita adequa .. mente a. do despacho aduane~ro. deve 
o da matéria, no que t,ange às im .. /sel' medIda de ca1:áter ex_cepclOnal, 
caçõ:s Jfelativa~ à CO!1stitucionali~ temos no caso da lmport~çao. de um 
de e jur:dicidade da matéria opinou c~mputador .por l!ma. Ulllversldade a 
la. sua aprovação, não d€'ixando dú- hIpótese mal8 lnd:cada e merecedora 
:tas, as..sh)1, sóbre a legWm.ídade das de tal· favor .. 
ncedênci~s recQmendada, no p,roje" Somo-S. aSSIm, plenampnte favorá-
, veis à aprovação do projeto. qr:e re· 

. _ . ' comendamos ao plenárjo, com a se-
O e:xam~ desta ~(:lllll,S"'HO. poLi, f,c.a iguinte em-enda de redação: 
L".trJl"o ao cfoõnvemeDela da propüSl-
o, tendo em conta. o interêsse que _o\rt. 1? 
mesmo ·deSpertará ne' SOlução de 

}blemas ligado.<; ao servi<:,o pública. 
De fato, no seu objetive principal, 
projeto não pode merecer reparos, 
la. vez que pretende, com a medida. 
econizadà, oferecer uma assistên-

Onde Se lê: 
"Constantes da 

DG-OO-1l1-436" . 

~ medica ma!s ampla e eficiente às "Constantes da ]!ceni;a número 
·pulações interiorana.s de nosso país, DG-60-313--436". 
A.ssim, no que concerne ao âmbito 
exame desta Comissão, à vista do Trata-se de emenda. de T€dação, vi

onllnciarnento da douta Cúm:ssão sando ti. corrigir o número da. licença 

o Pl'esente projeto tem por fina
lid.ade incluir os Municipius de Pe
lotas e Rio Grande na relação das 
comunas integrantes do plano de Va
jQ·ri?Jaçã.o EconõJnica da. Região c.o 
FnJnteira. do País de que trat'il. a L€"i 
n9 2.976, de 28 de novembro de 1956, 
Como se sabe, a citada Lei 2.976 des_ 
tinou ao Plano de va1ori-zação Econô
mica da Região da F~'onteil'Q Sudoes
te do Pa-ís a função espeCifica de pro_ 
mover a elevação do padrão de vida 
da..<; populações da região wdoeste do 
Brasil. integrando-a na economia na
cional, media-nte atividades c·oncer
nent'Õ's à educação. saúde. valorizacão 
d~ terra incremento da prcdução. ex_ 
pansão das vias de comunicação, 
abastecimento, indu,,>trl3.li2ação. elie
f.rificação, pe.squisas e explore-ções em 
ge1'fll. 

O Projeto mostra fm ~Ua justifi
cação a grave injustiça que existe na 
mencIonada Lei que dispõe s6bre o 
plano de Valorização da Região Su
doeste, deixanc!o de incluIr 00 Mu
nicípi"os de pelotas e Rio 'Grande nO 
elenco dos municípios fronteiriços da 
zona sudoeste do Brasil tanto maIs 
quanto s-e sabe que out.;'as comun.as. 
mais distantes da fronterna, têm se1.l.'3 

Sala das Comissões. em lB de ju .. 
nho de 1964. - Barros Carvalho, Pre. 
sidente; JOão Auripino, Rt'lator~ Wt'll .. 
fredo Gurgel, José Felicxano, Bezerra 
Neto, Mem de Sá. 

Parecer nº 406, de 1964 
Da Comissão de Finam;as, sõ~e 

o Projeto de Lei da Câmara n(! 70, 
de 1964 (n.9 2.01(}-B-64, na casa 
de orif?e1n) , que .autoriz.a o POd6~ 
Executivo a abrzr ao Poder Ju:~ 
diciário _ Tribunal Superior dO 
Trabalho - O crédito Suplemen:' 
tar de Cr$ 196.36B,800,OO (cento e 
n01:enta e seis milhões, trezent~ 
e sessenta e oito mil e oitocenlog 
cruzeirOs), em refôrço à dotaçâo 
do Orçam.ento vigente. 

RE'lator: Sr. Daniel Krieger. 

o 81'. Pre.sidente da República. cnn 
a Mensagem n.O 127, de 27 de maió 
do _corrente Etna. submeteu à dehbe-:1 
raçao do Congresso NaCional, na f&r
ma do art. 4.? do Ato Institueicna}. 
anteprojeto de lei que autoriza o POof 
der Executivo a abrir, ao Poder JU't 
dlciário - Tribunal Superior do, Tta. 
b'alho _ o crédito Suplementar de .... ,.\ 
cr$ 196.368.800,00, em refôl'ço de dQ~ 
toações orçamentárias para. o c(}-ITe-nté 
exercIdo. ! 

Do ofício com que .() Presidente da.r 
qnele Côrte de Justiça encarece 4 
providência.. verifica-se que t.sta de--



Qrrj'3 ,J:;::t-e.-ite!r;'1:$ 
/""= - ~-,-; --= == -===-=-=--~ 

--...rrc õa 'lplic'l'fão da :L'2i n.9 4.2,:~, M 
", 1 d~ Julho d:l lf!63, quo majorcLl os 
; •. :.:"!l:Ú!lC~lt':}3 d:ls funcionários públicC3 
r ternou !nZufickntes PS dotações de 
,?~c.ú. ni,o. atL'"Jlizada.s por ocasião 
'~l ci~boi"1;.'iác tia pt;)pcsta orçamen .. 
,: . .hl'1 }Jara. li:-34. 

Dlanla rio {,xo-c.sfrl, fomOJ pela 
r.!Jfovar. 'Í'J. ('l nfo~eto. 

::~'ii t::~ c ~:.tt.:'.d:-:":J-=-3 ';':';;;..~::'3. ao 
P~_.: L:-: .. ~~~;.L.',.J. 

Podl;r Públ;ro, sem qUI? ,sI;' ve.la, (>'ll 1 
tal atividE'de. s.entido Ue l.v;.,:,·~o,: 
<.ime,Jra cu intimidação. I 

Junho de 1 '; ; .. 

Parecer n9 411 > cla 1 ~ '. 
Da Com;~E(to d-g Cov-s.;t -'. ' 

Justiça, ,'<ôbre o Projeto de n~c 
1.0 Le-Ç/:.-Ia [;1.:0 n9 44 de li.., " 
corc.:"de ani~Ua it P0H-t;a :.. 
GntlJ çl.e cio IVorte o dU oul', ._ 
1.l/.dJ,l-cias. 

p.:>!at(!r: Sr. Jdfrr.,on de- i' 
, sal"l c '$ C:::J.l!· ::Õ"< (IM ~! d~ !u .. 
l1J10 de 1'l~L·. _ /rgr-1":'ro c"! !i"tgilet
... edo, Pr::-.~~jc:re: Oa,;~? Kr':>;;;::r. Re
lator; ~'r:·, t·, ,l',~, E"'2~'o Fr,tOs, 
J,l!;'O L-, "J, E.'dr~t:ilrio L[l'~, Brurra 
N~t{), Avr.') F01 1cna '-- . 

?~r::;.:er ),7 t:U71 de lCê1-

~::-:':!:. ':_:', ::.~ .. ;;, compro7P...;E::>. o 
"u" a"''''~ j'J " ~uu.letra a em 0011,. 
trcr.~:J. ',-~~!; o· ct~t~;'8 pfop6a em sua 
substitulrã:J" l:--:~. 513 'Üci€l:t-e: -
",bt..o p:.éu.J~ .. .íV':3 t:.:}3 slno.CJ.tcs: a,) 
repl.:s.:.ntar, p. .. r:.ntc a'3 aut:ridadts 
admin13trcÜVf..3 e judi..:~:íri:..t;, os in
l~rú-~s .:;eiais (,.3. r~::,p~ctiv:J CIl1.-:!gO_ 
ria cu ?rç.I...:.~;;.o lib .. n:l cu t,., 1nt~res_ 
;:, ... ~ ~r.dJ.vicl1.tl..1S dUd a~.:.o;::iaCC3 teln.ti
vOS à atividade ou p-:,ofissâ:> exel'cL 
da". Como .teria a letl'a a do artigo 
513', ~ 2p!ovado o Projeto: "E,ãe> prer_ 
rovativas dos sindicDltoS: a) represen~ 

'taT, perante Cs pod~r6s l~giSlaAtivo, 
exec·.ltlvo ~ ~u:::ictá:'io os mtel'ess'€s 
ge:.ais das r~G1--:;.::t_\I>~S ,cate~orias e 
c::.e!enji:r, tJ1:!';?:r.ta as auto~'lCl~~es. e 
órg5..cs -C-tiJ1tni.3tr.al-.i\-Os e JUd;CláT1~S, 
03 int.::..:· ~s intCyidut=ld.s dos assoc~a~ 
dos r:::"-tr-::s à atiYidflde ou ptofls_ 
;:':;'0 G·~::rc~d~". _ 

4, Realmente, n..<::.s-iôte ra;-ii"J !lO R'l_ 
tor, A citada CCllSc:Ud-:"ÇC o -da.:. Leis' 
do Trahalho foi omissa qu:..nto ~ re_ \ 
Pl'esentação dos s!ndicatcs perante o; 
Poder Le~i61ctiyo, de\endr;~:e ~e'T:al' 
êsse fato à conta da anorffif'-Íidade 
então exutente na vida politca do 
nc~,,,o pu!3. Atualmente, entret.nnto, 
não é m:.!.~ admissivel e~:;a emi-ssão 
le~'al, :r.cl~'.üve te:pdo em vista Q me
lhor fu.nc:onamento dcs .s1nd1c!ltos, 
cc..--no ôr;ã.rs de representação e defe" 
sa .das jusoos relvjnd~c·3.çôe.s dos seus 
R3sociados. 

O projeto de decreto }t';tS.;;-l,.J 11 
4.4 de 1963 (Senado Federal) t::,;·. 1)8 

objeio a. concp...b~áo de 8.nllitl·. .,<t:n:J 
geral e absoluta aos militare,"" ou c~ 
v~s que participaram. no Rio (}rr' ',d 
do .NOTte, da reivindicação colctlv 
denominada. "'greve da fornt", OC01 
!'ida -em setembro de 1953. 

R::,;]-",çt;') ,.' :ti sefJull:1o turno do 
PrOjthO 0. ... L..-t do Sef/a.uo 11\1 158, 
de 19,3_ 

Relato~·;. S1', Sebastião Archer 

A Cc:ch .. ão apresenta a. redação 
j?al.l ::.egundo turnQ do Brojeto de 
!í..tel t:o S~nado n? 158, de IS63 que 
<iecl<:lr.a de util!dade pública á As
l.-.-C.ciu-Ç:io Be-rço de Belém) cem .sede 
~m Be-1ám, E~t-aCo d,o Pua. 

Sala das Se: éfS, em 24 de junho 
de 1564, - Antônio Carlos, pre.si
denL~. - S~b[~tiáo Archer, R€la-to-r, 

Wo1tredo G'.lrgel - Júlio Leite. 

AN::lrO AO P AE.ECI:R N' ':07 
DE 1~4 ' 

Redocão para seg!l-MO furno do 
Projeto de Lei ôn Se;u'do ní1 15.0 
de 19-63, que declara de utilidade 
púbZtca, a Associação Bêrço de Be. 
U3m, com sede em Belém, E~ta10 
do Pc..rã. 

O Ccng.re::s-o N2.ôo:nel decreta: 

Art. 19 E' é~clal'U1a de utilidade 
~:'l?lic.:, Q A<sc-ciação B';'rço de Eoe
.,em, CJID ,:,2d<! {m Eel':m. l:.:>tado do 
i!'lln\. 

Art. 2Q E.:,ta ld er.tr_;-á em vi!:!tll' 
rt'l dat.,;, ctE' ~ua p',;b~'~~ço!o. rE7o;S-:.:.ctas 
as <ili-:::>J~:ç'ó~ e.TI c(in~r..:.rio. 

PL-:,;-:,-'2S ns. ':':3 ~ (.n~, 
ca lS2-} 

N<l 4~8, D:t: 1!,;-ô.1· 

DJ n-;);) texto retira-se, ~no se ve, 
a re.rer~ncia a "profi~o Jlbef-il~", por 
incluído. àbviamente, o conceIto .n<1 
expressão "cat.egoria", de que o SID. 
dicato é órgão representat~,o, 

Di) ponto de vi')ta ccnstltucl_on3 J. e 
jtuidico, ~da nos .QCorl."'e. r:lu~ l.ll1peç:a 
a. tramitação da pro!,...QSlçao_ 

5, A proposição, e.1~n1 di~O, <,oloca 
a matéria de maneira mais correta, 
dispondo qUe (', represe1l.taçllo dus in
terê5ses gerais da categoria prcfi::<::!o
nal é realizada perante Os tl'ês r.o1â
re~. e a defesa dos ínterêo;.c;es indivi
duais dO-s ast;omad.os. perantf' a<; au
toridades e ór~os admlUistrat!\'os e 
judiciál'ic'S. . , 

6. Outl'lS. altel'c.ção existente no pro
jeto é a reth'ada, de text o leg~ 1 de. 
referência Q "profisEão liberal" cujo 
eonceito. conforme muito bem SaJ.ien
~u a Comissão de Constituição e Ju<;
tiça, e.stá empreendido na pxpressão 
'·ootegcria". de que o sindicato é ór
gão representativo. 

Sala dc.s c<:mlssôas, €...'ll 6 de maio 
de 1964, _ Ajomo Armos, Pr~sj.dente. 
_ AlOyS-i.o c.e Ca.T calha, Remtor, -
Jef!ersem de Aguw.r. - A-IeT!E.zes PC 
mentel. - Bezerra Neto. -- Eàmun- 7. Em face de expc.sto, e. Comissão 
do Levi. - Wil,son G01!('(·/res. - I de Lqic;lação seeial opina pela apw_ 
Jouphot ];fannho. vação do projEto. 

N.Q 4C9, DE 1964 f Sa.la das Comis~õe.::, em 3 de junho 
Da Comissiio de Legislaçôo Su- de 1964. - Vivaldo LiJna Prel)ldente' 

cial, sõbre o Projeto de Lei dI? Antônio Carlos. Relator; Waltredó 
se-:Laio n.Q 157, de 1963, que dá Gurgel, Eugênio Barros, AtttUo F01t
nZ'J« redaçiíO it alin~a '~a" do tana. 
art'go 513 da COllso1?daçao das 
Leis d.o Trabalho. 

Relatcr; Senador Antônio Carlos. 
O prcjeto de Lei n.\> 157, de H~63. de 

autoria do nobre senador Edmundo 
Levl altera a redação da Glinea aI 
do ártigO 51S da consolidação das 

! Leis do Trabalho, aprovada pelo D~~ 
creto~Lei n.9 5A:~2, de 1.9 de malO 
de 1943, jue passar~a e ser a se~ 
guinte: 

f'Al't. 513 - .'. 

Parecer n~ 410, de 1004 
Redação tara segundo turno do 

Projeto de Lei do Senado n~ 15-8 
de 19s:!. ' 

Re-lator: SI;. Sebastião Archer. 

A Comu-ão apr-.esenta. a Z'ledação 
para sealrndo turno do pr·ojeto de 
Lei do Senado N n 9 158, de 196f1, que 
autoriza a doaçao do próprIa. nacl'Jnal 
à C-asa da. Paralba e dá oub'as pro
vidências. 

Na. sua. tramitação nesta C:l_:! d 
Congres,:o Nacional. foi ~r.· :-cid 
substitutivo ao projeto, estar.de'..clo 
medida nos civis e militare3 qr2 p8.1 
tlcipar-am da. sublevação d4 .... J:";'[~er 
teso ocorrida em Bl'asilia, t...:i.l 12 c 
setembro de 1963, 

Divereindo 1,.0 pron\mcis.l"fIcn\f'J ( 
ilustre .Relator, o senador J{1!E'·;,c 
-de Aguiar pl'oferiu o seg\l~Dte ~.-O; 
que, aiinal. mereceu aprol""Rçl! ') p'r 
.comi'Esão de constituição {! Jl1.'~ 
em reunião re?linda em 5 õ:-ste m-:: 

"O senador e01'teZ Pe j,'t>t'tl fTH 
sentou rOleta de decreto lc.i;ü·l;:r t~, 
concedendo anistia plena. :_~::t ... l 
a.bóOluta aos militares ou civis. q 
participaram no Rto Gra.nde cio j:<l0l 
-da reivmdicação coletiva denomiu.'..;. 
"greve da fome", ocorrida em s.El.:; 
bro de 1903, t,endo como pl-incip' 
i!Dpncados, os membros da p,)lfl 
Militar. 

O &nr.dor Bezerra Nero, H;l:'t::;i" 
prcJeto nesta Comísc;ão, -opir..ou p 
~piGVação do projeto, com. o suJJ~, 
tutivo que apresentou. amplli.:.rdo o 
nefício "a todos OS civis <lue tiver 
partici'pação do.s mesmos movimen 
em Brasilia ou Rio Grande (,0 No: 
asSim como a militares e chis j 

nOtttras pal'te.; do tenitórlo n~cio 
figrem -como impl1cados nos In 
mos", Desta maneira, CQNO se 
seriam benef!ciados os $U""Jcntos 
plicad-o-s na ~ublevação tie El'ssi 
ocorrida. em 12 de se-;-emb:u di 
ano. 

Da comissão de COns:~itUlcao e 
J.; U.:;a, sõ"bre o Projeto de Lei 

(j.") .')enaao ~Ç1 1J7, <le lCd-3, que dá 
'í:f~V.2 T ::~çc:.o à -a.uí~~.:i. a do art. 
313, da Consolidação c...~3 Leis dO 
Tr(l1;alho. 

c) reryrt!6entar, perante os po
dôres leg,;slativo, executivo .. e ju~ 
dicial'io, cs interêsses genlls das 
reSpE.-c.tlvaü cateóorias _ defen
der paran~e as 2_utoridade.s e ór-

Sala das ComiliSões. em 24 de Junho 
de 19$4. - Antonio CarlOS, Presiden
te, - Sebastiâa Archer. Relator. _ 
Walfredo Gurgel. - Julio Leite. 

Di\'ergindo .de S. Excia., t.!!) 
pela. ampliação pretendida, rec .... hl! 
o .substitutivo do i:ustre te. ,,-cru, J 
que a medida e inoportuna O r 
mente ineov.eniente, dado:. <:3 {1E. 
uosos reflexos que, por ce" . .J, tr" 
à disciplina, element{) fuuC..:n:..:::r.t: 
Fôrças Arma-das. E' cria mor. Jr . 
porque a fase p~1iminar Qe t.!ur.;.. 

eão do fato não foi int-eire.ll'A2n: ~ .: 
c.luida, achando-se etp via 1.2 q .. r <-

f\f'~~', ~:: Sr. 1l.!cJ~o c:~ C..trvelho. gfr:"} administ.rativos.e ~u~ic~~-
tPE.l') P '')'~~') d~ Lei (I'é!,e t.{)tl:.J.u o r!.cs CB interêsses tndlVJ.duals 

n1....IL.::n) 't.J1. e foi ! .. W~ ri 'ExJ;~O<m- do~' a"~c:,.:~LC3 relati'rcs à atlvi ... 
te da ~ z..:;",io de 13 de novembro do <kde <.u :r=rofi':..'lão exercida". 
ano c~rren~e.·{)- i-:::.bre S:en.ador Ed.. ft. A red';r;ão atual do oi~ .. ~do artigo 
mundo L:"Vi rr'~tt"llde IDo-dá"icar a 513 da consolidação das Leis do Tra.
lt'tl t !l (':) oi"l m·t.:3.J f13 da Con.. balho diz ser prerrcgati"a dos sindi
solidacao d":'''' L<>~.<; do Tr~b~1110, p.ara Cf!tos: 
..j'1.e Lnll,;: .f:.':> autcl'idedl?'; '9"':'ante as tl,}) l'€;.n·c::mlar, perante as a.u-
omtb c .<,lnú;·{'9,Q p!'o-ll~'.!J.1al repre- t')rldc,Ues ae.oun.i~trativas e judi-
~,enta 0,\ interBR.."'?<: gerais ra lespectL ciáriID. es intereEses gera:s da 

ANEXO AO PAREOER N' 413, 
DE 1~64 

Redação para setlU--:1.do fumo do 
Projeto de Lei do Senado ne 15S 
de .19?3, que. autoriza a dQa.ç~o dO 
propr1o w/-r-onal à Casa. da Pa
rdba, e dá outras providênCias. 

o Con:!rec;so Naclonal decreta: 

cão pela Justiça, no que i:.O;'.:i!r~ 
r-ebellão dos sargentos -t~n E.';s 
Inv-Qoo, -em a·bono do meu -~v~JI J. 1 
de Car!os Mal>.imiliano: 

"O poder 'Po-Htico é o Úi.l,CO :l:.1< 
oportunidade da ani·tia. e da e:.tE. . 
a que esta se dcTe <iar, Só t!:r ' 

l;a Ct' t~;;oria ou inclua. o POdel Legis.. re...~ectiva. c::tE'':..oria ou profis"-ão A t 10" , 
I t ' ~.I:' ~ r , E autonzada a doação do 

;oI lVO. liberal ou os interêsses indivl- 6· . 1 

até onde d:)verir a c1emQt.cia, for; 
que limites será cemtraploGuce 
CVneede apenas o indispem·á\e~ , 
atingir o objetivo exclusivamel1-lê 
cia1. Limita o padã-O c:J!eL1'"~. rl 
do a amplitude se tcrn'1. 1!'l IT:' 
de d:!l'5Ccntentamento O:l rm ac 

Conccnütanlemente 9. /ilssa. alterü- dua'''' dos ""''''oc·.acos re:J.tivcs à pl' pl"lO np-ClO:aR, CD..Sa o res~ctiro 
. l' . IA ~.. ..., ~ ,f'l':-"Th.)", êste meili..'"ldo de frente 6,70 

-(dO, cu a lmpeflo-~ -u.OO~ o fi,\.I"Or uO ati·vi.:l"de OU prafiS':-ão exercida". d f ti 
Pl 't . .. l' t" - d 'I.l<:. e e un os 40,50, sito à l'ua Her-. 'GJt' o ]Usli :leR pe.-a Clrcuy.·, ~lnCla e O ~_'tor, em "la J·"~tl'ficaça' o, c"'cla- '1, 
1 ·d d ta - C "ti - ~, _....... ..... rr..r.·E3:_CO de B:.l'ros, n Q 44 na cid'ade 
la-ver s.:. -o ~~'re Q.l. a -omou açao reee ser oor.lpretl1J:.-.Ível a l'€dação do do R.:o de J:meiro, Estado \ld Guana-

<.lu Tn\b<.tho num ptl'J.odrJ anormal da dÍ8n~l·l.i"o cltcdn Ó" ............ ~olidação pa-' À C 
çoamento à desordem. . .............. , .............. , .. . I ' t - 1 4 !-'""''"' ~ .... VVu..::' iJsra, t'.. asa da Para.íba. scciedade illC'::.'a. Vl,: -a, }J-OJ.!' iCa. Quando me ~a ,·a " e-p~" eUI que fOI- ore:ani",:ad~, - -1 -P d L 'ti i . d ta t .... 'U~ ~,. ('lV: ~vb reg;~trQ nº 1.438, le 18 de ... .. " .................. . 

o o er ê61.SLa '\0, 4,ue 01, U r Z', quando "a Naçê.o bStam sob o dollÚ- agôsto de 1950. 'Ã' ;.iusÚa vi.~a C3 fate-·. e r... 
'OmWdo na, 1"e-fe,ênc~' do 1ezisl.adQf nio de um Qoy€:no r(,ple!)en~~do por homem, a.preveita a c-atEj"':-l':"" c' 
ditatorwl, não. mais F-e a-dm!te pU'. Clpenas dois pod{}r€'_,: O Executivo, hi- Art. 2\1. O imô\'f;'l se1'1. lüi!iz3.do linquentes, e não a individuos i 
S~it3 o S!;(nC13' n'.lllll1. f,!JOCJ {'lD que ~3 peftJ'pgiado, que arrebatrarQ a compc .. pela Casa Ü!]. Paraíba e'":'cl!1sivamente dos: é um dom coletivo, insp;r:,.dr 
Tê.lvi~djcaçõ.f.'fl c!.os t.r-ar ... ·,.jhr..cz..ore-s d?_ j.&n~ia 1('~;s1.9Ji"G., e o Judiciá!'io, em para us fins cu'.turais. soc1:us e be- motiv:s scciaisj {lblitera. o c 
1 .. ,:;m. ser le-vud.a:-. trullb<-m. u s.rea dQ ",ti 'dade 'I .( í O""" t ~....... neficente'S previstos em seus Estatu- de!-. em Vi201' -"-.0' as C::>:1- ~·~u: 
LeI'!~Uat11'o, como o sã~) às (lo Poder •. v . er fel 6., orç .,..!lH:n e tl\ .. ,,~ t f fi ~ - 'i 

~ '''\~.I(' "l:1"r ;<'~o CU1'c.:.h"-<e compre. os, icando nula.. de p~eno dire:to,. a c;v" que aproveitam a t.(r.c{;"I;·c~ 
:'>I'~·"'."uti.·o e c.o p ... ..t,_! Jucli ... j!.J:·.Io, ~r- J ...... \,;. • ~-v ",jO. • "..,... ... , ' j -I = 
,"",'''''' ...... p;. v t". ende Se e aoe"ta 'e q\le O es'"["!o c VI sob l'egü.::ro n9 1.438, de 16 de 1'(nÓO adquh'ir fôlha cor ::da o 
<\fJ1ctO, !JDlI'. todn ti S:e.11tift.') de- ooacã.o, - " '"" j;.>, ... dada 
Ce arocaç'J. ou de int1~d",".I(.fio (sle) , O1..ltvrf'vdo ~ão hCêlYe.:-s(> conferido fôrn justamente processac.(l; aOl 
""rnmC,,-e..te, .....- 19.'ü:JJ no tl::.:..ro dO r.\.. ... n{hto l~a.l :...~ (,rg:Jn::a,çôes .flndl- A.n. 39. A ~PGritura de dOftcão Lerá ações e condenações, tendo em 
il' V"'.... C3!.s pCl'a"re o Poder f """' i.s.lativo". lav"" " I toda.Via, de preferêncla as pnm· arH:;n '.UIl"? d-i.,tL'"!~O ~::üa"O a -rcí-)rC_ ~ . A ~. l ...... ,a nos t-ermos do ttrt go 138, § - .. ' d ,,' 
aentf1-<'âo dos int~-:'>5~S fS-a~'3 CU C!\.~ .>..:.s:.:~ vl"lEmt!1çao, no Ent~nto, afIrma 11) do Decreto-leI nl) 9.700, de 5- de ns-o pode se~. le<:t1..o:.a ~'. e }:o ;.,. 
te""O'!J9 prt'fl,"-ionnl C 1),. dCI('~ d:us clh!;.~ o a.utor. j3. n~o se J'JI.tlfica, f;en- setembro de 1946. C€de O C~ngle..~O ~8:clO",a. eb~~ 
1nte;;~e.s individuaIs «os a~7.:c.f".do5ldo ~nrlisperu-,áVp.I Q:le OS órgãos re- '" se aos ~el1!os a.ce~?nQS e '.!litl 
1 f"~t::mm{'nte à. atiVi.da,A";;' t;'...J. ~:rotl.s- põ'C:i~nt;atJ.vos de cn l~${l'iR:~ proflssiO- Art. 4. D,.t.a leI ~':ntt'ara em 'n:;or herl a os CUl"f.lp~lce, " '1" 

A" ". id '-''''''-1.1-", -Mo .. Lo .............. t"~ ou ftCl'n6mlCf.\5 1V\ssQm compar.e- na 'd.ata de sua pUb.ICBÇã,o rev"''''..qa,s (Comentál'los. vol li, pa:.s .. GI:oO ,"""'rc. a .. U""". ~. I,;.õ'~ i\;J. tJ.'_~. - .J!o'-' l- .• t . - [1-6" ~i 
~ e órg~ ~ Q jU .. O$l" ~ q~u~r dOIS l'amo.s do l f4 lSpGSlÇ()f!::s. em OOl1.·ral .. CI. ,- • 
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lOU: 
"Sendo' a anistia. medida essen

lalmente politica, ao poder autQ.rl
Ido pará- concedê-la compete G.pre
(a.r as· circunstâncill5 ex:tra!trdiné. ... 
las em que o inWrês-..~ ~cial recla ... 
la o esq'ilechnento de certos e deter~ 
rlnaà~ delito.3". 

(Regimento, jU'~. 14?), <100 quais teve 
oonhecimento ao CO~ftó, em Ses'l::..1.0 
secreta. (a1,."t. 14n "CU). 

"A anistia extin'f(ua ~ puni':li.!ldade, 
Pl"vê O 1H't. 1;)3, II, do Código re-

los trIbunais d4 Unii;.o". _ (I'CO. 
nlwtârios à Co.t-u,t- !,:,li~!l.o BcRf"lP 
l::"ira. do 19W' .. \01. ;;., t . . C8. C-~t.I' 
çâO de 1948). 

mcment!> qu'S atri:vcsSl o p,etfz. ilfio 
pal"6':::! (i-:,o.·tu.~::> e poli:tic,:lw~nt~ reeo
r~l.ê"-~~':'Vti a. (.,mte~~) d,a- ~k-ti.a. pre· 
tello.:..J.a r.,) .rrcJ~tlJ do) HU:·. re S..::rl.:dor 
Cor~zz P.::;:! ... ~'a, D~71hl.S ..i1~'~o, a 'US~ 
ti1'1::..çao d,J i>.ui.CL" do projeto. €.;ntina 5. No p!..J.no nacIonal a ln;I,;.i'.1tjva. da 
o~':.LTê!l.:j<l rú ':';hel de > ... ena., e am~ ilu.:,ti"'';; r~~Jre~i.ll'Lan(e J1"..,i5~1"l~ ohe
~l~c.n~e d~,l.t....H":'C a ati:;lo~ -{lrlS par- gJ.-r~c;,; ctJmO urna m~l1.5'.rrem Ú.e GOn
tlmpai.l(:2S ao ll'lJ",menLo coletivo, os Ml'J.ia~ N:sta. clata. • .i.lá. do:s ll1?ses, 
quaL:; ,,{'cão jlr~n:1u:J~ pcia. 'autoridade num' unpi..lko que o po"."o não lou
competi:_.l!~ t: e ... :1 pl'C::f' _'J a.d-::q'J:tdo. vou, m:l.J que o tein Db f:f'~'Co trt.;!", 
A.. aÜl,:,i..:l, t\.Ó.o :;V3.Y'<!-;:e ~a<;l';: na ru:pó~ sito aO esquecimento, em Bn~s1l1a ~ 
tese, ll.} IT'2"1'::'1{.o, que :c reputa ma~ gT'llpâ de lll~litare.s le ... Jj1~ou-;e -Cl'1l 
d~q'J.?do e <i&>a'.!Q.n.~lhâ.':-el, p'21~S :ca- armas, cometeu viOl€~l-C:~lS Cãl cor .. ~' 
zoes t"':p~. ta"õ, fL:::são ~e protesto, para.. elal,' nOllca; 

E' ess$cialmente le! matel'la.l. de 
ará ter poUtlco· e p:mal, ((l1lfOIme 
CÓl'dâo recente (in "Revisb FJ:,cn
~", "101. 109. pago 5:13). 
Sua inq:onveniência result'.l dJ e.lía~ 

te, m~smo superficial. d,) acont e4 

imento e dos roctivo!; a!lor.tcdcs co
lO razões ~re sua ccorr~IH:w.. 
De 'fatQ, já. não se podcna camp~'e

m.der q1fe c3 militar€~ da.; Fófças 
~madas. se insurgindo ,sten"'jva
!lenta eont.:a. decio;:io do S01)l'emo 
['ribunal Federal, de a.rnlM na m.'ío, 
.eu.'t)aUem \,'\n Mini5t~l"i'J>. Bases e 
lontos senSíveis, prendes.:er.l um .Mi~ 
listro dQl Supremo Tribunal Federal, 
Pl'esid-e~atp em exerci:io da Câma

a. dctS Deputados e oficiais de tôdas 
.s armas para. finalizarem n,) oiJje
ivo de qJ:n~"lar a Cal}Hal ·.filo Rep:i
lliea. O fato, êntretamo, f<.J.~ muito 
I'l.:tis gl'~'Ve, visto q.le o- motivo -
Irote;;oo contra. dcc:sã I) da. .lustiça 
cbeyana _ f'Ji, a.penas>, 9. razã-O Cl3-
éns"Ívarnánte al'gfiida pata. eA;.l!i0a:!l o 
eva.nte. Em realidade, d:~m~'1ts.;ã.o 
lprendidà, ainda. nas pl'imcira.s ro, 
'as de rep.re.r.sãa. comprova que o 
novhnen~o tinha. finalldade mais 
.rotundai tratavaMse, em última aná
ise, de substituir o regime vigente 
1.0 paiS. p.Jr um Q.utro de caráter 
litndalllente exremista.. já que esro.
,a, em mira. untij. rep:íb1i:ca fedetati
a popul<ir, .sem hierarquias. 

n"Zl. -
ComentandO o prece1ro, Al:>y:.ic 

OMva1ho Filho. eminente Pl'ofer :,'Or 
e ilUStr-e membro des.ta. Comi:::sã-o, en 
slna. em bl'illla.nte síntese: 

U A anistia extingue a. ação ou o. 
eonden~ão. Pode ver, aiSUn, antes 
ou depois da. pena imposta. R-etro.J.
ge, pa.ra alcançar o crime, cujas con
seqü.êna!as penais .faz desaparecer. E' 
medida de concórdia e oonciliaçãc, 
muitas vêzes: a única. medida indica
da. par desàt1uviaT o ambiente Bocial 
e política. restabelecendo a paz nos 
espíritos, conturbados por prOfundas 
~esi.l1te:ligênc'.a.s ~de natureza. p-olti~a. 

NUI,1c1a de paz e conselheira ae con
c6rdIa, parece antes do céu prudente 
aviso que expediente de homens, dela 
escreveu Joã,O Ba.rbalt,O.,· (CJr.1e~llà
rios 6.0 Código Pen.al Vol. TIr, n? 41 
páz. 113), , , 

Usada COm sabedcl':a, ."~ c)udicões 
qUe humilhem ou restriçóes que 'de
s~gu[t.lem os beneliciad-o.s, é prov .rlê:n· 
ela de .ap;audir, pelos Seu.s jncon!es
távefs efeltos pa~'a o apazi,~l19.mcnto 
gera:!, acentua o lImtre me::tre de di,..
reIto peual (ibidem); po:-ém. inques. 
tionável é fJ\1? ~Ó "o- pcder po1í.t1:::o t
o único juiz cb cportunid..:'de da anis
tia e da extemão a Qae esta .se deve 
d:tr", confinn.a a lil;o,éo de Carlos Ma~ 
ximUianno (Com,mtár!ps. vo1. TI, pág! 
164). A anistia tem, portanto cal'ãtcl' 
pOlítico e somente ao Congres"o Na
c!oanl compete concedê-la <Eduardu 
E~pillOb, Constituição dos }!slt...a.dc.s 
tJn.id~ do BrasU, '101, T, pá~!n-a 363} , 
distinguindo_se do indulto porque 
iviea os fatos e não o homem apro~ 
veit!l a categoria. de delinqüentes e 
não ~> indivíduos iSOlados (Carlos ~1'._ 

O plantjamento. lido perante a CC- xirn jl" ano, 0'0. cit.). 
nis...~áo> etn reunião secl'etit. foI apre- Pe:o exposto, li: comissão de cons
mdido na. pasta. do próprio chefe do tit!l:ção e Jt1Sti~ opina peja j'Pjeiçáo 
nQvimenüo. graças â iniciativa e co- do projeto de decreto legislatlvo nO 
'agem dt1 um grupo de oficiais que, 9, de 1964," . 
lO serem. encaminhados. pl."MOS, con- A re..~peito do projeto de decreto 
;eguh'am dominar a escolta, se líber- legislativ-o nl? 6-64, o :Ministér.io da 
;ar e apOssa.r-se da mencionada pas- Guerra esclareceu: 
:a, onde es.tavam preciosos do- 2,3-. _ No caso, pretende~se ::.on-
:umentos. ceder an stia a militares que C01'Tlete~ 

J:., , • ..~ I ram <:rimes previstos no Cád1go Pe-
Aq Ex!7 ... ·clto .. po~ ~eus ;~I?;)n:a\'f';~, na! 1Iilil.a1' (L~creto~lei ;:}9 6.227-44) 

mpoe-se uma md?ffi,,w. y:,gllanCla p - e crimes corttl':l o Estado e sua 01"_ 
:a ass,:gutar as mstmtlçO?S a ordem ~ (1(".1 Polt:ca e Scz:al (LeI u9 1.802 
. a lel, . ' ~ . \da 1953) sujc;to...,. portanto, às SQn-

E' essenCIal, pOIS: q,ue. p:ao ~e de rõc.3 pl·ui.<.ta3 na legislação acima 
~uarida ~ atos de mdlsc:plma e. 50- menciona.da 
:wetudo. (le rebeldia, que comp,o:ne~ I . . 
,eriam d~ modo, in<:uprotável a sua 0,':1, a ~ni~t·a virá tornar sem ne-
efi.cilnc'lB. e o t01'nar1am h".l)ot~n,.e ":~"'-.lm. c::.,;.i"'J c~.sa ~ san~6c.s e, seus be~ 
para CUlYlorlr a sua mi.<:<:ro constil u- 1'!.:!'lcial·joo.; - millUlrp<: que se insur-
c:ional. ("·lrn m CGn~:'a c: pró:p.l'ia Instituição -

. f ... ('c;]tint~arJ.o em seus cargos, como Se 
.A 2.n,stJ~ nao pode supz:'ar qLlé:$- nada houvesse aeontec:d-o, no gõzo de 

:oe.<:. reJ.Mlcnadus ~o:n .6· se:;;lra.;\J. tr..dcs os ui:·e~tos e vant,aO'en_ a êles 
lacional e c::>-ID p:·mcl"plOs c:mstl,u- ar. w'nl(:.<,; ~ .'> 

:ionals, que re:::gu.1.r~am a::: FÔ:'Ç1!S T;.l fato. é óbvio, virá abalar pro~ 
\rl1]sdas 'da. cI~~nl1.a, da lnc~';.nl?r!- funda.mente a disciplina. e a' prápt"ia 
~:1Sa() e da lndl.sc:p~!l1a (ConstI~u.ç30 hierarquia, peças ba.s.lares s-ôbre <>s 
:t'edera,I, M Ill'ts ), prf;Servando as quais repousa a. organização das FÓr .. 
nstitlUGoes da~ arre·mehda.s dos .ex- ç~s Annada,3' 
· ... ~mi,ql1c.st iniinjgos da d~moc!"acla. " 

De l,QlUl.l modo, não '!:e pm::te acolh!'r 2.4. - Nessas cnnd':çáes, não 52 
~ medida em fav(\l' dos s·.iblev9dos da nr:de, à ~U'l do lexto C{).~titu.cion.al e 
?oJfcia MIPtar do .Rio Grande do da próp;'ia Organ:zação Federal do 
~orte. Mias atit.nde~ e atos nã.o sE.o 00\'2:"110, S.cr favol'ável a med;das qUe 
?onhe,~id<Jo$ peb Senado e relêvo de t;enl1am a enfraquecer oS principias 
iuõtif1t.:'!l<:2,o social n!''J to: tra.zirlo à lUnê"r '''l~':::tis Sõbl'e os quais repOusa 
~o~a('ãn em pról da tese conslgna~a no a estrutura das Fô:ças Armadas. 
texto 0:1) \)l'Oleto. A magnitude de tais princíp~Os é 

de tal m'dem que d;speUSa outras con-
Mais f3.jrde, o in~e1"~'':;sz $.1:;:.a1 po- sidera~õe.s a respeIto do assunto. 

:lzrá .... bon,ar o reexame d,1. matél'l!). t': f~ste tem si.do o ponto dêst.e Ministé
~ co·nce.<::siô d~1. med:da, a,ó.; e~r':):'- rio tôdas as v&zçs que tem sido cha
t'e-ito conh:;~'men~o dos f:!.too Q:'le rnJ<Ío a op'n~r sôbre a concessão de 
marcaram a s~Ib~ev~('~o ~a PO~~Clll ani<jUa, no" t.êl'mos d{) Profeto ana_ 
VIll!t:H, etn N3.~.aI, e d':.'_~ ._<3.!'b"CX1.tos 1'.<"3do no I}r€'~ente egpediente, 
~m B.·s.~;lla, 3. À viF'a do aCim". expfu;to O Mi· 

pe~c3 motives expc-ttcz, ~ CY;L"';ãO horas se rend~l'! E de entio p<3..-g.. ea., 
de CQn~titu:ç'â.o e Ju.,,/'r..'I, i:.egsnclo conjugadO' O' casO do estado tie sita, 
a?rov:a~~? ao pare·cer e à e'í\;ndJ. U,n quad!'o ,poJitiCO~sOCijl-l· inq:.lletau.~~ 
substllutIva do illL'>tre RelatoI' op'na de crises transformou-sc num c..e11á,. 
pela. ::êj:;iç,la dí} p:ojeto.' rio de quietude. de re3.nim:lião ft\1l 

S::la d..ls Comisz6es, ero 5' de jUnhü tr.ab~lho construtivo. A \'f'rcHI.·de é. 
de 19-,34. Wilson G01',çalve,,', I'residen- que deps~s de setembro a ê<;~f"''S dialJ 
t"': Je!jc.scn de Aguic.'i, Relator' O' Bra~,>11 conhece .serenld,1de NãD nOk
Aloys.o de Carr:J.lho. pela. co."lcl1.Íf'ào intcce:>f"A. e r t~n nos aCoC:::: t.apa ei"" 
- Nene;.e3 Pimenlel Edmurdo dade para interpl'etar o fenomul1o. 
Let:: - ArtICmiro de Figueiredo _ mas aCrmamos qUe o scnt:me'lto t..f 
EUrlco de Resende _ Be~erra Neto, pac.f1'cnção e entendimf'nt.:> q .. ~ do .. 
vellc.tlo nos têrmos do veto em ~epa: minou o <lUt.or do projet.l , "ir:':e ::''<'t 
r-ado. '3mp~iacto aO c,ampo na.ClonaJ Pal'P 

VOTO EM SEPARADO i3to. a. auwridade nO rr.latu. é !t dj. 
SenadOr Bezerra ~eto. haver no dh da dC'fln",;rnr;{1O ,-2~1!Z~1" 

l'.::do, dn. tr:buna da C~.,l<tril ".d.. q 
1. Pelo p::-c'icnta PI'ojeto de DXl'r-.' rebeli5.o nos seus 8.'iPéctos princ.; ~ ... ., 
to LEJis~a[iyo. o ilustle Senador Cor- C~r.iO a:nda não a j'J;:Ü:-:C,l, 
tEZ PereI ·U, no al':igo ptim~.ro e..,ta-
be:ece a concef~ão de anlSth' pleHa 6. Kes'les tic'iScnta e 6011-. ;"t.:".-, t.;'fiJ ... 
gel'al e absoJut:l BOS mllital'.:s ou c;- cOl'r:do.:i, o olVido do p ...... .:> c.'>b.·e IJ 
vI,:; que panlcipnram no Rb Gnnde motim de setembro. dos ';~.~".,1' 1;:", 

do Norte aa. relvincbcaçào coJct;va subtenentes e seU3 cC:11 .. U1lL).:':o:i. 
d~nomlnad.a. "greve da iJme'·. OC01- A hlStó:ia dos levantts. 1":'11 !D"-'l'!: 
rida em .setembro de 1963 tendo co~ Pátl'ia, tem urna con ... t<lú~e, ta- de .... 
mo pr.ncipalS imJjUcados OS lllemLros cOl're~ponde senlp:-e a clem:.:ncia 0.(1. 
da ?;Jlic,a MilHlir. poder atacado, sensivel d l~jG.oie b;}'30 
2. Fato públ"co e notório. a mam- do pOI!O bríl'5ileLro. A hL·: '.:h ~ um3. 
iestação daquela rebeldia coletiva 1'8- só: da anieti.:t ao~ Far:ap ' .. .::i~ 18J6 
sultcu das Co.ndições mater~lilS un- ao p2rdão para 0'<; inq.t;t-:'.Is t.:~ .'\ra ... 
p~síveis da.. exi6têncla, ;tm:~ os \·en- garças e Jl'caL"WCal1,:,I, Jc.; ~0S.)O., 
cimentos pe~'cebidos, h~vendo, a p!'o~ días. 
pósito, o jornal cat6llco ., A. Ordem", 
que obedece a orientação da Arqw- 7. Numa posição de tna~.':;'~1-2d'l, O 
diocese do Rio Grande do Norte edi- Senado d;). RcpuiJ!ica n:de e deve 
ção de sete de setembro passatlo, I'e~ ampliar o perdâo dos rebelc1es do 
conhecid.o que na. polícia potíguar Rio Grande do Norte aos a.mot:na, .. 
I'Há cheles de íamilirul, cvm nt1Ve c dos Iy:a.s.ilienses-. todJS üe 6';teUlb-ro. 
dez fllhos ganhando pouca- mUls de dêste 6JlO. A voc~çâo de paz do: nos ... 
sete mil cruzeir{)s e mil hOlllen.s ge- 80 povo, as espelanç-as qUe sc tenç"" 
nhando menos de dez mil cl'Uzeir~s", varo numa nação que- ~or 51 próprlJ. 
3. Entre o.s que protestarem no vence as crises pOlítlca5,_ tudo ibtO é 
gest.o ~aci!ico de iazer cai.r a.o' chá1)l o abono de noSSa sugestao. 
os fU~lS e metralhadoras, estava OI E,w;areça .. se, outrossim, Uni f!lto q~le 
capelao Pad'~e Manoel. ~arbosa., sO~ I é argumento, e dos bons. Ü8 Ulll·J.~ 
bre . quem em no~a OfICHl.l, decial."ou ritos e providências militares redu
{) ~BlSPO Do~ .EUgenio Sales: "O Go~ ziram de muito o núm':!To de \mpl' ..... 
verno .A!qu1dlOces.ano cumpre o de- cados. restr~ngiram a áJea e SlgnJIioo-
ver de l?iormar ~os católl-C\?S que cação do movimento. 
aprova a sua atitude sacerdCltai e 
sente-se honrado em contá-lo t'nue 8. p:opomos o perdãO, es:rad~ .da 
os Seus mais Pl'ÓXimOS e eilcientes paz, reconheceru1o co-t:n. {) eom.tl.t~c:Q'" 
colaboradores". nalista CarIo!:. MaXiffillHtno, ao t .. a~a.r 
4. No que toca EtO aspecto da re~ "é um ato d,J podeI" !'obe-
belião descrita. neste projeto enten~ ran~' que coore c-Dm o vé~ d~ 01-
demoa que se trata.. de maté!.'J.a lia. vido cel·tas infraçõe-:5 cl'lmlU'":I>~S, t)j 

competência. do Ccngresso Nacional, em conseqiiência, ü:npede 0",1 eX: ... 
porque expressamente é o que resu.t~ tingue os proces::oc; resp2c~:'VOS e 
ta da Condtituição. Qrcigo 66, V, Tra~ torna de nenhum efei~o penal as 
ta-Se de competência exclustva do COnd0ngç;eS: 
Congresso a. co.essão de alllstr.a _. 
est~tui a nossa. Ca.rta Magna, naque-
les dispositivos. 

A pl'1mell'a vioSta, dando-se exceSSj
va. impressão ao que pondera o em1 .. 
nente pontes de Miranda, nos "Co .. 
mentários à COnstituição de 1946". 
vo1. I. p. 275, edição de 1947 o teor 
estadual do fato imporia refrelDS ao 
poder federal leglSlativo. 

Mas, Jurisprudênc~a e doutrina MO
lheln com confôrto a hipótese du pro, 
posição. Basta a autoridade de Car· 
los Maximiliano; 

. ............. , .' ............ ' .... . 
Não Se concede anistia por s'm" 

timentalislno, simpl2s bO;1~ld·e. 
simpltia pelu vencido. ()~l m:.se-rt
~órdia pe'!f'oal. E' medida alta.
mente poltica, adotada por ma
tivos que não humilha.m o dda.
<1áo a quem ela a:pl.'ov:::ita, in<-?\.
rada por serias razões da Est.adO'. 
En1pl'ega-se quando a pl'Óp.'ia 1'0"
cied.ade tem mais interêsse na de-
mência =lue no rigor, porque c.r
cunstâncias ocas:ona5s. aconselham 

Por ê.sSé<; motlws, voto pela rc-j1!',- n·.<::tél'io da GUC'l'Ta é de pa:'eccr Con
:;ão do prOjeto e do sltbsritutiv", af'.la I t::ério à cr.n~2.~sto da ani,stia aos mi_ 
f)ellia do eminente Relator," I h,.:::rcs feff"'rrd-os no Pl'OJeto de D?-

Os 8r5. Ministros .Millt-:1res se ma- Cl'~~o T:~gi.<;lat'.vo n" 9. de 1964.", 
nae,s.ta~·arQ sóbre o pl.'ojeto e .:-menda, Nenhuma infcrnmçáo tem o Sena
em documentos sigilosos (deze:1l iJro I do sôb~'e o movimento ocorrídG em 
dê 19·63), qu se encontram encefud,:>.s, X::ltàl, na polícia Militar. de âmb;to l em ."oOhl·e;(·Ji.rt.a. anexada ao p.i·v,;~ ~ €citadual e restrito àquela região. No 

o esquecimento das infrações e a. 
impunidade para C€rtos crimes, 
cama supremo l'e~Ul'SO p~lfa acal
mal' Os ânimos e paci~l~nr uma. 
região". (0\;)1'20. citada, c::ll11.entã.
tios a{l art, €6). 

"A anistIa. visto que lmportl 
ao revogação parcial das leIs pe
nais, sõ por meio de outr'c\ lel po .. 
de ser concedida. Nâo a outor
gam as assembléias ctPs F,,·a
dos: 1 \I pO:'(lue a pala vra - ex
clus:va, intet'c~l.l:-Aa no artigo 66, 
f l'ma a competêncIa federal un;
ca; 2(1 porque e. medida abrang~ 
6cbretudo os crimes .po1tticoS, e 
êstes, e~nda. qut.'ndo comet;c'lo3 9. opinando a favor da constitu
.or nU'a. autoridades locai':;. si!) cionalidade a ;niciativl3. do pl·e"€ute 
j1llgado.s eln ú~tima instância pe- l Projeto de Decreto, LegiSlativo. a C'O-



- (' 11:80 =eexta.fo·~,,!,;, __ ,,,p.;,==_=== 
~I ' âjl <\e COl)Stituiçã.o O Jt!lItlça O!G
h~ ao ~lnte emenda. 6tlnstr~attvà,; 

"'??I'.aJh"I'O DE DEC1Uill'O LlOCl:rz· 
LATIVO 

Concede anistia aos miHtar6s 11 
çivi-s que em setembro do oorren
t-o ano TebelaTam-se na Pol'icia do 
.].io Grande do NOrl8 e em, Brasí
t.J~ e dá outras providênçias. 

1:\ ~$ v,isl. os :fatos ~ não niQ eão conhecidos pe!o sen.ado O ~-ra _ GOmunica~ r-á·pJda.s .PG!t;:1t2 ~1, 
O Ú:\lUla!Il, apreve~...!L a Ç'e.t~Ol·la rcl:.wo de jU3titicação 30cial não roi lJ&l~gtttU1.a S~ eanta ~(.al':rt\a " ::!'- . 
tie deLn.quên~lI\J e não a inilln .. ttazido à cQlaçã.o em prol da tesa sihà, Q\1. V .... ce .. v..,f!~$. g·<><\'alntf>i: ~c fi 
(I'l1o.:; ls-olUios:; é mn dom oD;E'ti_ OOl1.sig,.lade. no texto do projeta.' morA d&z e ftté qull...ze dJas p.U'i!. C-1 
'Vo, in· -pirado por m.o!Jvos ~_ahj Mais tarde. o interêsse social po.. g.a.r 8.1l dJa(~ .110. 
ablltcr.l o Clime, deixa em. vig.ar "'or' "~ A_ t~ . Dtntr<> de ~ra.sillª,. tivemcs cJ):J 
~Ó as ooItSequéncias oivlo que: t,.l a auvnar o reexame ~ ma õ:'l'lat tunida.de da constatar ê&se 1..1 ~,o: t 
apl'oveiltrum a. teirC'eirOS, devendo e ftocono-e.s&h fi!? da medida. após esCOl'- !-egr-arna. env~ado pelo líder C,6 n:: 
adquirir fOlha corrida o que fôra re oon eCInlento dos fatos que. &a Banc:aô.a. que, nos oOltVCt:; U.2 
ju.sts..mente pr..:....:.e.ssadG; abrange mal'caram a subleya.ção da PO:icia uma 16uniâ,o, t:'.~gOU à::; no~ 1':' i..:..': 
~ões e concena.ções. t.eIMo em. l\'iilita-r, em: Natal, e dos Satgentos, depois d~ ao m':;: ... lllS rea.1i.zR~:.:.. 
mira, todavia, de preferência. as em Brasília. ~morou qu.atro dias l)S1'à :;ç,- c 

t ' pr~ei.ra..<;; não pode ser recusada, Por êste motivos. voto pela rejei.. tregue. , 
Art. P. E' concedida plena anis la e so a concede o Conaresso Na- ção do proJ'eto e do substitutivo, ""ta O t ( é 

O congresso ~aciOna1 decreta: 

~.os mUlt-iUeS qUe em Brasília ou no . J: t de.se <:> deiit"..,... fI dA' , t ma,is l!:npor nn e que~ em (C 
tai() Grande do NOl'te. em setembro de I ('LOna; e.s en - aos """ Je erSon e gll!tl-r. R~~ ar. se:qü~ncia desj::a atuaçã.o d~ C:I 
tiS63, pa.rtH~ip3.ram de levante milItar, 'acessól"ios e ta...'l1~m llberta. 0".;;1 Sala- das Comis.sõéS em 1 de 1964 clÜda.de rádio-telegráfica e 'bele:ônlc 

, 'I)U de reiv,'ndIC"Cao- cole(,'v', 'ondo nu. ' cdmpUc~" .. , ,Jefferson de Aguiar ' as em"'l'e.saS pal'ttcu1are~, na ál1S 
-" Ao' - ~ I (comentJUlOS, vol. I1, pags. 164 • l- ] , • 

/lo referldo Esb.do figuram como e 167-8). I O SR. FUFSlD::::N'i'G: ae deselH'o ver suas atlv1ú ... .:..c·~ 
prIncipais implIcados os membros da htnterland brasileiro, tiveram que \", 
Polícia Militar, E~ acórdão pl-ofaido ,em ação su- .~Mour.a. Ancha.de'. - Dtá,. finda. a correr a um serviço partioul2"l" de r 

~, . Art, 2;1 A presente anistia estende- má-rla pro,p?sta POr RUl B81·bo.-,a, o, J.e1t1.~·;:a ~o expe~H:n.,e. diofonia, hoje muito difundido, cuj. 
~ ao WdoS 03 civis que tiverem parti_ Supremo Tnbunal Federal prcclamou: I Ha Oladofêg., mSC1ito.~. __. aparelhos são fabricados aqd me, 
"'Cipado dos mesmos movimentos em .. "Sendo a anistia medida e5.i.en- " Tem a."pal:lvIa o nobre Stn8.a.or Bu-. mo em 00$50 pais. Daí porqu.a exi 
·:arasili.a ou no Ri.o Grande do Norte, I ' cialmente polít,i-~a, ao poder au- I oco Rez .. nc.e. te, hoje, um gratlde número de est! 
~sim COrno a militares e civis qu~ \ torizaQ.a. para concedê-la compete [ O SR. EURICO REUN9E çôzs rád~o - tram.:misS"Ores pSl UC'J!. 

·.ID.outl'8.S p,artes. <lo. tenitório nacional apl'ecif.t'l.' as circunstâncias extl'a~ I Sr. Presidente, declino da pa'le-:;.ra, res, nas empr~a,,, prOdut6ra.~, pt> 
:tigure,m como. ll?pllOOdos nOS,tnesmoo. ordinárias em qUe <> interêsse 50- interior do BraSll. 
. ,Paragre!o umc~. A rebellã~ men- cial reclama o esquecimento de O SlR. PRESIDENTE: Vltímamente, as .autoridade~; cOr 

i,l?nada. nesta leI como ocorrlda no certos e detenll:nu:::.O.s ddito~". I Tem.a pa.lavra O 1l0bl'O Oe-!l:a.dor petentesl bem como o próprio COI 
~ 10 Grande do Norte é o movimento . 1 selho Nacional de Telecomun.i~ 
, en<nninado "greve da fome" lrrDm- E' essehcialme'.1e lei maler~al. de Atí to l'"lonta,ea. ções estão adot(U1do medidas de pr< 
,ptdo na Polícia Milita.r do mesmo Es- .eal'áter político e penal, conto1me ( OIS SR. ~ .... !LlàO F<!~7ANA ~ P bição do funcionamento dessas est: 

~ 
acórdão recente, (in Revista Fo!'en- . em revlsao o OY""foI<or) - ",r. re~ 

. • 't 3' ~"te O t L 'I (' - I 109 . 523) I sidente. 51'S. Senadores, todOS recO- çõoo, oon.sid~rada.s irregulaTe.'J. m 
oQ.r. ,,~ ecre o egls a IVO -en se, vo: ,p!!-g... nl1ecem que os com,ponentE!lS dó a.tuaJ éOnseq~nQia. temos recebido foli, 

, á. em Vl~or na da.ta .de .su~ publ1- Sua mconvemênc.l!~ resulta do ex~- G.ovêrno, principalment-e Q seu ti·tu.:- tações, a fím de ctue fa.ça.mos sc~ti 
~ Q9ã()~ ,.revogadas as dlSposiçoes em me, mesmo superf.lC1al. do acontecl-Ilal', o Marechal CastoU" Branco, e".. da tribl.Ula. desta casa, às autorld 
~~1l9. . . I mento _ e dos motIVOS apo,~1t~dos co- tão d-esenv.olvendo g.rande esfôrço n.o des oomnetentes, ao Conselho Naci 

E o paH~ce!. mo razoes para sua ocorrenc~a., 'sentida de condu~ Q$ dest.Jnos dQ nal cte Telecomunicaçôees, a neee 

t
~"'.;s. ~ COI.ni!":l!.[~>S, em n.,vem- I De fato, ja n,ã? se podena ~om_ I Br~sil pa.ra o progreE-.s.o que todos a1- sldade de uma outra forma eficieIl 

1:0 d.e 1963 - Bezerra Nefo Re· ... ~ preender que mIlItares da" Forças me]amos. de comunicação, através da Empre 
• w, .... A1madn,>. se msuig_j·.~o osten",\ 1:\- Ainca ontem. nesta CQSa., tivemos BrR5j}eil'a de Telecomun1ce.çÕ&S. 

"'"-...... VOTO E..\oI SEPARADO I mehte contra decisão do Sl1pTemO conhecimento de como os 8 1:5. Min1s~ oriada por lei. Não me pal'8ce jus 
\ ,Tribunal Federal de armas na mão tiOS de Est.ado procuram ouVIr e aten~ proibir as empresas de uti1izal'~ 

~q Com.,issão de C~nstituição e oc.upao.sem um 'M1.nl~'t'j~O, 13::\.,e., ~ der às ponderações doa repres~n~an .. seUs aparelho,::; para as cOl,l1unicaçêi 
Ju Uça, ~obr~, o fro1eto de De- pontos sensiveis, prende.s..<.em um Mi- t~H do Po~? quando ~ .Sl.', Ml?iSt.rO entre filiais e mat.rízes. Até meSl1 
ereto UJfJ.ls~twp n 4~-.a3 qpe c~~- :listra do t3upremJ il"u.JUr. •. Ü .H'deral,! d ..... Indu~!,l1a, e c.om~clO, refelindo~ os ftiO"orificos do Rio Grande do 51: 
~ anMt a· P*(t. {lo R o Pre<.idente em exercício da Câmara se ao dlSCUlSO prof.endo pelo ,nobre Sanj·,~'" Catarina e outros E,o:ta,d( 
t;Ta.~ tu; Norte e dá ou.tras pro-'" . ; A < Se-nador João I\grlpino, a resp.eIto da ... ", 
videnczas. dos Deputados, e <;,flc:ais de tod~s, as orientação que estA, sendo seguida re~ mantém Ulll senriQO de comullÍcaQl 

'<: armas para flnal1~a-lem no ()~Je.tlvo lativamelltt' aos insistentes pedidOS pelo rádio. com os seus :motorist: 
Sr. JeffeL .. on d'e Agu-lar de dommar a Capital ~a R~llUblIcR:. para importação de sal, apressou-jSe" de caminHões frigorificos, " fim ( 

O Senador Cortez Pereira apresen- O fato, entretanto, 101 multo lliaJS a. declarar que estava pronto a DOm .. saberem onde estão os caminhô1 

~ 
projeto de C2creto legislativo, grave, visto que o motivo - pro- parecer peran~ a. douta. comisaão de se sofreram pane, se prosseguem vi 

t:', ncedendo anistia plena. gel'al e ab- testo contra deci."ão da Justiça- 050- Economia do Senado para, num de- gem, ou se estão ch.egando 110 desi 
. luta aos militares ou civis, Que par- mruoa - foi, apenas, a razão os.. bate sincero, esotal'Mé-l' e JustifiCal' no, pai&; os mesmos transport~m ea 
hciparam no Rio Gre.nde do Norte tensivamente al'guida para explicar a <>riente.ção do Govêl'no e mesmo. ga preciosa, carne congelada ou o 

reinvidicação coletiv,a denomina- o levante, Em realidade, documenta- até adotar as me'aidas mais adequa- tros produtos derivados. 
"greve da fome", ocorrida em ,s,ê- ção apreendida, ainda nas primeh'a.s d,as no resguardo dos iIJ.terês.se.s na... AssIm. é que as empreSas esH 

embro de 196'3, tendo c.omo principais horas de repressão, comprova que o clone.!8. atravessando situação difícil. dcvJé 
d.frrILca<1os, cs membro.s da Polícia movimento Unha finalidade mais Reconhecemos, todavia, que o Che- à medida que está sendo tOlnada pel 

i í:tar, Qrofunda: tratava·se, em última aná- :te do Govêrno n[o pOde atender a Conselho Nacional de Telecomu~1ic: 
O Senatl-ar Bezerra Neto, re!aool' iise de Substituir o regime vigente tudo, simultanea.ment.e, de vez qUi", ções, proibindo o funci<mamento dI 

D projeto nesta Comissão, opinou no Pais.· por um .outro de caráter ni- quando a~Somou à pre.:-idéncia da· Re- estaçõeo;: râdio-transmissora.s não 14 
la. aplovação do projeto, com o tidamente extremista já que estava pública. encontrou o PaIs em ~itua~ galizadas. 

uhstitutivo QU.e apresentou, ampli- em mira uma república federativa ção bastante diffui1. SabemOS, t.ambém S1', president 
n.do o beneficio "8.. todos os C'Ívj,s popular, sem hier~quias. Quero nferir-me, Sr. Presidente, existirem aprQxünadamente 15 1'" 

·u-e tiverem participado dos mesmos O planejamento, l1do perante a Co- nesta opOl"Íunidade, ao prOblema da proce.s.sos encamiohados pejas empr 
lovimentos em eras1.Ji.a ou Rio Gran- missão, em reunião sec!·eta, foi apl'e... teleccmunicação que, em no...~o paíS, sas ao Conse-lho Nacional de Tel 

do Norte, a~.slm como li militares endida na pasta do prÓPl':o chefe do rEckun8, prcvidências urgentes. 50- comunicações para legalização de e 
Civis que noutras partes .. do terri- mo"imento. (FraçaS à in:ciativa e co- mO-s um Pais que está atrasado de tações de tá-djo, E' trabalho moro. 

'rlo nacional figurem comQ lmpll- v b - dezenas de anos comparado com OU~ 
.lt:ados nos m~:m{ls", De.sta maneira. ragem de um grupo de oficiais que. tros país~s civiÚ'ZQdOS. < reconhecemos principalmente J)orqu 

i
mo se vê, seriam benefíciados c:'\ a.o serem encaminhados, presos, con- O Departamento Nacional de Cor~ no govêrno passado. houve um cer1 
'gentos implicados na. sublevação &eguiram dominar a escolta, se li.. relos e Telégrafos não sat,isfaz; -é u.m abandono dêsse setor e, cotlsequenh 

,8 BrasUia, ecorrida em 12 de s~t,t'm- bertar e upcssar-se da mencionada órgão que não tem acompanhado as mente, acumulou...se um número el 
llO deste 8-110. pasta. onde c5tnvnm precio20s do- e.xigêncIas d'D progresso e, portanto, vado de processos com pedidos de lf 

i cumentos, C d,a comunicação rãpide.. galiozação das estac:õe~ de rádio dE 
Divel'gindc de S. Exn, não dou pe a Aliás, não apenas OS COITeios e Te~ empresas partit:ulares, . 

iM·ni,PlíaçãO pl'etmcHda, recusando c.: Ao Exército- píO:l' ,s(:U.'.) responsáve:s, légrafo..<; deixam muito a desejar, em Setia, portanto. de ju<;tiça ____ 'e ê.t;; 
ubs"itutim co llu.stl'e relato)", porqJ.i:- ,'nl!)O-. eu'" ""'Olu,·la 1';0';1a'»c'" 

" -,~ ,...... <~... ao nosso Pa.fs, ma", até mesmo as 00- e' o ape']o que deseJ'amos fa~el', da tr: , medida. é in';Rcrtuna e altamente , ·n 1·1 ,. -e o,' d }::Il·a a5. .. eg'ur.3.r R.3 1 ~ I U ço "a - municacões tel~:tônica5 de uma ci a- buna. do Senado. ao Sr. Pl''''''idenl -'lLncon'VeniEnte, adcs os de.s'astrcso81 d j . . i ' . '" 
-VefieKos que, por certo, tra,ria à dls- em e a elo de para outra são difíceis, pr nCIpal~ do Conselho Nacional ,de Telecl 
.(iplina, elemento f~nda11).ental àf: E' eSbencia[. pO:$', que não se dê mente- no interior, on1e, !lão raro, municaçõe" houvesse Um pane{) C 
.~'rças Al"mada~. f! arnda 1l10por~uno guarrida. a atc.s de indiscipliua e, quando SE" pede uma ltga.çao telefô; tolerância. com eo;sas empTesa:; Et 

d da nfca, a respesta é a de que- haven. .. A" ~ '. 
I'que .. t fasoe preliminar e elucl - sobretudo, de rebeldia, que compre- d{'mora de 8, 10 ou mais horas. E quanto não forem postos em dia c 

"gi1o do faro não foi inteiramente CCU- meteriam de modo insuperável, fi> .sua iSto de uma cidade para Dutra não I proc~o~ pendentes de detpac~o, n 
&uídtl. achanãc-se em via de apre·· eficiência e Q tornariam impotente muito di.stante. P!ÓPl'IO CouseU~o. que se. pernuta -
~iação pela Justiça, no que conce;--!le para cumprir a sua missão constitu.. :t o grande problema., Temos a lei amda que a trt,:lo precan.o. - qu 
fn~~~~1i~~l da~~~~'~~~eue~ot~:·.a:l1~_· cional. que instituiu o Conselho Nacional de as empresa.'; partIculares manterhar 
.. t;;ltla lição ce Carlos Maximilialro: A anl .. Ua não .:oode supera.r ques- Telecomunicações; e nela está pre~ os seuo;: apR:relh06. espalhados pel 
~ i # vista a C').'iação da Emprêsa Brasileira hinterlàndia. do Brasil, em fu\;.clona 

"0 poder politico é o único juiz, tõe.s relaci~:>ada,," c.om. ~ segurB:Dca de TelecomunicaÇÕes qu.e deve, lli\tu~ menta pois que éste é o meio de [, 
da oportunidade da. anistia e da nacional e com pl"lDClplo,s con.stltu... ra.lmente, ser um órgão estatal, c~z comlm'icarem com os centrru Ul'b:mo. 
extensão a que esta. se deve dar. cionais, que l'~guardam as Fôrças de .desenvo.lvet p~a.s atividades de ma. .. ou Com .sU9" matrizes, fm3i!- e .!'el 
Só êle sabe até onde deve ir a Armadas da cinzania.. da inoomp're.. [19.-:11'3, ,sa.t~.sr·atol}~., f.!lzet~d!J que as clientes, Enfim, permita que e.t;S9 
clemência. fora de que limites será en.:'ào e da. indisciplina (Qon.stituição c()J.~u.nlc.a.çoes radlOtelegrafIcas e te.. empresas possam manter ês",e s.i&terr 
contraprod.uente, Conce:de, apenas Fe-deral, urtig(3), preservando as íns_ lefonH~as E\companhem o des~nvo~vi~ de comunicação. pois, caso contrár 
o iooig:pen.sá vel pal'a. atmgl.1' o oh.. t.itU1CÕes das arl'f'.metids.s dos extre- mentQ e o progr.es ... <..O do Brasll E o sem dúvIda. !alg-uma. elás so'il'tr~ 
jeti\'o excll.L.Sh~amellte, SOCIal. Li- ~mi~mos inimig(tG da democracia. Que todo...::. nós desejamChS;.. No ,elltan- grande preJ'uizo com repel'C1j;<;..,ão 1 
mílita. o perdao coletlvo, qual1;do to eSsa Ernprêsa. amdn nao f 01 COM- . . .. 
a amplitude se torna um motIve De igual modo, não se pode esco~ titulda.. não está em atividade, nã{) setor md~tf1al1zaçi'io - de Que ta~ 
de descontentameut.n ou um ac'Ú'- lher a medida em favor dos suble- fun~ii\l1.9 Em consequêl1cia., não IV?S to necesslta~os - l1otb.~amel1te Cl 
Iroçoamento à desordem. vados da Policia. Militar do Rio Gl'an- pod.em.oz valO"!' d,ela. nem do correl() produtos denva.dos .. de SIllQ.<;, Dsa 

.u ••• ,. ••• __ ••• : .. , ••••••••••• ~... ... de dQ Norte, tujas a'titudes e atos e do telésrafo. ru:.tncipal.lllente dêste. indústrias não oode.rJAm, i1i'Z:l !!Hmd 



prejuizo, de um momento para outro I tatos - objetos de 6tica. calç::.:d::::
ficar 1.ioladas em suas relações co- 1.'evistas e jornais, artigos did.áUcO.<; 
IDf'rciaJ,s. e de higIene. cigarros, tudo qUB nos 
_~im. esperamos que êst.e apêlo, chega. do resto do B:ras.~ é ún:ca e 

simple.$. mas sincero, chegue ao co- exclus1vámente pelo a-vIao, ,cu n:e-
checimento do 8r. Presidente do l~or, nos chegav~, .pOrqu~. ~,ualm'-x:
COnselho Nac:onal de Telecomunica~ L, e!'=tá ~endO dlflCil ~te ~'e nl~l: 

que foi êle o sllStent.áculo da eeono·· 
mia ama.zonense e do cesto dn Brasil. 
E esta (luota de sacrifício dfl. Estado 
do Amawnas a."l:rTavQu tôd:i. a .sua 
economia em benefício,. apenas, da 
parte restante da colettvidade brasi. 
leira, de vez que, por motivoo cstra_ 
t('"6\..cQS e de interês: e dn. na-:.·::mali.
dáde, a produção de borracho. q1l:J 
era entregue, durante. a guerra, :lO 
preço "fixo de Cr$ lS,{}1) Q quno, à'l 
naçõ3S alia-das, enco~trava. n·que!a 
mesma ocasião, .con-dições no Il)!:"1 ~.1.
do internacional pela nec(ssi~~d,~ d:J 
produto de interê~"e estrathi00 ao 
preço de até quinhentos cru"!rirus o 
quilo. F.nq~lantD o.~ exporl.~à,,-·l. d.l 
Bolívia e do PCL'U cbtinh!\.nt p~lo 
seU produto. o preço de até '~, rh.:n 
tcs cruze~ros o quilo. os e~ril1;; ::i"!3'l, 
à margem das fronteiras - J,xque 
estavam .em solo do Br<l.Sil - ':"~ti. 
nham apenas a ninharia d~ d~z-:ib· 
cruzeiros ~lo qUilo do prO:llito pro~ 
duz1-do nas mesmas condições dcs Ee 
rin~ajs da Bolivia e do Peru. 

- >~ - ,., ed:d . d . t" de tran..."'P ... rte dada a elevr.ç.iO - ré-
ço:,~ a qt>._,. por m '. a e JUS Iça, pito _ das reE'pl!ct:vas tarifa,:, 
.seja )lerm1hdo .0 funcIonamento d~ Manaus. e rodo o li;. tado dÔ Am'l
est::':'?(j~'3 d~ !edIO. da: empr~as cUJo,; zonas, quer manter o seu vincu:o C"..lL 
pedldOS -de legal1zaçao foram enca- tural e Econômico com o res:'o do 
minh'lt1as e ainda não tiveram anda- paiS, o que f;<;tá sendo impo~sÍ\'el, no 
me'.Jto; C\1uito bem. Muito bem). momento. Qualquer que E~ja a 50-

luçã'J en:on~rada, n.io dev~l'á. o Co
vêrno, 20 estudio.!' o p:OJl;m.:l, atE!

T"lll a p:la"lfa 
Dp.~:rc' Gl:.:n:.ny. 

o n-cbre S:nac!c; f.e aper.:" a) a~pecto tinanc:;:-íro, m3S 
!lmp~n';-S: na cO'.:ide:c.-.;'·O d~ L"(,· 

OS:..... ::Z"";';:::-.C 

.' Se"! re/;::;âo do orador) _ Sr. Prc
skcn,1, S::s. S:nadc:es, tl..vemcs Con
tEm, op~l'l..u1ídaQe d~ C:.lvir n.:sb C.1-
sa, t:r.t rJlato dramitico, feito pelo na, 
br: SSn:u:l.c7 Eduardo Catalão, a re.:;
p~lt;) ~e ztma <1;> E::tado da D3.hia pro
func:u$ente prejudicada pela extin
çãJ C.3 al3lillS ramais de uma e~t!'ada. 
d:! h'J~·o. 

Ln'-l~anto u.:.o d~c!.são do Gjvêrnc 
'aLng:''l d-e:Le!lLlir.lJt::ias áre.-:s de um 
E.:.taw>. nás do Amazonas, estamc.s 
vende qUe o único meio de t:anspcr
te encHente de que d~pamos pràti
cam-ente-, está deixando de' servir 
àquela' região d.:vid"O ao elevado custo 
cas raspectivas tarifas. 

Referim'J-ncs ao tJ'ansport~ aéreo 
que é. na rea-lida.de, o únic-o de que 
se pode valer o comércio e tôda a 
população do Estado, no seu int2r
câmbiQ com o resto do Brasil. O Ama
zonas, . scb o ponto de vista de cOmu
nicaçõfs com o resto do pais. é o unl
co Estado da Fedexação que dispõe 
'apena~ de transporte aéreo e de trans
porte marítimo e fluvial, ê!lte ultimc 
preCário e d:ncientlsslmo. A majora
çá.G dUs tarifas, no entanto, faz cem 
que. ultimamente, poucos sejam aqu~
le~ que se p<)c.-em 'valer do tTaILo::porte 
aéreo, quer pa,ra remeSSla. de mtl'ca.
doria.;;, quer ~3.l'a. vta'5211S, por ne
cellsidgde de dlStração, de atendimen_ 
tí de ~aúde ou de simples mudança, 

O Wan:p-c;w aéreo é tndispen 'avel 
nu Es~ado do- Amazonas, de vez que 
nenhu~a estrad:a de ferro ou de ro
cagem serve àquela rfifiãO. A estra.
da Be~ém-B:rasi11a é útil ao Estado 
do pará, mas de nenhuma serven
tia para o Arnllzonas. de vez que ac; 
meTc.stt!.otia.s. transpc!"tadas por essa 
estrad', ao chegar a Belém ficam re
tida.'f por prazo 1ndeterimnado, pfJr 
fa:ta absoluta de praça. nOs respe<:ti
.... c<: nàvios que. por ali p3.-Ssando. se 
cip,>t:n~m a Manaus. por out.ro lado 
a [.~trada de rodagem Brasília-Ac~'e 
t:.~r;h6r;r não tem utilid'aê..( para no::;
!3f) E,.~n.àO, porque as mercl3do1'1a.s le
'-',lO?: por esta via. até pôrto Velho 
n3f) che-'\!;am oom facllidadt!, mas (!om 
mr.itr. dificuldad-e. até Manaus. Acon_ 
tece que o período em que a €Strpda 
é tl'aftg?vel, no- tre{:ho até põrto Ve
lho, é Justamente aquêle em que o 
Rio :\f8delra ,e encontra mais !3êco. 
1m~.$bi1itando o transporte da car
ga pesada vinda até Man'lus. 

Assim sendo, o tlnlC'o -melo d~ tranS
porte. quer par8 car~a, quer para pas
~a~eh'Qs. de que rea1mente se pDc.e 
valer $. pOllulação do Ama.:wna~, é o 
aéreo.oI No €ntanto. o encarecim:nto 
das tf;ifas.... motivou a swpensão dos 
'",60s e linhas regula.res de qualquer 
tipo e eyião, por falta de passa
gerros e de carga. O preço de uma 
nassag-,em. ~Ó de ida. no trecho Rio~ 
Manaus. está na ordem de 160 mil 
cruzeil'-cs e o frete de eal'R"a para 
111'llS ele mil cruzeiros por quilO. 

res ~o::':>l~ (. ~Pl!tit'C3. pa:-a ql':: nque~!l 
ccrnunlt':de u'GT,tl'C'..::e inte'6~a(la l;'.! c'J
lt:.tl~::d.ad:- b:-as~l("!;a indo a'o cne<.:n
trc do desejo do p'JY':) a'11" ':;le!l!'2 
er última i~tá::::~a> CO p'J~':) br~1-
EH:!ro. 

O Amru:o.."1LS. cem;:, Est{ Llo c.a Fe· 
dtra";,,co, já p:::jc:J. um quir.h5:J éco
r.ômico. Que não é !)"Qu:nO. para a 
Pátria b,,-afileiTIl En1 virtude C"'1 po
lt:tica cambi"l. ccm Do gltin!l.Ca de 120 
graus. em 1933 pelü 1\.'Lr:!stro· 03"\'/a1-
do Aranha. o A:nezon'1S Pl$~OU a ad
quirir. no Rio de Jan'irc, o que im
port:n'fI, dirctemf'n~e 10 e ... t:2n~c!ro. 
comI,) artigos 1nrlt,-;~:n'â.~:ts ao ves
tuário da pcpnl:lçfo, O. linho, por 
exrmplo, era 1mportar~o dire-t:lmcnte 
p.;:Ixa atent!~r à-s n~~e~::ldad:s da pi}
pulação local, dadas a3 condições de 
c1!mr da re~ião. No erlianto. em vir
tudp. d.e alteração fP!tl pelo Govêr
n'J Federal. deixcu de ser importado 
p:lcs comrrciant.es do Ama·zonas, ]?Z
la~ restriçôes criadas--- pela mecâmc3. 
cambial. {'ntão imtítuída. que permi
tia sbm :nte aos grandes importado
re.'- c:;e-dbdcs no Rio de Janeiro, fazer 
cs movimentes ccme1'c:ais indisprn
~:á'1~t ... à. cc'J~rtura. Isk enrrou pro
fund-smente o custo da ll1('rcadoria., 
que p'lo:pou a 5('1' supericr àqu:'1e da 
mr;rcado:ria, im~o:-taea diretamrnte, 
'{'''z que o p;"Oduto de~embf~.rc'3dÇl em 
)!anaus pns<;.ou a "é-lo Vla RIO de 
Jau€Jro com encrrecimento do frete 

Por outro lado. para prottger a in
dú!tr..n. n-:>~:cnal, {:Q';l.:,-umimo"-. no 
Amazonas, bebidas. nroduto-s alimen
tfcic'5, G.rti~cs hdustria11zadc.:: mEdi
C1mentos e t::cld::s Que. no::.

w 
che?:!Un 

d.o Rio Grvnce do sul. de S~o paulO 
de Sant.a Catarina e do Rio de Ja
neiro custando só "Çlela. cper.acã'O 
tran~rte às vê"l!:€s acima do valOr 
da me-r-cadoria. mesmo quando pcr 
vi9. ma"Wma" O f:ete alqumas _ vêz:;~ 
é sUDeri-or ao que a pcpuls"ao da 
Amazoni.r;..o:: t2ria de pagar. seia ip
porta-cãO d~·~se.s mesmos p"OOllWs fos_ 
s-e feit~ diret\3mf'nte da Holanda. da 
!n~lsterra d1. Alem,.nha 011 de q\lll
qU8r país da Euroua.. t~o-"à'Y'JE'nte. e}ll 
con.o:ideração !lC<; 1nteres"ç'<: (la N$-('uO 
n1~a o Am"70na<: ês.c:;e t"'~buto insig
nificantr' talv2Z para. (. ('on~untl) da 
P-f'oncmia bn~nelra. mas muIto pesa
do em t.êrmC's 'O"rcentuais à capad-
d':dt' ec.:'nômlca .do 'F.<;ta!!o , 

O Sr. Jc!~é G1/fomard - p~!'mlte V. 
Ex ft um pparte? 

O SR. DESlRl': GUARANY pois 
não. 

O sr. José Guiomard - V. Exa. 
tent tôda razãO, nobre Senador De_ 
siré Guarany, pois O seu Estado. ad_ 
mirado por todos. o maior E5talo 
da Federação brasileira em área, 
tem pago, desde o princípio. dêste 
.século, grandes tributos, dev-:do ás 
contigências em que o deIxara.m 
certos dispositivos do Govêrno cen~ 
traI. gaja. vista o maior dêles que 
fol ter perdido, com relação à bor_ 
racha, aquela situação ímpar a:é ho_ 
je não recuperada e cuja. caus~ é 
sem düvida alguma a incúria do 
restante de nossa Pátria. &ste pre
juízo dificilmente será recuperado. 
Até hoje somos como que filhos es
púrios da. Nação brasIleira, qU3ndo 
a Amazônia merecia outro tratamen. 
to. 

Entretanto, apesar de tudo isso, o 
povo da Amazônia. nos dá, sem t 13"ir 
nem mugir. seu quinhão de 5rrcrifi. 
cio, que não é pequeno - como já 
frisei aqui - em proporção à sua 
capacidade econômica, à indústriJ. 
nacional e à COmunida.de br3<;l1eira. 

Justamente por isso acreditamos 
que o Brasil tem o dever de cores
ponder .a êsse sacrifícIo, dandv urna 
parcela de sua contribUição em fa
vor da perfeita integração da A'11Jl.
zônia na coletividade brasileira E&
m integração se faz pelO inte:cânl u 

bio econômico ,e cultural. 1!:38e in. 
tercâmbio, no entanto, estã sendo dL 
ficultado e, quiça, impedido pelas 
restrições das eleva-das tarifas aé
reas, as quais ou dificultam e até 
impedem o transporÍ,e de jornais, re
vistas e livros didáticos, que as con. 
diÇÕes qe desenvolvimenro do nosso 
Estado não no,:; p~rmit,em produzir e 
que, para manter e elevar ú ní~el 
cultural do seu povo e a. capacidade 
de {:onsumo da mesma população, te· 
mOf que trazer de fora. 

Desejámcs, com êst~ apêlo. heja 
encontrada, pelo Govêrno, uma solu
ção favorável a.o povo do Amazonas, 
para que continue contando com o 
único instrumento eficaz de comu_ 
ní-cação entre Manaus e o resto· do 
país. 

Já frisei, desta tribuna, que a Ca~ 
pital do Amazonas, Manaus, encon
tra-se práticamente ilhada dentro 
da comunidade brasileira, uma vez 
que O único n1eio efetivo de trtl.ns~ 
porte e.

w 
de comunicação que pO-ssui 

é o aVia-o. 
O nosso jesejo é .o de que o Ama

zonas continue perf~itamente inte
grado na comunidade brasileira 
Acreditamos que O Ministél'.o da Ae. 
ronáutica encontrará solução para 
êste prohlema, porque cremos que a 
comunidarle brasileira. deseja man. 
ter intacta a integração e a yjncu]a~ 
ção cultural ~ econômica do .3r.::sil 
com o Estado do Amazonas. 

Sr. presidente, Srs. senadores, 
esta comunicação é feita em decor
rência le um apêto que nos foi di_ 
rigido. pela Assembléia Legislativa, 
em virtude de uma campanha que se 
desenvolve em Manaus, justamente 
focalizando êste problema, campanna 
que, em virtude do afastamento e 
da dificuldade de comunicação ant,re 
o nosso Estado e o resto do P;).í~, 
ainda. não encontrou o eco devido na 
capital da República e nos na~ores 
centros, onde se tomam as decisõ~ 
definitivas, no plano federal, dentro 
dó Pais. 

A comunica cão que r2Cebemos Ó a 
seguInte: . 

"Honra-me transmiUr '1 Va-ssa 
Exa. requerimento de auto'ia do 
Deputado Joel Ferreira de.. Sllva 
e subscrito por outros parlamen 
tares, deferido pela Mesa desta 
AssembHi'a, é o seguinte: j'au~ 
mentos constantes d elevados das 

188, 

a l.gação entre o AmaZOnas e ou .. · 
tl'OS Estados brasileiros·'. 

€ ... te Estado não dispõe de sis
tema de transporte rodoviária' 
nem ferroviário e o ffi.'lrítimo 
f:mciona ~.'~cãriameme. O povo 
amazonense encontra.se qlJase 
ilhado e isolado do Poder Central .. 

IDeputados· dêste Estado.' repre. ' 
sentando Q pensamanto ,má.;1.me' 
do povo amazonense, apelam p!lru. 
V. Exa. no senti-do de, urJente .. 
men~e, est'~Qar um p!ano de tari~ 
tas especiais para p3.ssag~ru né .. 
reas, materi'll didJt1co, n1~d)c;;. .. 
mell~(.s e gêneros de primeiri!"fi ... 
ma '1ec.::.:sitade para o Es:~dQ do 
Amazor.as . 

Lembramcs, ainda, a de;k.:cl1. 
sitl!ação .fronteiriça, o qU3 exige 
malor mt.egração do Ama7'Om:s, 
que qualq".ler outro Estado ao 
Poder Central. Esta. ca.m1)Juha.. 
'p~eiteando tarifas espccl::d.s 1n[. 
clada pela grande emp:r~a joal3. 
Usti~a "Archer Pinto", é ho)'O' u~ 
mOVImento de todo o povo <!I.l:J. ... 
zonense. 

E~peram.Q5 sua dcvída coJr..pre .. 
ensao. Somos quase náufra'J'os 
Necessitamc.s de melli::Jres C"D~di: 
ções para o único sistema positi .. 
v~ de tran.':iporte que é aérctl. Con .. 
fIamos no vatIiotismo de V. Ex:)" 
Atenciosas saudações. <8.5.) Fran .. 
c~o cavalcante de Oliveira, Pte .. 
sidente da Assembléia Legislativa. 
40

f 
.~tado do Amazonas, em ('xer~ 

c CIO. 

Tal des.pacho foI uma deco"l'ê!1ci a 
de requerlment-o, aprovado pela As 
sembléia Legislativa do meu Estado" 
~ que paSJo a ler para que tambe~ 
ilustre o meu di...o:curso· 

Lendo . 

ESTADO DO /U.,lAZONAS 

Assembléia. Legislattt'a 

Cópia - RequerImento _. Se .. 

nhor President.e: Os jo;nais a.,J.. 
Emprêsa Arohe): F:.nto Ltda. de 
I~üS.:;a Capital, nUm gesto patr.ó ... 
tlCO dos mais louvá vem, e de ... 
monstrando e:sa-to COnheolmec.to 
de nossas dificuldades e p:0bJê
mas, vêm de iniCiar uma campa ... 
nhá a fevor da criação de tan_ 
tas aéreas especiaiS para ptls.:::a .. 
gens e carga, para o AmaZOnas 
pois OS Ultimas niveis do aumen! 
tq foram de tal sorte elevados 
que impoas:biljtam a nl'llt3 gen! 
te de viajar Ou de mandar encu ... 
me~da, ,embm'a Gejam as compa_ 
nhIas aereas Q único meio de co
mUfllcação de que dispo .. no:-., com 
o Sul do País. A imC~1~i7.1 dos 
Lldere::;', é daquelas -ltle me:"E: .. 
cem, de pronto, os nos.:;os .apiau .. 
50s, e a ela já se encof]JUo'-ou Q 

própriO povo, que 6- causa e co .. 
letiva. ConsIderando o~rtllnQ 
apelar-se, nesta hora, '1.0S nos~os 
Representantes .1"ederalS, na C'â .. 
mara e no senado, requeiro (,u ... 
vida a Casa, lhes sejam d:rigldos. 
tel~gra.ma&, no sentido <te que 
Suas Excelências, presttgt'3.D.ClO a. 
feliz idéia. da Emprês'!\ jornam' .. 
ticn Archer pinto Ltda" ~bof:m 
os meiOS inctlcados â SOlUÇÔ') tje 
tão sério problema, jUll~O ao- Co .. 
vêmo da União, e às próp,'ias 
Companhj'Hl aéreas. S.a. da As .. 
s~~nbleia L~g;":.:{\-t:.v") <1..:. ... "t'ildü do 
Amazonas, em ManaoJ':j 29 dJ 
maio de 19:]·1) ú) Homero de ~1i 
randa Leão - Aprovadu ;.'-,0 
Plenár~o _ 29.5.64. -~) An_ 
frenon l\Iol1:.t·jrO - ~re.;.<1.:'n~e. 
~ à. Sec·et:lriJ. Ó Em 30.5 61 Ô 
~H. Basros - Diretol-Geral, em 
exer-cicio, - A. Secç:'o da lJ-U',!"" 
toria - 2,)·5 64 - ~\ I:: Cdll f 88 

Diretor da 3 :C!Ttrrh, l'n) 

exercíclO. 
Secção da D:rct'J:' ~ ("·3 R~(.. [ .. 

taria. da AssemilléLl Lt J:~L Tva 
cO Estado, em Manu,u.>r ,,' de IU-

Se c.or..si<lerarmiY.'" qu"': um montante 
f<oreciá.ve-l da,,> trarS9.cÕes cornerci3is 
Que se ~aUz3m em M:1naus. com mer
racorl$s imnortadas de outro!> Esta
dos. são feitas através: eJ0 transporte 
... 1éreo. é fácil concluir-ee o quanto a 
elevnçâ:o da~ ta.rif-as tem sido pl'fju
(nelal à l)opulação 10 Estado e à 
da 'Ofppria. Capital do Amazonas 
Medlc4mentos. café torra-do. alimen
ta industrIalizados. especialmente lei
t.e em pó, farinhas al1mentlcias l>arn. 
crIanças.. tecidos em geral - quer 
como $imp~ tecidos, quer como axte-

O SR. DESIRl': GUARANY -I 
Aproveitando o aparte do iluo:;tre Se_ I 
nador José Guiomard, com relação \ 
ao produto que era quase monopólio 
da região amazônica., desejo M$a.T ,pa&agens aéreas impossibilltanl Wro de 1964. . 

•• 
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Confere com o original: 

1 

AssIm.. f~brilmente TUlIlavam. todos vctde12, nunca. pr.aticou. Não foi daa pelas retas sempre dant.es n l/C 
ao encDntro das urnas, denoi.Cndo--.6~, lJOr mal ,,0 resto do Brasil que um gadas!." 

U) Ro.:o. !\i.ar!a Serei:) - ~ contudo, mês (to m5s, que a bandei ... E:lduarô{) Ribciro fincou oS marco.;) Enqurulto a teve em sua~ mLoi, T') 
o:.turár.o. ra de Getúlio varg,3.s clnpol~nva e da grandeza futura da Antazê'Jia, da pr~zo contrO,tual d3S armadore", o • .', 

V...sto: envolvifl tcdos os rmcôes C:o Estado metrópole erigindo-os, com a sllntuo_ Const:.tUirão, repeL:,). p~riôdiccr .. I!~i;l 
e da. p.;:Óprla Nação, sidade da' época, com o esplcndor ar- a. façanha, tr~pulaç';() cntll'iást'::.L U 

l!::6a D.::.l1~ns ":f"y:rc: - Di:re~ A vontade soberana de um .povo quiteL:il1ico de concepcão dos gênios HeI, tanto qua ('I.i' seus dCjaler,:_d:..i 
tor Ô,a. SEc;ctan'l, Ep"u e:~el'cicio. UnlJUltha lue a.. sUCCSsao preslO.en- de outr'::'

l1 
f.H,".1S, em sOUs loc.:is p~·i- porll~s t"'(.'tn:~se c::o que mitjf f· -! I"j 

Et-tã. Ccl'lto.'Jfle, • cl.:cl.coulJ.e.sse à,tlgUra C!~ 8r:1nCe che- vilc~l.:c:.o-s, ao alcance das vistas t.tô- sOfrimenlo de s: I c')(ó.co p::n·c. [,'') 
Alv::!fo B. L8.g0j" - Chcf..: dl, fe L:0 Trab:tlh1Emo na<!lo~al. o G,ue, nit.:.s 6..0 re...to da t..1.ãC:onalia.uQe que, rea.ccndeSle o ardor p.::.tri6tico, ~'r;nj-

Serão da Diretona I ;.l~:,_rc.m::.nte, se COI1Stl~Ulu no opa .. 2, p i: - 1.0 il':'O C)':;.3.UlZ liHU':. • ..:..- tiste, af:.n21, r.:·"n·rr.c.r o seffil~', .. )'.z 
• ,t:t;c:) letómo. de GetúlIo Var:;as à ;.~ - -' . ' ,." 'I'd ti 

'f:.:.te o apelo ,'eeme~ te da. pooub- t.!p. ~nll ffi2.gistratura do Pu'1S, a 31 mr:.~2, P' :.~-:u a f~Zd, vlSt,a g.os,sa à esqua 1 o a no.sa e::quec:da p.: :"[ c:!:! 
ção de tOílo o Estado do ~rnazonas, dc janct:o de 1951. p:e.:~~. ; .... ~ c.o ~~Qen"a ~ a. po~to ~e naquele imenso 1:::ôjo da 'leau 1".1'_ 
f1P~!o que, acredltam~s tera a devl- Li, n::,s plasas amc'J;ontrucs, um ,~, --.-.;, a tr~." e lllcolcuc.,d. C1)ua!~ AIllazônla. 
úa cômprccnsão, nao 5Ó por parte dCJ COlIOa'l.VOS eleniento" das hoste.s' ç..:o de peÇas de museu dcstlllada~ à A. lute do tltan, em favor de . "". 
c..!. C. ~ .. o:.a da Aer~náuwc3, CIvil, p(~e')l;'ll=:tS éngrondcceu-~; e síirmou~ cudOSlcl;..de o.u admtração de a'!'queó~ terra; f~i c::m"tant2, v:zoro.:;?-. ,à,~ h'-
C ... illO t.,.ffioJ.'m por parle das conlpa~ se COalO vano'ual'delro e t~tlco dQS logas ou tur.stJ.s. ze.s v.o~ ... nb, quando se 6~ntla .l,c~rn-
llhlJ.S aéH:~ de trans arte, emb:1t~ nos" campes horuo5.JS das ~ ~cc:tc.éncia .do AntnzeUl3 n50 I ~;cend.do e, ..,f.. or comeZu:nte, d C' ~r-

~::::s CO~~lp2nhUtS rca transl=o.tc, idéi~ sempre em tt:rn~os de uma. poç,erla p;O~'sc3UIr fmpunerncme, W'- LCla _8 sua g ... nte. -
SI', PresldelLe, desde 1953, t~}-'\..c.al- sã e 'mvulcnráv61 e::r-;lenc:a Jemo- gindo opor-lhe tun di'11.:e. €n~.;,..,nto . ]::~lra.,.a, nr ,!<cu id~?I!.'3mo de :',~( ~~, 
mente as g;;uLldes cOIP,Jaun .. Q.." ap.a- crdica pêra esta mal comprtend!da seus fl.ilc.-> u~n~a po-... ·.~:'"~m cn .. r- . e~Ple n:l m~ma altnude. e ~e,:: ")8-
sal' de .se mt1tularem ,empn>as p,'r· NI!çto. :ü::.s bht.'nteJ. nh:!,ya cc.m um !,-m.::.z~n(ls e:::;l!:l Q',: 

t.cul~_res e de iniclativ to], Ec,mC.ma Não badarin, enl:-:i.:.nto, que sua NLo r.:'C'lé1,C. Cru tC!.l1p::> 2nt~:iore I ";t<1 ~r.:-~d~Z3. !cil. 'Jri:'l c d~ se.l. J. 
pr~va-da são emprc.en lffiln1.!1,3 q,lC, prc,s:?41';D. S3 fl.,e~~e S~Lltlr s'cmp.-e n'J a 5{ t;j'JJn:':J t:.m'Jém so} c.:fo.ç~v:,m t n~3 .111"t'Jr·co:_ de [1rl..-V('1' r~~!l .:' ':'J 
realmente, têm ViVldo apel)à!> à (:.:s- .'..0:0 n.1i,,11 para que o est:::.nd1!tt~ po- c.; ~.:: L, .11.fi rtG::as n=-s m~~c..', to,:, E'. qu~çl:l, d 1?!"ü1}~ o .. ,71',lOdo. 1:') I. t c;
ta de largas, la'::,g as e 1m:: '.JUS líLco, a qce se filiou por mr.balavel ;. ~ [:el' , \eneldos p:lra zf f,' 'r l.·c: do e:~c.>.~o r...hUl'.2t.ota g':'i"IL: 'l"J 
subvençóc.s do povo brp,s.lcil'o, H.lua- COn\'ICÇjo idto16ó1ca., jama:.s dcsces- i U 0: ~~~ padre<7~so cs lna:o:·e.s Alt":?n~rr \'cn I·::::t!Il1b:::d~. 
d-as d.o orçamento fed,'Nal, r,::pf(~.~(ll- se da mest:eação do terreno conq:s~ o :-~ 1 e.os ~ "'ósl os HCUr~r'" ObjcLVctrentE', em tv,:!a a p:r~:" 11 
t,.,l.ndo al!;uns bllhões.~e ~u .. c~r~s ,ei tado. não, ao rev~, tO'.Lllr!.va-se inl- e!I~p'.c~~ho" cnP;"'a" .. .u ,pe:,!:·"s .. nr.w'ul'ai,s ~nunc:a.\.::.m La-
:recebendo amda 11 Ita.a:;)S f,nore.::. p[,l",osa, dai em damt3, a sua p3Ia- dOll;s t.~ val~, La o. 1\.1'_" ~~ or.:_na~m~nto3 uUHártc3 ha :1'.a Le 
fiscaIS, no plano fede aJ, de ve.t qllc vr.J, vIgorosa, a sua d~term'naçJo lU- Leopo.c!o Ne\e~ e Alv~~o t.l.~ ... ll~. I r('~::.madC'j, Jarr:.!lÜ ~e c'::mf'.rrr .. r'.:o . 

. não pagam, desde 19~3j nem um C(ll-, flexível a sua bravura civica, o seLl ~i;!US anos de mando., vuam-sc qu . e 1 (U:; ela~ Ee Sf'pult'1'.sem 50:) a r' '-r.>, 
tavo s~que! de imP9S.~0 d~ CIHlS'1fi10 naciona.lismo saudável e constrJt.vo, tolhlc. • ..:'s em .!.eu ... mOVlmen~ no : ~~ j d~ imtç'ão, tornando-se e.nte~ pé'. r~' . 
oU de Imposto ~e selo,. Tem l~en.;aO IX). mtuor aglomeração cultural c po~ tido ne cumprir as ?rQ:n.e sa qu_ '~ CUmulares de id':ias ince n"tllnft· , L. 
(lmpl~ e lrrestr:ta. no Imater~11 qUé llt:ca, de um dos pcdêJ:cs aa P..epú- platafo:ma'3 co.nsub~ta, Cl.1Vam f.l,c~ art:f.c!c~a'':. 
adqm:eI,l1 para uso. ~ lP:lra co~umo bUca _ o Le:pslat.vo. às qual" cs vo,os jor;aram. dJ.~ ur· O ... r.l!n~l1adc.s rCcut.!:o~ c:e q'l:' d: .... -
no .s~ntldo de pe~mltIr, um Jll ~.or be~ Dó',,~arte, desf'.ll~-Ee o e~i.-adual d~ nas, lC'\ii:lndo-os a. s.ub r. fest:\'ame,n:e pUnha, bem empl'cgactcs,' servlt'-Hl d:.: 
l1e!~c.Q _à cqmullldadei br 2s11e:ra, ~:.a um dos seu~ malS 83u,nr .. dcs mte- os dr::rraus CD PJ.la.ClQ RIO NI.}'O "c?,n qualquer fo:ma Z;:lru dJr alento i ;n~
utilIzaçao desse. melO d.a t,r:1.nspol~ grante..:, ennquecendo-se, em cmnê~ o Btada p"of.:s.1mente en~,~18:1.l,o. p~l'ação crlado'a de nasc'nte-s qu" 
tealmt-n~e indl6p€?sái;el à lDte~~a- p:. ·t:'da, o nacionel - o do Palác,o I Que S.e C(;;nrl~ntem o ... recur~o, d~s de~Ff'm expre~~5.o econõm;ca ~ 11m ~ 
ção ua:clOnf'ol, naqUllo Lqn~. ela pc,~u. l' c.:dentes d,), anti3a Capltal GO Pa.'-s êpoc:1!'; que se meçam 03 trecho,:> ~as re~iáo dadlvo:a e inexplorada c. ra: 
de maJS legitlmo e de m~1S detE'Iká- - ~om um parlamentar qU~ toJrnar13 vias ab::>rta.s; que se cantem ~"', F.,<,,-, I nr.amente, na superfíc!e cu no· ,::ubso
velo : maIS p~.derosa e i.~f~ent~ a b:mcada C::::33 ln:lt~'.!,u~çd:l; qU2 ]'2 c:..r. .. __ . lo, :mpcndo cruelmente às t3 mo"~al 

Por !sso leva?tamo:s~a A

no5:''l voz do Par .. do de Geml:o, vargc.s. a re3lidade s'Jnitária· que f;f'S rom· crlaturas que a hab1tam e ná a.'"'::t em defesa des5es 1 terc&Sv~ qUê t t' . a' d -d {'co . . 3 o.; n-
achamos n:almente 1e itimos, '10 pOr Em 19H, na crista de um m:::ontl- P~~'ClH ~ ... cs a lStlC s . a v· a f - dún:un, nCEta era de tantas Jnl:.lYI-
VO do AmazonaB" no entid,J d~ que do mCvimenlo poplJar, va.;)cuU1Ci no- tomlc.~ : que se exammem en ln~ J1?a:5 t eng('nho~ t;Spet:lCUl:lreS, cen
o BrasH permita que ê e contnuc, Jn- vemente tOdos os cantes de se.l os in .... ccs demo~áf1Cos e esca?d~ dlt,'oes de vida mt..mn,s e lUc:m;n~i
tegrado como quer, de tro da oorriu- imenso Estado nat:!.l, fazendO, unde lizJ.r se-ão cs patr!otas. com ,ri lndr veh at.é da própr~a espf>cie hurr.ln,3,. 
llidade brasileira. houves~e me5mo uma criatura perd.~ fcr::nra e a o~lIs:sao do cenLo ~ L:', (O A ruI.: t.ra emp~.ga'la-o, a pauto de 

E:a. o que tinha a dizet'. (MilitO da, ou isolada, no se_O das ~e~\'J.s te- Sul em rcfcrencIa n~. meu E ~1 •. ~O, manter altane1ta e desfraldac1'l :l 
bem! Muito bem!) midM. ime~·:ato proseltt:smo e, c'Jm cujos .1~Ô,pit03 munic pIes. plan 3G.OS flâmula de tral::alh'smo em rn.lStro 

tal. prOf~ndl?~de: que. no p~rf~a~~ na imcu<;a e tenebrcsa selva,., .a35 nObre, na sede do Govê~no. ell,Qu:nl,.J 
O SIt. PRESIDENT~: pleIto ~~quc~e ",recuado ano, d:. fi u:. pou!:!,,;.:, ~e d.::.sPov03.\'am ante a ml! el.a p:>rdurou o seu mandato, 
(Guido Mcmdin) - Tem a pà.la~ n!lS 150lU f~l.,eaa~ente o }JJlme".o e a f..;me. a doenç~ e o"deseng~no, Com, a plena cansc:êncla do dcvtt 

vra O nobre senador :Vi\'Uldo Lima. governJ.nte tIab'llh~t.a do Br<l<;ll.. I llo.~al<7:-ada, o.~ doM nn.lgoc: gover- cumprido, desce nos bmçes de 1aná-
A economl<:,. deblllto,da d~ regmo n:J!l~':>":> ('c,m 1'.'> m1g11has G:-çt.m2~~ tiC:3s multidões as e~cadarias de unl 

O sa. VIVALDO L~r.1A enteaà..:t, lnrgaon: dn.o;: homcn." mIl" .' . 't'lC e da União tUO dE'l· Par; t t 
não de Deus .. entregue. por i~W rnes- ta!'~Q3 t ~ F3' O. 'e'fodo D' ac~o. que~ qu« ro ~no.3' nn eo, •• ~J.:~ 

(LI) O seguinte diE.curso) 8.':. mo, à. proprm bOrtJ, ante a indolt:'!n- xalam ~c:m e,i'1elra 0, ~eu ai:>á oRra condUZido fest:vamente :Je J. 
Presidente, neste iDStf.\nte G:a década cia OU Q crl:11inosa orn1s~ão de Im- ooostituclonfll de adm;.mstr ç o. mesma gente entus:asta e enrQ:c:1 
de 60. quando se intetr0mpe brw;cn- patriota.s sem entranhas ;pag'ou d~.:.~ A.:.nda assim, que~ Os acom~~nha,. das bandeiras" da tedenção " 
mente wna, t."aJetói'IR p1)l1tu~a que se~ graçadamente as pegadas das espe_ va de petto ou os vI.a l?-a'> cons nt?s 
aula firmemente o ,r{Jt~ll·o de teu rançosas -auminlstrações pe.SSJdM', 'n.erellrinações na. capItal. da R~pu- Os monumenLos, qUe er:glu, scb ln.s-
destino, rem1niscênc~. inelutáveis ~ ~ h ilus bre a mo" piJoações altas, dizem bem de Seu n!~ 
oanvolvem um peDSa ento, que se ensejandO-lhe abundante rj1ater.~1 blica-, não tiG a .. o so tida. compreensão tôbre e13 enIFmát!~ 

d ti in d para. uma campanha l>':-entlficiallOfJ- peráncia chocante de seus esforços. 00" rumOS a qU", perplexamen',e, 1"-ator oa mesmo. reeI an o coor e~ t· . tode amUava p'"e- ~ ~ ~ 
lla-damente aos idos e 50. men e vltor.CSa. 'os qua:s :l ma \011 '~vavam as opulenta.s terras que nOJ 

.Assim acontecendo, ao Estado con- judic:mdo.lbes OS programas de :ea- serviram de berço. as cObiÇo.:as ufõr __ 
, Iniciava esta. uma ~dun campí\llha balido e abandonado, nos albores de Uzaçõee e, cons~quentemente, t us" ças ocultas", tão temidas, em qUQI
eleiWl'al que ,a 3 Cijet01Jtubro, reve~ um novo qua·dr.ênio, povp exultante trando ~ anseios qe _ progr&S~ e de qUer parte do mundo, per Feru U\,t-
h\r1e. a preferência e um bravo na.,,! ruas, esquecido momentáceamen- melhoria dJ.s ccnd1çoes de vldtt de léflcos design:os. 
~PoyO entre os gra ties dI) prél10 te das aflic;oões impostas pela inação coletividaae amaz-Oüense, . ' -
com Getúlio varge.s J párt:o. do poc!er Central. prometia-ses ener- Verdo.~e é que, por 'temperumenl~, F:'m todOS. condizentes com Os seu"" 

Desde. então. por r !õrça de a.ção g~camente na plataforma estampada se conduziam bl'undame~te ne tra;.,J mal; aflitivos p:,oblemas, a de.5tnên
providencial, encontrelr-me Das para0, superar, de qualquer modo, aoS difi- do ... a:,wntos, que pretendiam encanu· ela significativa e denunciadora daJ 
gens do lendár!o Am~zOnLiS, lnstintl- cuIdades que lhe entravam o pW6í'eS- nhados favoràvelmente .em pr?l ?OS regíonal!!:ticars entranhas: am:1z\TI. 
vamente, empolgado e identificadJ se, pela exploração cr1teriosa de suas altos interêsses da re;lI).o, pe.a qual Dal, a. Transportaml.1zon, AlimE'nta-
com a mística d eum inoVimento par~ riquezM, e desalentavam uma est6i- respondiam. mOzon. Papelamazon, cria.ções oríg.-
tldárlo, que acenava ~s massas sofri- ca populnção cal'cuLe do mínimo para Em face do que .:.-e apurou realme?"- n.ais essas, entre outras, revela"om G 
das, com a miséria ~erula':-. esperança sua própria SQ'lrevi"ência:, te, scntith,e no Estudc, que 00 ~e ~s flrme propó::;ito de nortear uma JÚS--
de um melhor pOl'Vlr'

r 
... governantes nOVC.3 devenam lmprtnlf SOJa adminlstratlva desmsgn,etizad'l 

Dentro dos quadros, con.st:t:.wlcnais Vam dLll' o estilo de Governo '!,ue estilo d.ferente " adotar atitude.s ~al~ de longa data pelG.s influênc;o;s d21e~ 
vigentes, sem radicaU$lUO inútU ou.'l~ notou e surpreedeu .pelas exlgen· I~rme.::; nas relações com Os Poüere.'> tér'.a; das emanações instiladà.3 bem 
contrârio à indOle de uma geme boa C·as de tra!ament? equanime, (ientro centrais. Já Se esvaia a e5peranç?, de fero. 
e ordeira, "uma. revotução em mar~ da F€deraçao, mUltes até em têrmos. na lonoa ~spera do momento faVCT.l- Perceb8u, outrossim, COmo )10fficm 
cha.", com a. flâmula preta, vermelha talvez, impert;.nente,.. ou ameaçado- vel. ureia, antes, criá-lo, como n:l do interior, que o aparelho circt:lató-
e branca içada, evoIu~a pa-cjficamen~ ras. mente de al"uém Já ocorrera. rIo da inilndl.'h'el e Jmpressione.nre 00-
te porfiando com a.s' outros estan- Só B!:Sim foI possível à. terra de Em 55 in'lc;ou-se uma era de tra- J;O,:;raf!a. aliás,.. a sua "própr:a te rmo-
d~rtes na conquista dp Pode:: para a Ajuricaba senUr, pa!pàvelment,e, os balho em tcdos eIS Betores da adm.nis- sUra de que w dotou a nature2í:)". co~ 
concretização de SUM humanaG :dé- pnmeiros frutos Cc uma. administra- tração pública, com o ava.l de uma mo a jUlgaria um Gal'l'et, mereceu re~ 
i~. ç.ão trabalhista, q:ue forçava agres· flâmula que impunha, dentro dos toq~es an~~Omico.s no .sentido d~ 

As SIglas politicas dl-sPcl.tantp..s. caoa s.vaf!l€~1te Os portoes dos paláciQs da quadros legais, onde quer que t:emu~ maIOr mobllHinde de r!:eus VitaiS elew 
qual. sem dúvida. SOl)erba e atuante Republ:ca., onde qeur que ses encon- !a-f'se postulados próprios que, IIteral- ,mentos, que, mor('~amente a!e.:!'}ca
também, program~ 'em rlSte, dou. trassem os seu re"ponáveÍB, no afã, mente aplicadc5 na prática, justif1ca-)' varo o, quadrantes do v~rd~ Y1!If'. 
trlnavam valorosa~ente frente às Incontrolável, de que tôSsem atendi· riam o lc>Ule de tseu inolvidável impi· através de seus naturais acessos _ !1. 

multidões curios . .ls oli: adeptas, das· de algum modo, as suas l'eivin- rador - Getúlio Vargas - "dJ. revo- v~a fluvial - angustiando os riocõ~ 
O conjunto que se I orgamzoll, no dica~ões )ll.ltas em bem. de sua an~ luçào em m3:.l'ch.a". . . dLStantes e .en.treve.ndo o de!envolv'~ 

()ampo adver~o ao si~uc:enism,) esta· gllSh,ada gente, acometida de males I &J.b o timao ~e PIm.o, Ram-Ds Coe- mento economlCO de nosso :s..~t~do. 
dual, então, deu, desl;ie logo. mostra de ~09-a natu:reza, .me,rgUlhada oa es- lhO, um des aytenticos lideres CIo tl'U- Aganladamente reclamm"ll-, entJn. 
de seu podei'io eleito~al, em tôda a, curIdao, na 1~"10ranCla , nft pobreza I b9.lhlsmo bare, a nau do Estado fêz~ aquilo Que êste Poder destJn1ve !1a 
parre, que s!,! escud~a na, e.>tusiás-: e na rn:sérJa vrgflnica . . . s~ ~o largo c0.m o ca.is em festa, mul-· p!'ogresso e ao bem-estar daquela re
tica e decidida ma popuLlr em Nada mais. lhe podenam deteJlu t:dao em delIrto, t.elIDcsamenre nt~ glão, orçamento sôbre (\ mesa de tro .. 
volta de seus oulana es múl'.iplos. I COn1Q maldição por crIme que. na ,m-a..'1do IXira as velhas e hostis enSea- balho com .nuas fóJhas a.mn.r..f>tn~ , 

I 
I, 
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de w'llto manusear, ao cabo de postu
Jaçõe.; enervantes, pessoalmente ou 
c ~m a ajuda da repl'esentJ.ção fe w 

l:..1ral, punha o equipamento em fo1'
m3. que pas.::ava ensurdecedo:'umente 
a rasgar as .:.elvas na ã.ru~a de inter
c(.!munica~oes terrestres que prc'mo
veSsem os entend.men~o_, se::n desper
úic.o de fôrças ou de temp:J, entre as 
com tJ.n.dades espar':R.3 na sua ancn
!;.idaü. 

Do alto, num condor metiI:co, aC.3 
Jr.credulos se positivam as promes:::ia!l 
da campanhl.l ante Os olha,es pêfS
cru ta dores,. que não incorrerãc na in
l'J_t1ça de ccultàr. qUe enxer~aram 
nitidamente as tocantes s;lhuetas das 
novas estrada,> em terra. finne, avan
çando quilomêtricamcnte no afá de 
tornar mais curtos OS caminhes da
quela civilizllÇãc obstina~l3. na defesa 
do seu patrimôn:o prov:dencial. 

Não são. pois, espectros ou mira· 
gens os sulcos nas florestas espêssBs e 
tenebro~as que promc'Vem, nesta épo· 
ca, o intercâmbio de tôda esp2cie en
tre as "'entes que lá se fixaram, entre 
as l.aborio5as coletividades de Ma!l('lllS 
e 1tacoatiara, de Humaitá e Lábrea, 
de Manaus e Mana-capuru, de Manau~ 
e Cara caroI como OS mais visíveis das 
altitudes dás aeronaves que, arri~oo
damente. sobrevcam no sentIdo de 
:ma indispensável integração. 

Na verdade, muito esfôrçO fís:co e 
. preocupação várias espiritualmente 
cqnduzldas, na sofreguidão ou na Có
IeTa em que se envolvia, pela incom
preemão ou desinterê.s.se aos anseios 
do progresso de nossa terra. não ha
Via por quê deixar de repercut r sê
riamente em seu organL,,-m-o que -ao 
fim de cujos deveres de governànte, 
nos braçOs do povo qUe o levava d~ 
volta à tranquiUdade do lar, era bem 
outro, desgastado e encanecido ape
nos contando 38 anos de idáde'-

Depois, não desejeu, ou não lhe de
ram. os momentos de meditação e re
pouso, a que faz!a jus, interrompidas 
que f~sem pela consagração, nas 
opc'rtunidades, inevitáveis, posterio
res, do Quadriênio construtivo sob o 
.seU bastão. ' 

Reencontrou-se" dê~se modo, na 
me~id.a do antJgo 'Ude.dor, Quanto 
mB'S Injustiças lhe faziam, destruin
'do-lhe a obra de tão longo fõlerro 
:fruto de seu idealismo e de seu espf~ 
;rito empreendedor. com maior dispo.
sIção se atirava à luta, enfrentando 
'VIrorosamente as armas da calúnia 
que tentavam. de SUa admin~stracão' 
""arder-lhe a her'ança tóda". . , 

Não conceb':a a oc;osidade. nãe lhe 
pcupavam bem o tempo as tarefas de 
mIa função publica. a que retornara, 
~embrando-se. talvez com Lacordaire, 
de que "o descanso só é honroso para 
Os velhos que empregaram bem a vl
de". 

D'esfR forma. disputa, no pleito elel .. 
to",1 de 62. oom um ilustre e prestl
gioso adversárIo. a curul governamen
tal. da qual saiu viotcrloso, retoman-, 
do as rédeas do Estado, agora. vise.n
{I.o a imprImir. mals que nunca maio; 
~tensidade aO ritmo do progreso em 
l)1a rcha. 

Já o impulso acelerado a.s obras em 
conclmão se fll'lz!/a notado e aplaudi" 
d~; já ao calar de novas, Idéias pro
nllSS0ras qUe se traduziam em esplên .. 
didos projetes; jt\ no entusIasmo de 
empreendimentos de alto alcance, au .. 
gur.ru:amente inIciados, nest afa.!le in
tellSQ e indormide. de admInistracão 
- men~ de dois QnO? - apontam"lhe 
d cstracIsmo. com puniçlieg conse .. 
ttuentes, dentro do qual .se deverá. 
manter silenciosamente. introspecti
vamente existindo, por 10 anos a fio. 

Os rigores de tima época excepcIo
n;al na:o o colheram despreven1do. 

Recebeu_oll com dignidade e com 
humHdade, sim, esta. no entanto., com 
a 1nthno sentimento de nos.<;a neaue-

• 
DIÁRIO DO (;Oi.URUl50 NACIONAL (Seção n)' Junho de 1964 1883 

nez diante de Deus, como Yauvenn.r
gues já o definiu inspiradoranlente. 

Agora, Plin:o Ramo., Coelho, face 
ao jnevitável, na tua ilha de Elba, on
de curti:'ú o exíl:io politiCO, que te 1m~ 
puzeram. se.::em03 nós corno te com
portarás no exame das consciênc:as 
qUe te condnz,rmn até lá, e na incom
formação COm as injmt;t;~.s que sO~ 
fres, mas, advinharemos, condntc, o 
que se p,Msa em tua nobre alma den
tro do drama dc.'.o:ador que estás vi
vendo, se <lIgum d'a quiseres mesmo 
revelar. "Em vão me estud <lOJ'gÚCi:l'; 
par~ me pôr co:o mundo em paz". ' 

Era, SI', Pn'~ldente. c que tinha a 
dizer. (MUlto bem PalmaS. O ora
dor é cumprimentado). , 

O sa. PR!!:SID~N':'E, 
D~ c;:mformidade com o Art. 163 do 

Regunento, tem a palavra o nobre 
Senador Antônio Carloo • 

O SU. A.'fTõNIO CARLOS 

(S~rn rel:isâo do orador) _ Senhor 
Pre.sldente, a minha intervenção 
neste momento, é dirigida à Mesa dó 
sen!~o, . era preSidida por Vossa 
E.'Cc wlenc;a. 

No início do presente exercício 
e~at9men~~ a 31 de janeiro de 1964: 
tIve ocaSlao de apresentar, com os 
8rs, Sen~dores Wilson Gonçalves, 
Menezes Pimentel, Adolpho Franco e 
Melo Brgaa, Q Projeto de Lei n~ 4 
de 1964, que autoriza. a Carteira dê 
Col~nização do Banco do Brasil a 
~fetrvar operações de financiamento 
~ !,Tefei{:u~s Municipais, para aqu!M 
slçao de veICu10s rodoviários. 
,~sse Projeto, Senhor Presidente 

despertou o mais vivo in terêsse no~ 
municípios brasileiros, especIalmente 
nOi de menOr arrecad!Wão, uma vez 
que a proposição aut.oriza a efetiva
ção de operações de financIamento 
para aquisição de máquinas rodoviá; 
rias, às comunas com flnecad'ação 
direta, inferior a Cr$ lOO,OOO.O\JO,QO. 

O Projeto foi à Comissão de Justi
ça, onde recebeu parecer do Senhor 
Senador WIlson Gonçalves, que con .. 
cluiu pela sua constitucionalidade e 
jurisdicidade, recomendando ao PIe .. 
nárJo a sua conveniência. Posterior .. 
mente, seguiu para a comiSSão de 
FInanças, e seu Relator foi o Senhor 
Senador Sigefredo pacheco. Lá rece· 
beu substitutivo que o aperfeiçoou. 

Não preciso, 5r. presidente, enca .. 
recer, mais uma vez, a importância. 
do projeto apresentado pelos Sena. 
dores a que me referi e por mim. 
Realmente, os grandes problemas das 
pequenas Prefeituras do interior bra_ 
sileiro está ne. impossibilidade d~ 
adquirirem máquinas ·rodoviárias para 
a construção de estracras que facili .. 
tem O escoamento à sua população. 
A CarteIra de ColoJllzação do Banco 
do Brasil é, justamente, o órgão indi
cado para proceder a êsse fin'lncta
mento. 

O Projeto foI distribuído apenas às 
ComIssões de ConstitUição e Justiça 
e de Finan<;as. Tenho conhecimento 
de que o parecer desta última Co
missão é pela aprovação do projeto. 

Assim, como disse de inicio, sendo 
esta intervenção dirigida à. Mesa. do 
Senado, deseJaria encarecer Q, Vossa 
Excelência, 81'. Presidente, que os 
referidos pareceres fôssem publicados 
e a matéria incluída em Ordem do 
Dla. 

Tenho aqui, volumosa eorrespôn
dência de Prefeitos de todo o Brasil, 
solicitando do senadO a rápida a.pro
vação dêste projeto, .o que pennitirá 
às Prefeituras do interior brasIleiro a 
aquisição de mé.quinas rodoviárias. 
O proieto não aumenta despesas; 
apenas disciplina a a,pllcação de per· 
centagem dos recursos que o Banco 
do Brasil aplica anualmente. 

O problema tem-se agravado com 
a elevação da taxa do dólar e com 
as dificuld-ades de imoortação. De 
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modo que, a única sol'tção, para equi
parmos <lS Prefeitu ~ pequenas do 
interior brasileiro, é autorizar à Car .. 
teira de Colonização do Banco do 
Brasil o financiamento de máquinas 
rodoviárias a tais Prefeituras, 

Peço, pois, que V. EXil. determine 
a. publicação dos pnre::eres das Co
missões de constituição e Justiça e de 
Finanças, e a inclusão da. proposição 
em Ordem do Dia, a fim de que o 
Senado ppssa atender ao jtlSto recla
mo da interior da nossa Pátria, 
(Multo bem; muito bem). 

O S1!. p:tEmZE~TE! 

=-
lidade; da Comissão de Finanç~ 
(n9 396, de 1964) tavorJfe'l a •• 
n9 2 (de Plenário). 

Em votação O projeto, sem ~rejul
zo das emendas. 

Os senhores Senadores que o apr~ 
vam que:ram permanecer s€t1tados. 
{Pausa) . 

E-ia ;:IJ}l'ovndo o p;'cJeto, 

E' o seguinte o projeto apro
vado 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N' s;. DE lD6·! 

(Guido lIIondin) - O Sr. SenadOr 
Antonio Carlos selá regimentalmente' 
atendido. 

Dispõe sôbre a apl.cucijo do 
Decreto LeUlslatiro n9 19 d~ 1~Yi2. 

I 
O SR, ASTõSm CARLOS 

Obrrgado a V, Exa., Sr. Presiden-

I 
te. 

O Sr, PRE.s.IDE~TE - Sõore a 
mesa requerimento de Ucel1ça que 
serã lido pelo sr. 19 Secretário 

E' lido o seguinte 

O Congressl). Nac~onal rl~c"rtb: 

Art. 19 O subsíd:o e a ajtd~ de 
custo dos parlamentares. de qUe tra
ta o Decreto Legislativo n} I)), oe 
1962, fixados na forma do a.rt. 47. 
§§ 19 e 29, da Constituição Fe~,~ral, 
serão mantidos com a aplicação, ne&ta. 
legislatura., dos corretivos de Qf's\'a,.. 
lOrIzação da moeda e elevaçfto do 

I custo de vida. de acôrdo com OIS lU M 
Requerimento n9 195, de 1964 1 di,es fomec1do. peles órgãos Ofle.,,,, 

competentes. 
Nos têrmos do art. 39 do Regi- Art. 29 Os efeitos dêste Decreto 

mento Interno, requeiro licença para, são devidos a part1r de 15 de ma!'!,"\) 
me afa,s.tar dos traballios do Senado de 1964. 
pelo p-:azo de 95 dias; a partir de 30 Art. 3~ Este Decreto Leg:s1otivo 
do corrente. entrar; em vigor na data de sua. pu-

Sal!:b das Sessões, em 25 de 1unho blica.çfi:o, revogadas a.s disposíçõeo$ em 
de 1964. - Raul Giubcrti. contrário. 

o SR. PI{ESIDE~TE! 

(Guido Mondiro O requerunen-
to lido independe de apoiamento e 
discussão. 

Em votação. 
us Senhures senauores que o a:pro· 

vam, queiram conservar-se sentados. 
<Pausa.) 

Sõbre à mesa. requerimento que 
"ai ser lido pelo Sr. 19 Secretario. 

E' lido e aprovado o seg~lint'l 

Requerimento n9 196, 00 1964 
Nos têrm08 dos arts. 1212, letra 

t e 310, letra c# do RegimentJ, In_ 
terno, requeiro votação em separadO 
das emend8..'3 ao Projeto de Decreto 
Legisla tivo nO 34, de 1964. 

Sada das Sessões, 25 de junh:> d& 
1964 - padre Calazans. 

A lIcença terá inicio na data men
Clonada no H,t:quecJmento, isto é, ti. 
contar do dIa 30 do corrente. Será 
convocado o respectivo .suplente, se
nhor Silvéno Del Caro. O SR. PRESIDENTE: .. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

Goldwasser Santos. 
José Gulomal'd. 
Cattete Pinheüo. 
Moura palha. 
Sebastião Archer. 
Dix Huit RosadO. 
JoãO Agripino. 
Ba'lTos Carvalho. 
Aarão Steinbruch. 
Vasconcellos Tôrre;-,e. 
Gilberto Marinho, 
Nelson Maculan, 
Mem de Sá. - (15). 

O SR. PRESIDENTE: 

Estã.o pl'eseote 41 Ef'nhore.s Sena~ 
dores, 

Passa.se à. 
ORDEM DO DIA 

Votação, em turno íUl!oo, do 
Projeto de Decreto LegWla.t1vo 

n9 34, de 1964 (n~ 124-A-64 na 
Câmara.) , que dispõe. sôbxe a 
aplica'Ção do pecreto Legislativo 
n9 19, de 1962, (que dispõe sôbre 
a fixação dos subsJdios, dlãrias 
e ajuda de cu,s.to aos membros 
do congre&o Nacional, para () 
perfodo legislativo de 1963 a 1966 
-incluído em Ol'dem do Dia em 

virtude de dispensa de interstí .. 
cio, concedida na sessão anterior, 
a requerimento do Sr. Senador 
GuidQ Mondin), tendo pareceres, 
sob 'Á' 3 t9, de 1964 da Comissão 
de F!nant.<as, favo:'âvel, com a 
emE'nds OI'? oferece 11_~ >Ci: II _ 
Sôbre as emendas ,da comiSSão 
de Constituição e Justiça (09 
395, de 1964) peja constituciona-

(NOGUE.!R... DA C-AMA) Ten. 
do sido aprovado requerimento pat'l\ 
votação, em separado, das meneias, 
vai-se proceder à votação da pl'ilnei. 
ra delas, da Comissão de FS..nançoo. 

A emenda é do seguinte teot': 
Ao art. 29. 
Dê-se a seguinte redação: 

Art. 29 • - Os efeit<>s dêste 
Decreto legislativo são devidos a 
partir de l°. de junho de: 1964". 

Em votação. ao menda. 
Os Senhores Senadores que a apro .. 

vam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). Está rejeitada. 

O SR. MEM·DE SA 

(Pela ordem) - Sr. Pres:dente. 
requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: 

(NOGUElRA DA GAMA) _ V.L 
se procede' à. verificação da votaçãQ· 
requerida pelo nobre Senador Melll 
de Sá. 

Queiram 
senadores 
\Pausa) • 

Ievartar_se os 1?enhOM.!! 
que aprovam a ementIa·. 

Queiram sentar~se os Senhores se. 
nadores que aprovaram a emend.l • 
levantar-se os que a rejeitaram. 
(Pausa) • 

Votaram a. favor da emenda h1 
senhores Senadores, e contra, 18. 

Não há número. Vai~se procf;'C1e:r: 
à chamada, de norte para sul. 

Os Srs. 3enadores que rejeitAm. I 
emenda respondam "não"; os Srs. 
Senadores que" aprovam a emenda, 
respondam /ls1m". 

Procede_se à chamada 

Respondem à chamada e VOtam 
"SIM", os Srs. Senadore~: 

Edmundo Levy 
Zacharias de Assumpção 

) 
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JOS1Iulm Parenta 
Joã!O Agripino 
Alb~no Silva.. 
Artur L.ite 
Afdnso Arinos 
Padre OalaZJlns 
I?e<1ro LudoVÍco 
Adólpho Franco 
Daniel Krieg~r 
Mem de Sá 
lt·e~pondem à chamada e 

'NAQ", os Srs. Senadores; 
GofIwasser santos 
J03B GUlo::nard 
\7: Vil!do LIma 
beSiré Guatany 
Cattete Pinheiro 
Eujênio Barros 
SC3astláo Archer 
l\;elJ,ezes PImentel 
Dinarte ].fatiz 
W2)f1'edO Gurgel 
Ruy <.Jarneíro 
Argcmiro de Figueiredo 
.Ba.lros Carvalho 
l!:dl).ardo catalã: 
JcfJ'erson de Aguiar 
E:njico Rezende 
RuOI Giu!Jerti 
B(>uedict.o Valle.dal'(:S 
NO~'ueira da Gam<4 
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I' 

DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção li) Junho áe 1964 
(.= _o_,*,,"" 

t)rê&a.v lf'lvadas~ mas, s('-ntl também I dOis an-os quandQ tCtdO;.i os out,,"Olll ti· I Não creio ~ <J o Senado da P...cpú ... 
que l:SlIS restrir;âQ deveria ser im .. ; veram já àuas vêzC".."o re..lJ'J.~tadcs seUS bEca esteja d'..sposto e. rejeitar essa, 
posta ao congres.so Nacional que tenl/ vencimentos e salário3. j emcllda. da'lldo como que atestado do 
o deyer, maior dQ que qualquer OU" I l\[aq, é preci.';O que, 2.1 par dLsso, te· , que pede ser muito exigente em re
tra instituição. de dar à Nação o l nhamos Q deo:ida C-lutela, para n~o la~éo aos outros, mas bem pouco exi
exemplo de despt'2'nd':mento e de CJr .. , ncs expormos ao aChi~caJ.ne da opl~ I gente em relação a si preprio. Por 

I 
reção. I nião p.íblica. Já fOI derrot~da a bw discJrdado do pe.ssim~smo do no

Sei, de antemão. que as m!!1h:lS' emenda. propot:..a pela. CvmiS:n<? de bre Senr:.dOT Daniel Krieger para 
palavre.s não encontrrrão eco.. A e"-"a 1I Finenç:J.s e a.provada pe:a CCll!lSsáo, acreditar - e c::Jnfiar - qUe o Se-

t aItura da vid~ tenho sen.sibi1id.ade de Ju.stiça, aque11 que de!.erm:ne:va nad;) r.:;lro ..... ürá a ttnend~, impondu 
VO:lU) bastante para sentir e pesar o. mo~, que ê~se reajl'.&t~"Iltn.w de yalor. <:I:J 'acs Seus me tlbr03 a limitação de 

tiV't7 QaS d-:;terl1linações humrno.s.1 se pTo-~~:.:se a p3rtlr de 19 d~ JU- . ~Ubsió.ios. Todo.s. no 'BrMil, sabem 
mas nem por isso. Sr. Presidente e! nho, pDrque f 01 eotJ a d.1b f.xada prec:~J.mente quanto per-cebem de 
f:3rs. senadores, deixo de cumpr.:x /' em ~ei l'ot::dfl' 'p"~r n~<;. relativa ,~tJs. f rcmune:'ação prlo ~eu trabalho. PoiS 
aquilo que sinto s.er o meu dever Et'ml!ores PúbJlCOS C,v..~ da Un.Z-D. também nós ~J.biamos qu-ant{) perce'" 

Nessa. hora, recordo as palavras E equiparamos, em .relaçoo . a. nó<;, _ o : bir-:nos qua·ndn foi fixr.do o sub.sidio 
m!t.glstrois de Miguel Real<!, quando l que demos a05 serv1dores mv:.s. NJ.O: em. Cr$ 15D.(}O:> 03 fiyeS e C:$ 8.000,00 
díZ1f! .que "há uma equivalêncla étIca igno: amos, por outro }~:d0, qua.ndo por sessão. Votado o proJeto, sem 
elltre o perder e o ganhar as ba~a.. v~t(lmos a. n:en::agrm_.;ela ... lva aos ,;er-! e\ta emenda, nenhum de nós, nesta 
l11a5 do ideal". t:vldores CIV~. que e. ... es ~'ecla1l1avam I C.a~a. sabe aInda Qu·mto vai per\~e~ 

Ao apresentar eSSR emenda - po~ ~ contra a data ~:=I vlg.?!nC'·.l. das se'~;j; bel'. Depende dos cálculos que devem 
dem todos ter certeza _ não tivi! ou~ I atun~ntos e ple.o.te~vnm que fôs:e :3' I ser leitel p~la Me",a da. Câmara, em 
tro Objetivo nem outro intento, sa~ ~artlr de lQ de !):~nl, ootno o ~os ml'l colaboraçã.o, harmona, consulta: arl' 
ntio o de servir à Casa à qual per.. htare.... A de:>pelto dessa ex~gência" ccmun!cação cOm a Mesa do S2nado . 
tenço c à qUll1 devoto a maior admi-, vota:rr .. os o aumento p:tra viglr a lQ los pearo Ludovtco _ Pel'mlte 
r3:cão. . de _JunhO, não .at!:'11dendo rei~ndt- .;-. rã? 

Não concebo vida democrático r,l"ln caça0 de-; servldore~, comO n?O ~ V. Ex a mtel' upç o. 
o Parlamento, esta. instituição dE'Mr~ 1I a~ndeu o 5r. Pr(,$:d:>nte da Repu- ~ (Assentimento dD oractor) Acho e .... 
moda e vitima semprE'. penr.J'nenle, bLca. . . ' ta. emenda inteiramente moralizadora 
dt:: tód3S as r:gressóe-s, ma.c; Que á o! ora, Sr. PrcsIden'.e, f.Jl d.:'~l'~t~,!!t, e patriótlc3. e pefu-.o que o S~nado -ãa 
rc: .. pirrdouro por onde palp'fl). e s~ I e::ta e~.er:-da e, ~ortmto. a v:;genc~J. cI,we recusá~la. 
e"."ores:::a a liberdade dos c:dadl'i.o-;:., d{) sub- ldIO atua"l.z!ido po.derá ~ser a, . JOAO AGRIPINO (- vt .. ' 

P " S Pr"~d. '. t • I partir de março deHe a'1o. Nao hâ O SR. ... - vU or iSSO, 1'. ç,:,' ~no.t:, es as .n.. d·ta r d A ~ d \ mos o depOImento e o testemunho do 
nhrts palnVTO.s não têm mã.goa, ma.., ~ lxa a. penJ..., .!;c man ou I nobre Senador PedrQ LU<10VICO de 
rf'prcs~nta:rn a e:q:rr('",E,",5.o de um pC'n... a"u'J.~lzaT. anualn1ent~. Poderão I::er 2.1 end" r d ' Sa-

I . ,. .;- p.ll't:r de marco, co~o poderá ser a c;.ue a €m a e mor~ lza oru. e o w 

"ament.o e o SCnf}T de um CIJln,('.'O tI d b'l 's' ~ d no.do não deVe recma-ls... A$~nTl t1lU_ 
devott:'o 8,0<; SUDremfls lnt"rp.'l«P-; do par.r e a TI , como, num exc~o e bém "nso e não dl"o 1HVl ~.(o<\L1ora 

, ! meu Pa.is. c1ihito gem! Muito bemD. Ultéte1dlJre.OOção e dde .bAllSQ, pCdrtaeIl9. s!r, no' .ePn"tl"do de corrig .... ir imoralidade 
J 1 a o no pa6Sa D. emen, por-' -. • 

,om:mra An-drade). Votarnrni "t:im" i O S~. PRESIDE~'TE: tanto tnha por oo.jetivo e.<;.tabelecer J m:t" de eylt9.r exploração ,!U e.buso 
12 Senhores Senrdores e "n~" 2J. I um lImite ao inic'o do pagamento de ou entendilllento de que nLS p9.:isa. • 

.trá. número regimental . ~I (senador Moura Andrade). T~m a t o d Ent dOi I temes a ganhar milhões quando 12m 
A. d f" ""t "I . pü1avr o oobr .. S"'nador João Acr"i a 1'I1·a os. en amos - como en~ d c,' .... rnen a_oI reJel ada. I I ~ a - .... .o. . - . ~ tenderam Ils ComL"."ões de Finanro~", ver ade, podemos ganuQo.. bem me", 
:~ :-ott':l.ça~ a.;- e:nenda. n Q 2, .::o!n, ~;no, para encaro nha.nento da. 't'O~ e de Constitulção e Justiça _ qU;-;; I nos,: desde qUe Os cálculos, que obede-... 

I!. •. j;Ulllte r~açao. J i t. ção, . pra7.Q deveria ser ('{\nt'ldo a partir: ~eraO .3: proce.sros que desconheço, se"! 
, ., Ao art. la acrescenteJe,. "'lão () SR. JOãO AGRIPINO ôe junhO" como O fQi para o !U~lC:O~ , Jsm leIto! com .tcêrto. 

podendo, pon'Cl, a parfe fi~a (Para encaminhamento da tc-tO:fiãO. naIf!InO C'Vll. loque d emenda pro-põe, Sr. Pre.. 
Gem a Var~~:vel do .subsij:Ho ul- Nf1.O lei retJis!'J pela orador). Senha:- Agora, Sr. Pl'es!d:llLe, a outra 1~1den~, é, apetU1s, cautela para o 
traprssar OS ven~mt:'nto.s tflos sI!- Pte~,idente, não sei se terá razão ~ emendSl p::-ocnra e..,>tab~lecer um teto, prest~glQ e bom nome do Senado $ 
I)l.o:;tros ~e Estaao". I tneu j~ustre Lider~ o Senador DanIel diante das notíckls diVUlgada' pela por lS;;<'() mefmo estou convenc1do de 

E..-n l'otaçao. - K!'ieger. lusn::ro. por antecípaç!'ío. se imprensa, que a m:m pareciam im- 'que .nao pode e não ~eve e náo será 
OS::. D.o.4.NrnL IíRIEGun t conf';;~!'a derrotad<2 fil.n relação à! procedente:; e absurdas. de qUf! o Se· re.l~ltada (Muito bem..) 

... Sf~hor P~êGident.e, peço a 3.1>:. "",-t, minhrndQ. I Cr$ 1.360,(..00,00. O SR. PRESIDENTE: 
__ r emen-da cuja. votaçao e.:--tamos enc..1.~! nador ou o Deputado vai percelJer 

prtr:l: encammhar a VOt3Çíi.ó. d Tcdo~ 'tS ~!na?~~eso são J3~'JiS~ Cálculos eXlstem e ao'.guns a.tribuem (SenUltor Moura Anãraáe, Em vo--
ç ~R. pnESIDENTE: o espll'l o w clyu .. m e 'a, Cr$ 960 00000 outrQ.<; e.trIbuem taçâo a -emenda. 

I I :::~m a mr.nl.Or dU'VI-d-a., hOffi'ms que Cr$ 1 .50 .;,. 00' t:r A.~ " •• 

C:';~.gueiTa da Gama). Tem a p.i- amam e Den:ocl':3.r':a- e dB-'ejnlll pr~' .i) .'1VIJ, ,e QU .os, alnua .•• O SR. ARGE!\1IllO DE VIGUEl. 
lavm o nobr~ sénador Dau;~ K;ie~ set\'ã.·la e prestig:iã~la. Cr$ 1.240.000,00. REDO 
ger. :JXl.ra encsminhaJ' a l'DUpão. O CJngre.::.so Nacicnal Lm sido vi. Quanto será, Sr. Pres:-dente? Sr. Pre.>:dente, peço I::t palavra, p1\r 

O SR. OANIEI. KRIEGER I tlula de críticas; muit:m jus~as, mui- Quem. nesta Casa, poderá dizer quan· ra. euoaminhar a votação. 
d t t . 1 fto vai pe.rc,,:,ber um senador, um 

(Ptll'a encam~nhar a Vota éi.~. s' tl.l; pl'oce en es. e (lU ras ~o~l"\"e men- De.Dat.a.do? "'"'ing"·<m .• 'peno, O ~"e- O SR. PRESIDENTE: . , ~ ç . Cl' tp. injustas inJu:.io;-~'5 I'" lmpro ... eden. ...., w::: ~ -=> .... 

~~~~~ do eor~or); sr~- Pr~ide te, S~- i;s, As crÚic-aSo qwa;do dirlgidãs ao n~do tem ,!\\e decidi eU1 relação.a Tem SI palavra o nobr'e Senador Ar .. 
" .o.zs,.. S n, dor~s, dlvergIndo !~o c.r!... C. on::rre::;-f\ ~tingem a todos, Depu .. as~ ell"....endü • .se deve~ perceber ou nao. gemlro de ,Figueiredo. tr:. o, 2:-,o:3.dO p" .. 10 .d~eYeto le.fi.s1.Hl?Q ta.::l:s e Senadores, Nenhum de nóS é m.al.<;, do que Cr$ 850.000,00, quanto I 

je. l:'~plOH1C:O p.;lo S~nado d&' R"_pu... bc el"t:lllte das cr~ticM' todos sJ.o percebe um lUuistro de Estado. j)'Jr- O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI
b! :.'~ ar;~e5entei e.:-t3 Emenàtl. f ígU~is, porque o ato que '1:e crit.ica é que, se ~ô::se menos do que oitocen- REDO . 

C~··IO d.!1;;~t{), sr ... PresidenN. o as- do C<úngresso. pOuco imporü:,m os \'0' t.os e Cl.llíJ.Üenta mil cruzeircs nino 
p ~[ô funv.o.onnl. Mas, parecetn'lé' es.. tos vencidos pouc'Ü impGrt.'un os der- g,uém teria. dúvida em flprovaJ: e. 
tr ... :..110 qUe o Co:l31"CSSO Pl'lne;P:l... rota<10S em 'cada Olsa do Concrresso emenda. Só p<,,:,,:(Ue pede ser m:l1s -
UI:,:::t.' r A Cãm,ü:a. ~oo Dept1t.a~os. GU.J P:C(:2dent<;s e levã-Io aO des!1r~ tigio, nro .sei agora se re.1.!mente u!n mi
r~ I·' UU e.:,:c crlt~~:o- cem reI ~o aú do CCn~Tesso. Por i~to n:e .. ::).i.O é de- lhiio e treze.n!os e SeeE?nta mil, um 
Ul"'.1:~,~'.) C;03 srrvlã~:~s mim res qu'? n,: no:so peffir a atenção dcs com- milhão e dUZ(JIltos e·qut.'renta mil ou 
o 11..., ~Oll no p.ro~ .. ,o. apr .scnt::~o pmheiros pMa que nao exponhnm novecentos e sessent3. mil rruzeiros 
P:-:'1' D~.:"Jtaêo Ril<lc p:::to. elO' .s:::lá.. Cou"'resso a crÍticr..'.s que p-odem ter - só porque C:~ve let' m"'!l<; do qU3 
::~ .~lÚV':'~, ... ,,:~::n.1, f"st~belecê~jo ~pJ,!'"~ pro>:~d-entes e levs..l~ ao dtspreUgio, oltooentos e l"'.nnüenta mil eruz.eir{)s 
"'"" ~ r,:Ul' .. C, .'.9 c.~ CU'1.'!1:'e'"-C

L
" -Cl:J ... aI) desrespeJto, à f.::ta de aprê['o, df é que se deve ou S? p:"de :reje:tar a 

n.l ~. i z.jm::'p';fEf) e à faltJ. c'~ rC}:cltO. - emE:nds. 
r, to t;7_1h? c:;.:-:=nç~ d" ~-.~: a. :rt:,t:.z.t\.O'. [e~:!.sIancn ~,jJ:-e 1.",:" :':'la Sr. Pre<:.idnlie, rd.:r..1U~1ll tem '!!.uto-

n,,'~~/1 e:nr;"C:l. (:'1e ti'e n. t:. d~~' de i·~:!Z.clonc-:''l C:~ o 1~~··':> v~nc_:m:n~o, :·i<'::!.d·e para. im~r sacrifício a 011-
(i: ,- su:~.:.rt';~n. p~I05 nenre, ~r~ S~.. c~m o ~grun:?llto õ) que a:;'le!U0s trem te não .ssbe u im;:nr o própriO 
r~ >ns .'r!..N'f1 A":i;;xo e A!Q.~';:.J 1.,: ... l('('::ber ('11 t::coo. Cio ;.r!b:::!ho de re .. t:'1crlfíclo ou !;C su'Jmet:r ao próprio 
1., ' '<.1 2~C-;:C.J. A l'C;.)Ç:.i..o c':a pr~~~lltant.es "o~ lI'"t:-oCi>1S ou do povo. ~~rili('~o. Vlv::.n:.c'i num r~g!me de 
1>""'!:h::- C::nor-t:·a., ae-mTIl fO]"tjlQ . TJl't:..."'lcS C~ nO~SOi su':::::1:C's fixa~ in!}:1 rozo e aabemos que é pr-opóslt-o. 
,: '-/:..!·r:,'v~l e rl']!.;!" o deat:n d3 rn!. ~t.3 ~m lSC2 e a;ror-J.1.. e pr~h:nd~, do Govêrno comb['.tê-la., mos to&t:; 
n7'~, C'J:n;;:-o, no cntrm.,s. u dcv~ <; m~.::s d..e projeto., a co..""'rc",.ão do v~:~ r.hemos Que para combater a i-nfla
(1e (t.:!:'l'l(&-.~~ e. o fr:.co 1'0 nt-.-,.,":"~"> l~r dD"n.1E'les subs.id!o.e:, J)CI.:'a que hOJe cão é preciso eX:,J:r tia pcvo e..'ll ..:e
ela t1eu ?af<: e ra cIcie:.!!. do o;,· ;0: t:- ."!h':>!ll o me-srpo yalor 3,b~lut? cte rd - d03 grandes e pequmo.s - ~. 
IDJ do C:-TJ:.r:-·~!'-a co Q;J!l.l sr pre :''JU ç,t""1"nc.o foram. VCLado~. Cc?:c" de!.Q sado mcr1fieio. Po!s se o Sensdo n~o 
C~ ..... fO j:'o'leltamente J'J~ta a P:-Oy!:t~Cle. sabe subm(Jt.er-,$e. ê:e p;-6p.rio, ao r:t-

. -'t_ . I "POrqu~ dian~'f do me..:.""InO pr.!:n('!"'}iÓ crifíeio _ se porventura é s::wrUlzio 
=':-~n~2rdi que. ten:!ü- o ~ne!'eEw d:."C.:m-cnte da bnz.ção. que é () -do ganhar tõ ou no n:.ãx;rno o!tocentos 

r. ~~{àd~ Ê~'?e critério ,- neg}:!o por- reaju· tam:mto dos prel;os: merca.·- e cinqUentp.. mil cruz:;i-os _ não OS 
Q:Je nao ·<-e sai vI:' uma Sltur lD ~.'~ó ... d .... ri·1s de consumo e do poder aqtU- }lOderâ ltnpôr ao povo. 
tic"j Inf!aCl?~á.~a.. cOmo a do Em«!} siti~o atrayés da elet'a~~o de S&lãrlo<:. ConsIdero. su~idlo n:enarne.nt.e ra. .. 
.s~m. () F,n,'lfiCl:J .d~ .tod-OS. $e ~evr... e de venClmen~s: r.50 e pos<:ivel que I zoável, para 11! vid"t de Qualquer cl .. 
ria 1U1'}M o sacnflc:o aos ttr:lC.;)T'J!Í... p",: pretenda exr~" d'" um'l pncela I -dadão brasileiro el""to Dêt)utado ou 
ell":.~. ~n<: [unf':on8"io-s mi1it.Wl's ~')., 603 ObJ.eil'03 d'l D~ ·r:· .. .,c~: .. · P"l":mQ·. ~rnodor. O valox de o:toce-ntos mll 

_'''0' ° o. -.~'" r =. [ " .. ' - • ,-""-"" .~~ ," -- . - • 

(paar encam.;nhar a votação. sem 
revlão do orador) _ 8r. Pre~ide..'lt; 
as circunstânctas sociais e polítict;S 
nfste Pais, depois de uma r~voluçã.o 
vitoriosa, não devem deixar OS ho'!' 
ruem, na hota histórica e qUe está vIl' 
vendo o Sellado, ~em uma definiçãç, 
de at!tUd~s. 

Figurando entre aqu&les Sr. Pres~
d-en~, que rejeitaram a primek(i 
emenda. fieurarel no Dllmero -dos t",ue 
vão rejeitar esta emcnd'l.. podria .. 
rue::; dí.zer, cem mais franquezn. n-eS-
ta Cc"::!., nó.s t;!"ile temo!!. ccnhectmen~ 
to.. el~men.tnres do dircito C!:n~tu .. 
c.i~n.nl, que o pecado do conlre~tJ. 
Necl.ol1t'l, .1~te ins'" ... :mte néo e:ti ab
.so!ut.amentc na: e~~i:gç:>.c cu na 1'3-
ieic1-n ClS emend-'>-s e->n di~urs§.Qo. N':p 
pcda:lam03 dizer, alm e bon:. som. 
ao Smado e Nação, que o êrro pel"l
petr2.do, na m3téria. que está .sendo 
objeto de discUSSã.o. e votação, sem 
date vênia, dOS nobres p"'-1"latnentn· 
re:s d:i <lutra Cas.~ 510 CongreSso 

Rigo::-osamente-, num:l. interpretação 
PoSitiva e segura das norma" COnsti.>-
tucl<>n'lis '"Vlgentes, o atuM Crn'.\'res
t.O não poderia modificar a. f·:tuação 
"tus.1 dos 'ubsidtoo dC3 1)eputadao fi 



~"'.s que ín~m o ~ erUíciOS aos outros e recUf:ando o testei, na Oom::l'iW de ]II1nan~s, \LO 
lI'ôlonâ!: noo.so sscriiici-o. Pare. O problema do ,t:a_';.J.!;::C:..cvQ...I.~ o Pt.1'bC'€-T. cçr»() vencido. 

funciona},,.mo público e do operá.l'io 1ti50 porque cQonBi<C!ero, como o em!· 
Entretanto, ê.sse êrl'O se &meniza tem06 dadO! Sr. Pr€'~;.dente por ..:au· nePte S&nadJr Ar~emlro de Flguel-

Eq~t',(), em t-eNJO contido na. SBI dessa. in le.ção ~lopante, tôdas n8 redo, o projeto mani!e~tamente in-
_ ' stituição vigente, o leglslador de :soluções neces::;ál'ias, m::lhora.üdo, constiwdonrd .• 

6 ~erlu o principio da cO!l'~ão quase mê~ a mês, vencimentoB e s,a- Enbretanto, por espírito dê sol:da
fltiolletãl'La.. E' bem verdade que nãO' ládos para resolver o an6u~:;' n:8 rie-dade aos nobres oolegas do Senado 
~ referência expl'e3.Ya. ao pi'oblema pl'oblema des.sas vitimas d3.~ péssimas e da. Câm3.1'Q, para não paxC'Qer que 
4()6 ~uhgícUoo dos Deputados e doa administrações, passadas. tomava uma. Mitude :.;ingular, de:;I.'.~ 
llijmadOl'f's. Há porém, artigo cuJo Sr. Presidente, pretende o nobre fiadora, contrap.ondo·me à q"J.ase tl1:1.,' 
QÚmefo não recordo bem deterIT~lnat o Se11ad(}r Daniel Krieger, com sua nimidade do Congresso, decidi B.com. 
proce.ss$ment.o da con-eção monetária, emenda, e8tabelecel' um teto. E' pl'e~ panhar, com a minha aprovaç~o, ês~ 
ttlo sent;ido <1:e melh01:a,r ?S vencimen- eIS{' que o Senado e a Nação saibam se projeto, confiado e oerto de que a,<l, 
tq.s dos funcLOn~rjos~ U18tIVOS, em fun- que dentro do critério eswbelecído duas emendas .')eriam aprovadas polO 
ção dQ desvalorlzaçao da. moeda. . ! pelo projeto que estamos votando, éS' Plenário, Con)iado e certo estav8J de 

O Sr. Jefferson de Aguiar - A dIS-; se teto podetã. não seI atingido, p,'r- que e1as seriam aprovadM. porqt1;e 
ro<;iç~o .se encontra no Art. 19-3 dai que S.! fixação dos <:ubsídios vai fl- tiveram pareceres faV01'áveiB, unânl-

or..'-t.u}Ição Federal. cal' à mercê da deliberação ,da au·,· mes, das Comi"-sões que as aprecia-
, O Sr. Jilem de Sá _ Sempre que ridade das duas Casas do Congre~-so., ram, E ao respeito da primeIra nem 
ha.ja. a desva'lorizaçao da moeda.... A Câma~'a e Senado l;erão que fixar houve disCU5~ão ou enoominht.men-

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI~ o subsidio em fun~ão da. desvaloriza- to de votaçft.o. just:ficando Oi moti
REDO - Solicito ao nobre colega ção da moeda, para que na realidade tâ-Ia. 
que não me aparteie pois estou fa- se compreenda que não está haven~ vos que levaram a mataria a rejei
Jando ~m encaminhamento de vota- do, na hora atual, aumento de sub- Sinto'me, assim, surpree."'ldido com 
ção. e todo<,: terão oportunidade de <:.ídios, m~lS. !lper '-s ufr.1 l'.~justamen- a reJe1cão d.a pl·lmelra,. emenda e te-
:falar. I to moneta.1'lo, o qUe slgnlflca que os . - d . da. i 

. 1 390 mil cruzeiros que vínhamos 1'e- melOSO e q~e 3:. ~egun s ga o 
O Sr; Mem ~e Sa - Quem apa'l'- I cebendo representam no momento exemplo da pllmena. 

teou V _, Exa. foi o Se'~lfldor Jefen;on atual, em função de desvalorização \ . Lamento. igualmente e por cau<;a 
-de Agmar. da moeda. o mesmo poder aquisitivo: dlsto,. ,nãO .h~ver, desde logo, .... otrado 

O SR., ARG&\URO DE FIGUEI~ I dos subsídios primitivo.:>. I contla o plOJeto. 
REDO - Muito me honraria um S1". Pre<;.idente, a a.titude daqueles 1I Inconstitucionafl é êle, Sr. Flresi· 
aparte de V. Exa. mas não é per~ t q';le estão. :ecu~an~o 1'.5 emendas - dente,. e .0 nobre .Se~ador Al'gemlro 
mitido em encaminhamento de vota- nao ~odelel desceI a det~lhes - ~ de Flgueuedo ~slm O reconheceu. 
ção. . morallzadpl'8 para todos nos. I Além "de inconstItucional, alta~ente . ! .nevo~ amda declara.r ~ue. os sub,;i- perigoso, se esta emenda. n.ão vIer .u 

O Sr. J!em de Sa - V. Exa. de- I d:09 ::;aO, na verdade. m'-pll"f,'dos r.a. ser aprovada; altamente perigoso pOl~ 
'\'erlft. c.{lamar ~frra isso a a.tenção do deS~alol'i~ação da moe.da, deco~Tente que o congre~so Nacional, em b~me
Senador ~effel.son de AgUIar qnan~ da mflacao. E' uma atItude maIs cla- lfeio próprio n9: defesa de seus Inte
do profp.l"lu O aparte. 1I 1 a'. mais fránca. porque a~llêles que rêsses próprios, dá o exemp10 e ,ab:'e 

O sÊ., ARGETh.1IRQ DE FIGUEI~ defe?de~~ a em:nda que Va.I ser sub- o precedente do sistema de. coneçaO 
REDO t- Continuando. Sr. Presidet1.. met:da a v.otaçao, entendp~l. que aOs monetária c0lll:0 forma de .r~ajusta~ 
t.e .. e <lJ:!lleniz[1ndo êsse êrro que emer- Se:nadol'e-::, ~e D('p~t8dos Ira .~aber, mento de venCllnentos e s3.1al"lOs. 
giu da outra Casa do Congresso Na- alem d~ te O de 8_10 mil cruz~ll?s.'_ a O cong1'f' ~,o Nacional ne?ou o pro, 
cionaI. há êsse princípio inserido no pel:ce}X":'lO das <;e~wE's E'X t1"l',.mdlnal"13s. C"'"O d' cOl'reça-o ~,onetáI1a quandO 

. . i " Ate ontem, a~rl'(htava E'1l Que era es- ,-,,,... u. 
:!I,Ilt.em~ constItuc.onal da Rept~bl1c3;, :::a a. 'nl ' ,. t,<a· qtl" se dava con- os militares lho solicitaram. E deve 

Reco,do-me bell1 "ld aqtl1 n s I eI p. e . o . , . 'd h em . bra . . ' qual.: o. o st'qüentemente mu:t mai" onerosa ser rendI a, uma omen0.g. a .-
reummos para fIxar o~ atuaIS sub~ . i ~ () '1 j bura do nobre Deputado Gunh~rm:no 
ti1dio:·' dos Deputados e Senadores, I oue_ a, rele.çao da~ emf'lld. S ~ qu~ a de Ol,'vel','a que, nessa époc.<:t, tev, e_a 

'" ." . e~tao. pOrque na vrl'dad" nro 1rfa-

r"Js d.pcls di ... 10 aWáI>"ldo & atI 
própl'~o} 

.m.ste;:'1ürJQ q sLsrem.a. a econo~ll' 
d.ê,.,te Pl\ÍS não i~,s1&tirá por mUlto 
tempo. 

Elitâ o nOvo Oovêrno merecen.do o 
ap:a:'JJ.O de todos os patriotas, me!;IDO 
t'..vs vC"',e!~'.::.3 no movHr ... ento de mM"
Ç!). pelo ~incaro empenho, pelo deno
lo ":<1.::. er ~0r90 com que enfrenw. a hi .. 
<.."a. il;.1flacidnél·!a.. pois à. medida ou 
"paü pa.ssu". la.do a lado, qUe se de .. 
senvolve tSB8! luta, em que se pede 
OS ma'is duros f:RcriIfcio.s ao povo, .0 
Cong1"e5tO Nacional, par:... si mesmo, 
8e at.dbUi fi, correção dos seu.5 ,salá
l'lOS, atu'liés d'a correção monetária. 

Estamos aumentando impos.tos e 
tributos e aln-óS. os. vamos contin.uar 
a aumentar. 

De acOrdo com o p1anej:lmento elo 
Ministro, da Fazenda e do }.!finistro 
do Planejamento Econômico, com 
todos os· B8JCl'ifici03 que estão sendo 
l)edi<ios e a. detenninação das me
didas impopulares OIa adot.adas, com 
todos· os esforços e tenacidade com 
que pret-ende encarniçw'-se neSsa 
campanha O Govêrno .será vitorioso 
se consegÚir, entre maio de 1964 e 
maio de 1965 que a·desvalor:zação da 
moeda cada para cinqüenta por cen
to ao ano. O ano passa::!::" em 1953, 
a desvalori-za.ção foi de oitenta por 
cento. 

Pelo ritmo da inflação no primeiro 
trimestre, seria de eSperaI que atin~ 
gi.sse, no fim 1êste ano, lxa de' de.s
v8.'lorização de cento e tr:nta a ce-n
to a quarenta por cento, 

Será, portanto, um grande t.r1un· 
io lograr que, entre u bdl de::.Le ano 
e abril do próximo, cons,gamos, não 
digo fetal' a inflaçãO, ma$ reduzlr o 
~eu ritmo alucinado pa!'a dnqüem.a 
por cento. 

Se o COngresoo. po~·ém, adota me~ 
dldr3. como esta, perde autondade mo~ 
1"al par,), negá-la, a qmm quer q .. le 
seja. A.3sím, não será pos,<,ível evftal' 
a mflação. too,o, s acharam exc~ss~vo ,0 limite que I m,l),'; tf'r um teto de 3:10 J.j" cl"llzeirc:=;: coragem cíYic~ de declara' à ('omlSMlQ 

~ .dua~!. Casas ?ae.~t;~m.ma.lam aos e "elb- ~!'e teto seria dI" im"dj.l~o R.C!·"orído de militares. que o proclU'ou. que ae
.jd.~ .1;IXOS e " l,ave~. Um deI s n- do valor cC'nespondenfe 110 parram!'n. o-av{t formal e 1"pdica·lmente, o reta- Nós estamos, então, com um~ ·ãa& 
t.endla. que o pr.o~e.dlIl1ento m{)str~. to das .<:e~sÕf''<; extraordinâria'~. comnu- 1usta'mento de vencimentos <-ob e·<;<:a mãos fingmdo que apO,;111lú.':> u Exe .. 
v~. fal!a dt;. senSIbIlidade para a dl- fadai': à narte critério inadeQU3.rl~ à forma de correção monetária. Do cnUvo, na lut'a contra a mflap.áõ, e~ 
flCll slÜtaça? 9ue atravessa. o pais, brónrÚ\ ronvenlê-ncia moral d-o COTI me<:mo rr:odo não foi ela este'ndida ao cOm a ouü'a, nega'ndo isto que pare
em cons~quenela ?~ gastos Imodera- º,l'e~so. Fixar.se-ia teto c1a~.a e abf'r- funcionár:o civil e, da me<:ma. formA, cemos fazer quando, em nosso pro-
dOS. E e.s.'3es SUbsIdlOS - devsm re- f.~me-nte. para conhecimento da Na. não foi concedida· aos t!'flbJlhadoreS . veito, damo 50 que aos outros nega· 
cOl'dar-se bem os S~nhore~ senad<J- cão e. 20 m"'~mo tempo. admitlr-ooe- do Brasil, em geral. mos. 
l'es c.~egon a ad:·ertl1': "Nao p:nsem ia Que pIe f6~se ~upPl'fldo pela per~ A primeira. vez. port.anto, que, Ptl;-, SI'. Presidente não pretendo srn' 
que ISitl .é demaIS, l?~lqU~ drot:o de cenr:ãn de .<;llhsírlio~ rorrel'tpondente-'> 1'9 pagamento de trabalha, de Ven?l' melhor do que ninguém e nâq &.ou 
pouco~ dIas os SUbSldlOS Já sel"EW in- :1 ,.. ... ~~Ôf'<: pxtJ"aOTdíJ'"1ária~,. mento ou de mandato, se adota o SI.'3-- contra o aumento .. , 
:mficiel)tes". 'F'ca portanto claro oup nó,> não tema" é para que os 51'S. Depulado~ O Sr. pedr.) Luaovico - V. Ex~ é 

Sr. presidente, TI.::!. !·ea!i<lade. a in- nnrlíumo.<1 <Jnoiar a f'me-nda cOm a e Senadores po..'3SRm perceber o que semato. 
fIação' galopante tomou oS venC'imen_ interorctacão QUe se lhe quer~a dar. vai ser, arbit.p,>:iamente, fixado. En
tos. salários e subsídio.s absolutamen~ dp f:X}1T claramente o te.to dos mb- tão. daqui por diante, o Congresso Na
te minguad()8 pa!'a a manutenção, sídios e. ao mesmo tempo, permitir· cional não terá autoridade politica 
mo,desta mesmo, dos parlamentares. se fi Ar'11111!Jlac:'í.o !"le vencimpnto<:. aei- nem moral para negar êsse proce~.'3o, 

o SR, MEM DE SA - .•. dos 
subsidios· para os parlament.a1.'eti. O 
que, de acôrdo com a Lei, cabIa aoo 
pal'lament8lres do Brasil não :leria. 
possível se ffi3!l1tivesse sem grave joi.
quidade. Imperioso seria, portanto, 
aumentar os subsidios, como foram 
aumentados os salários dos sabalha~ 
dores e os vencimentos dos mWt.afl·fS 
e dos civis, 

A forma correta" a ú!1ic.1. forma 
pes,<:ível, seria da en:211d,t a. Ccn:,oti~ 
lU1c:3.0. ~ão s-e diga que tal seria in
vi2vel em virtude da U10rcsidade na 
SU~, aprovu.ção. 

sa'Jem O Senado e a NRÇão que m-:1 do teto. atravé~ da percepção dos êsse sistema a tôdas as demais classes 
nenhum parlamentar, com exceção Sllhdrl1l)s por ~1"<:Sões f'xtl'uordinárias e atividades do País Ao dar para si, 
dos já instalados em Brasília poderá N"p~ta" condirõp<:,. ouero 3.'Fl'mfP· à M c{mgre~,s.ista'.S perdem a autoridade 
viver QOm limite tão restrito de sub- t:8.s~ t"lllP SOll· riaolleles- Que nno têm moral de ne~ar para quaisquer ou
sidioo, Qualquer suplent.e convocado '1p('J"?c!n tl"nbpn1 n COnrl11'FO da SU~ trem. In.~titui-se. então, por essa for
para Bi'isnmir a cadeira· do tiLular li- .. ..,fd''Y,.ncia '" "'''"fôrco, sem rLoof'dmi- m:t irreflf't:damente. precipit-adamen .. 
eenciado, pant hiJ.<:pedar-se num ho- '11'!f'i'if'<;J nartid!Sl"a'" .<::em verifiC"::lr te·se institui Ê'<:"-e si<;tf'ma '?;enf'ra1i
tel debta cidade compativE'l com rrll""'" f'<.tá nn Poder. Que vai entrar :>8do. que levB"·á n Pai,> ?! hipel'infla
a. sua posição Deputado ou Setlador '11) Prdf'r. Quem deixou o Poder <:e: çãO, ao colapSO e ao eao.'> O <:i~trm:l 
terá de paga-r Cr$ 10.000,00 diários l"'O"a1 Ou ilf'rtalmpnte. ma.,> flue lê..,,; d'e salário móv!"J tem "ido ad"t'1dCl I' 

apena .. ~ para dormir. com direito ao r'!fldl) fi ~lla- coonp.racâ.o rdn:,a d? deff'ndido Ol'f'C'~amente f!~mO proce~· 
café d~ manhã. e isso não trazendo l"'oID"netif!ões nal"t:dária." nor tudo <;0 de preiamf'nto. QUo'lnpo ainda f'm 
a famiUa. rq:ant() :»fgnifiohf> .. {!rQncl~7a '11ora1 início o <:urto inflacionârio, Se quan-

!' .....,etf'1'ial rio -p, . .,<.;i}. do ,~e inicia o nr-oces'>o lnfl{lcionário O eminente Senador D,,'n:el Krie-
A,ÍuJilte'se Blnd·a o gas!o com a.~ 1'e

feiçõel? 
EsWu fA':lando ::nguagem prática, 

p<l!Ta que e. Nação saiba. que, nesta 
hora, 'O Congres.s.o Nacional não eStá 
oom'etendo um crime. Estamos don
,do tu.ao dentro d·ao.;. nossas possibili~ 
tiades intelectuais, morais e materiais 
pa.r.a. tt reorg-anJzação da vida. econô' 
mica 'e financeira de nossa Pátria, 

SI". Presidente, V. Ex~ observaa-â 
que de cexto tempo a esta pal'te, nin~ 
guém mais tem falado em Partido 
po1fticp nesta Casa. Todos <:e lem
bram :Só e só do Bra~l, como S€ aqui 
l!':1ão bOuve."-Se djscrjmineçees partldá
~. Mas, é preci~o qUe se compreen-
.. que nós :não estam06 impondo sa.~ 

Fra o que t':1ha' a d:zf'T'. 1 .... JidtrJ ~f' imt~tu; I) ~;,>tema do <:alârio mó- gel' havia planejado tÓ:'mula pertei .. 
oron vf'l é po.~sfvel fl'ehl' êr:.f.e surto )l.(a~. tamente correta, que permitiria apro_ 

() S'R ";\rn:~\I DE SA de'lO;<: riP dp~encadpada· a inflacão e, vação da emenda constitucional, nO 
.I:.(lbl'ftudo. df'pois que a infIacão p!'&.'Zo de trwta dias, ou menas. 

Sl·. P"::c<:!df'nte. peco a p{,l1\'-:"'~. pa- ?f:'1'7ju os ní!<rl~ Alarmantes, que ora E' intenção do atual Govêrno nos 
ra encamLhar a vota<:ão. enfrf'l)t fI:. ft ad-oc!iO do salário móvel mandar emenda constitucional regu .. 

o SR, PRESIDENTF.: ou ('qrreriío Il".onetária., <:.igniflciL o lando o.s subsidios dos DeputadOS ~ .. 
,~u'cidio da nacirmalidade f'lignifica a tadu:tis e dos Vere-adores municipais. 

(MOura Andrad.e 
Vl'-a·, o nobre Senador. 

Tem a pala- <:UbVPfSão do:l ordem. significa o ani- Nesse momento, de acôrdo com ª 
O sn, MEM DE SA: 

(Sem revisã.o do oradOr) Sr. 
PlI'etSldente. 81'S. Senadores. desejo 
inicin~mente dizer que a minha in
f..encã.o e prGpQ!'itG era votar contra. 
() pro:ieto àc deCl·et()~legi.<;.lativo ora 
em exant-e e. nC;S.!ie sentido, me :nani~ 

onll<lmrnto n1s instiLuições. sÍg"flifica que imagmarva o Senador :oanl~ 
íI nlh .... Jjn?io da Democ""acia. significl'l. Krieger, seria pOSsível e fáclI acres'
rlenoi-:: d<'l ar. I -nuia., ~ ditadura mili- cent(!.t.' uma emenda à en:.enda canIS
ta; ou totalitári.a. I tltucior:l.!, cQ!no o Ato permite .-

oS·50 P.S'fiS conseai.iência"'i Q.ue deve· estab71ecendo a faculdade de os COl!-" 
mOs lô.,.icam~nf~ esperaI'. se aprovada I gl'ess1stas alter,rurem 08 seU8 venct .. 
(l. medida. pade!":}, o Cong-rE'SSO ne~.tlr mentos, reajustando-o"" sempre qUI 
a corre~âo. m&t',tária. o salMio mó- fôssem reajustados os salários dOj 
vel para. qUM-,tter Dutra ela.Q&e dQ demais servidores da N-ação. 

-
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;00 ponto de vista. do consumidor \ Os S';"$.. Se!'-:r.';;("''S, p..1de-~" ,'Of.:.r. 
t-effiUS, por exemplo. o problema. eto" (p:tlL'sa). 
gêneros alimentícios. O 007·':ll":) 1 .. .. _ 
preoeupado €al llâo pern.ú.l..i.r o" au: Va:.-se pr(J{/::L.er /.:. ei') ... '[;i:{,'~ o. (pau, 
lneuto do custo de vida, congelou OJ' .,uJ , . 
pre.çQs de mua-OJ produtos de prim(~·1 VC:3.:aln ·-:'';0', 2.i S:·s, ~l' '-2.(1:). 

ra I1tce.5.:',iciade dQ.de 19 _de ao1'11, reYi \'"Gt3..·3::-1 "S:~,l', ~ c,1;> • ..sc;.:)(',:: 
quando v.ctr,o."-a a Revoluç ... o. No €ll- r e..: ; hc..lvC an:i:t :, J. ':-_\~jv. ~ 
~a.ntO, d,'[ftJ;s dHo:ia data ccoue::.ah I -, h ..... ' ..... ,"o.,~ - r,· .• .. ... 
lmt:r.JS,lS d:~pcsas, como a "dG ... c-om- !\ .... : .- ."'i~ ,.,m-,o. \"~"_ ,?.,re
bust~e:S llQ,u!dos, e outra. 1'\0 caso., der a ch.1m:.:j:. lX',n. \'c.:-lfj( ~.;.o de 
quem supor:a LOao ~se ônus. é o a;;rl_ quoru.n. 
{lult~~·,.é o ~rodutof. LC.go, o inLX!r-1 O Sf. S:ccrr.ár:o vai prCt'ec'f'l" ~ 
med~no, o mdus...r.al, o transporta.' ch2:n2Ija, de :';o;'_e pru'a S.ll. 
tIor, tt'ndo "Os preç.os congeladoS n03 I 

gran(tes cçnL~ Os u::bJ.-no.s para os plO- I Pl'cc(;'de-f" à chamada 
duto~es de indústria, ou mesmo trulls- \ L • 

portados. tem q~e arcar c0fI.1 as maiO-I RESPOXDEM A CHA:\lADA OS 
Te-s ct(~pLSas. Sao _ os prOo.uLON:3. são SRS. SENADORES: 
lOS agri.culto.·Cs prmclpn.lmen~e. 

~1i-qu~nl.l e cinco por cento da nos
lia otulaçao, VIvem da lavoura, da p3-
(:uána. :Estes suportam sempre as 
despesas, quando não pOdem Ser 
traruiferid,l,'), aos consumldores do,; I 
centros urbanos, como no caso a que 
e,';;~os nos refelin-do. 

muit~m~mb~~:~va~d~o~1~er~~ó~ j:~ 
soh tj ponto de vista humano, cOlltri
buirehlOS para os danos que, irá acar
retar e estaremos sacrificaudo duas 
gran4es clesses, a consumiaora e a 
pN)dUtora .. 

Ainda há pouco o Conzr{'~so v.Jtou 
o projeto de le:. que a esta hora jâ 
deve estar publlcado, que oorJga us 
empresas que tenham assalari:l.dos a 
depositar três por cento no Banco du 
Brasil., para cobrir a.s inderuzucões. de 1 
seus empregados. 

GoldwaF,ser 3antos 
Vlva!do -Lim,.l, , 
Edmundo Levi 
De.,siré Guar"JlY 
CattE:~e Pil'lheiro 
Eugênio Barrei> 
Jooquim Parent,e 
Menezeg Pimentel 
Dinárte ~'iIUl';Z 
Walfrec!o Gurgel 
RUy qarnciro 
Argemiro de - F'gueh cdo 
. JOão Agrip:no 
Bnrxos Carva:bc 
Rui Pa!meira 
Eduardo CB.lJ,ljo 
Artur Leite 
Jefferson de Agui.ar 
Eurico Rezende 
Benedicto v,11::da-res 
No:!ueh'a óa Game 
JO..:.é Feliciano 
Pedro Ludovico 
Ne~~on M.lcl1:an 
Ado:phn Franco 
Atdlio Fonlana 
Guido Mondin - l2j') 

Portanto, lago que erlJ;rar em VlgOr . 
e"sa' lei, as e.":l1prêsas terão q1.:e depo-I' 
,5ital','mensalmente, mais três por cen
to sôbre a fôlha de pagamentm. 
acrésçimo êsse que o conSUln!dor e I 
o prOdutor terão que suportar, por- I 

que é, emprês.a não vai poder arcar I O SR. PRES!DEXTE: 
com tsta despesa e par iSSo, irá trans-
f~l'i-lU. 

Votando favoràvelmentc ao sub.sti- (Cattete Pinheiro) - Re.o;;p-::m1eran 
tut:\'o. estaremos onerarido, mais uma à cha~ada. sO:nente 27 81'S. ~en~~..:>vez, eE::Sas duas grandes classes. Se r~s. ~ao ha quorum. Em c_onsequen
conti(l.Uarmos asSim, a inflação hão ela, f.ca tran.sfo"1da 3. vot.aÇ"J.o do pro
poderá ser contida, degenerando de Jeto. 
tal maneira que não mais poderemos 
saberl nO dia seguinte, o custo de de
terrninadas mercadorias, o qUe con
duzirá, sem dú,·ida. a uma situação 
insust;entâvel e, conseqÜentemente, 
o re%'lme em q\."e lremOS" parar, 

E' preferível que sejamOs criterio
!';os. cpmed:uos ao votar leis que ve
nham' encarecer o custo de vida, lara 
não sacrificar aquelas g'ranctes CUtS~ 
8es que constituem mais de 50% da 
pf)pul~ção brasileira - que Vil'e nos 

Di"oeussão, em turno único~ da 
redação final {oferecida vela COM 
missão de Redação, em .seu Pa M 

recer nf) 30B, de 1964) do PrOjeto 
de Lei do Senado n9 159. de 1963, 
de autoria do sr. Senador JoJjIJ 
Agripino, que altera o art. 89 da 
Lei n9 3.807, de 26 de aqôsto de 
196J (Lei orgânica da Previdên
cia SOcial). 

Em discussão final. (Pausa), 

campos. Sê nenhuma dos 51'S. Senadores de. 
Port,anto, espero que os nobres sc-! seja. man~festarMse, de-claro ence-rrada 

nadores desta Casa votem contra o a d:scurs3o. 
sv_bstitut!VO da' ComiSsão de Justiça, Não havendo emendas nem retifi
votem contra o projeto, pOrque 50- ca~ões OU requerimento no .sentido de 
ments assim estaremos tomando de- que {l redação final seja submetida 
cBõeg coerente..., com a situação e a votos, está ele. aprovada, r..a fçrma 
que de fato interessam à Nação bra- do disposto do art. 316-A do Re~1.~ 
sileira, (l11uito bem! Muito bem).· mento Interno. 

O SR. PRESIDE:~'~TE: O Projeto vai à Câmara dos Dep'J-
<Catete p\nhciro) _ Va:-Se prDc~. tados. 

d{·r à votação. I 

O SR. "[VALDO Ll~IA : 

Sr. Presidente, pc'('o a p8lavra pela, 
o~·dem. l 

O Stl, PRESIDR'>;TE: 

Ê a se9;u:nte a Red.ação Filul 
aprovada. 

Redação final do projeto de Lei 
do Senado n(J 159, de 196.l. 

o Congresso Naciona1 deCl" ta: Tem a palavra o nobre Senador. 

O S;R, VIVALDO LIMA 

(pelfl ordem) - Pediria a V. Ex~ 
SI". Pl ~sid .. mte, que esclarecesse ao 
Plenf!..l"'jo sóbre .se está em vot.a9áo o 
projet9 ou o SUPJ,stL uth·o da COm;~são. 

Art. lI? O ertigo SI? da Lei núme~ 
ro 3.807, de 26 de agõsto de 1950, 
passa a vigoral· com a seguinte red.1. 
ção: 

O S~, IJRESIDEXTE: 

A Presidência. vai pêr em v-otaç5.o 
o subslitutivo da comis.:>ão de Con::,
tit'li«tiO e Justiça. 

Vai-fie proceder à v:)t~-lGã:), em e",
crvtfnio secreto, pelo proce.5"O eletrõ
IDCO, 

,---,,-

"Art. SI? Perderá a qualidJ.de de 
segurado aquêle que, não comprovan
do a s;tuação de desemprêgo, oU não 
..';e achando no gõzo do benefi io, dei
xar de contribuir por mais de dçze 
tl2) meses oo!JsecutívOS". 

Al't. 2'? E,stg lei 'entrará em vigor, 
na dil ta de sua: publicação. revogad.) 

I as disposições em contrário. 

(~c';lia !T) JUl1ho de 1~S4 
.. --' "- _ ..... _-.,,,""-" ... -"""'''Ib::_~~-'''-'---. ___ , 

1887 -; 

D;;:c~?-Séil)~ em turno único, do. .,. . 
PrOj;;:o (te .Reso:ucão n9 27, de 'I 
]9'>1., !te ilufOtia.. dei Comtssá,o Dí- Vl'3{;n$Sa~, ('1!1 huno U111~O, do pa~e
retora, qUe nOmeta Luiz Vie:ra de cer,. -r'l Cl?m:s!"ao de ;aeJpçooes'EXter1o
Ctm·[·.ho para O cargo de ltIéd:lfjO, rei ~õ~l:# ~ ._Me~1Sag~m !,l.' 109-64, (n.f:. 
PL_3. do QuOdro da Secretar/a do de origem 181-641, pe~a qual o Sr.: 
Ser.-cào rectertlZ. . r-rc;:~qe:i:tfe da ÇLE'pública submete' aI) 

'_ Senado a -escolha do Embaixador 
Em (jISCU6~d.O o projeto. (pall~ct) 'Afrânio de Mello Franco Fl1ho para 

I ~"'ão hJ"C:1do quem qUPlra fm>;er "m.t11 excrc~, "em ·Cfl.l"átel'. cumulativo co~ I da palavra, encerro a diScu.ssr..o, 'a~ ~unÇ'{ié.~ d~ Ell1ba~x~dor Extra~rdl" 
I . DeDO'. do:' o (>r procedída - a vctação nano e Plempctenc1arlo do Brasll na 
:r:or falta de quoram. Bélgica., as de Embaixador Extr~ordi .. 

I 
nário e Plenipotenciár:o dó Brasil 

, DiS::ussão, e "tt."\ .to ünlCo, ao junto a 8uas Altezas Reais o Grão. 

! 
Parecer n9 2~3, de 1964, da t.:o_ Duque e a Grã-D't:queza de Ln.,<em. 
mlssão de ('OnstituiçCLo e Justiça, burgo. 

, sôbre o Projeto de Lei do Se,Jado 5 
W! 42, de 1963, de Çlutorza. do Sr. Pi.scll.<:::;ão. em turno único do p'a-
Senador Amaury Sllva:. que insti- rect'r dil Comi';.:,ão de Econom.la sô .. 
tuz, 110S Bancos, a Carlelra de bre Q Mert~arrem n.9 1l, de 1964 (n.9 
Crédjio Rurcà' e Ül outras prOt~i_ dC-{)l'j?rm 181.>, pela Qua) o sr, Presi
dências iparecer no sentido de (len',,::: (Ia República subm€'te tao 6ena
que seja sustada, a tram:lação ao 
projeto a fim de aguarder oportu_ do e e$coJha do Sl'. Tristão Ferreira. 

t d t· da Cunha para, Pr€:~idente de Conse .. 
namen e, a Chegada ~ ma .eria lho A0níjnisfrativo da D;>-f("'ü. Econô .. 
correlata a1nda em estuct.'J na Câ-
mara dos D::pulados). ,m:rl í.CADE), 

6 
Em di.' cu~ão o Pan~ccr.. (pausa) 

Nâo .tn:!lO::o (1'::.2..1 O'J.flr" fner 
uso da pJ,Ia-.'l'f', t'n::Pt'"ro -a Ci.sCl1 c .,ão . 

A votl;.~·:lo ê n..{'acl ... P")l' i.1Ha de 
Iquorum. . 

I J)is(,1l.ssãfl, ':m 1t.-r:!o 1ín;co, do 

I Parecer n 9 29G, de 19(34, aa COm /03_ 
sOo de ConsUtulc(i.o e clll.stlca, SÔ_ 
bre o Projeto de Lt!i. cla Cá'mara 
uI"' 29, d.e 1955 (nl"' 1.481-A, de 
IS51. ?la Ccom de orige,n) que aL 

Di.o:cussão, em turno 'únH;o, ao 'po'M. 

recer da Comissão- de Economia sõbre' 
n M('n:~'?em !l.O 112, de 1964 (n.? de 
oriq;em 188), peln. Qual "O Sr. presi .. 
dente G.J. Rl:'p:)l)l:C ... 'l 'l'.lbmete ao Sena .. 
do a escolha do 6r. João da costa 
Pinto Dantas Júnior para. a funcão de 
":ícm1)ro <lo Con~elh') .AdministrativO 
da Defesa Econôm!ca ICADE). 

F<;tá encer1"ad~~ a .se--<;~ão. 
(Levan~a~~c a. sc."s§o às 17 hora.s G 

40 .... UllDutC.3) • 
tera di.çpasições do dC'"creto.le-i nl) - ~ -- - --._- - -
P,.OCCg"lo Cit':l (Parec~r no sentido 
ae ger sobrestodo o CllT.<ro da ma
te,ia, para apreciá_la, oportuna. 
mente, r.a to, ma Cio L.údtgo de: 

ATA DA 85~ SESSÃO, EM 25 
DE JUrJHO DE 1954 

(Extraordinária) P'OCC3.s0 Cidl.) , , 
Em dl.s-:U°o-ão o p:,:"e~er. (Pausa). PRRSID~NCIA DO SE~HOR !\fOURA. 

\ ~;ão ~avendo quem qu(>ita faZPT' &'iDR!..:)E 
,:.t.~o da pJI-Jvra, el1."'.I'l L: d'scuosão I 

F:ca a":.H!.t a, \--,t<lçto. As 21 horas e 30 minut.os acham
~I;; presentes os Srs. SenadOl·es: 

E."ú'l. c-gr>,ld<l a n~;,tni1. da Ordem. 
do Da AdJ.lberto Sena 

Goldwasser SontQ,3. 
Viva~o Lima 

Antes de enCCJ:rar Os trabalhO~, 
convoCo CoS S-':~. Se_'ladore5 paTa a I 
sessào exL"aordmalia que "-I! realIzará, 
hoje, às 21 hora" e 30 m~n'Jtos. com, 
a segmnte I 

ORDE:ll DO DI,~ 

1 

Votação em turno único, do Proje
to de ReS~luçâO. n.'i~ 27, de 1964, de aUM I' 
teria da. comissão Diretora, qUe no
meia Luiz Vieira de Carvalho para o ! 
cargo de Méclico, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Sena.do F~1eral. 

2 

Votacão em turno único, do Pare
cer n .... · 25'3, de 1964, da cc.rÀl'sã-O .de 
Comtitmção e Justiçoa, .sõbre o ProJe
to de Lei do Senado n.~ 42, de 1963, 
de autoria do Sr, Se'lador Amaury 
Silva que institui, nos Bancos. a car
teiroa 'de Crédito Rural e dá entras 
providências (parecer no sentido de 
que seja sustada a. tramitação do proM 

jeto. a fim de aguardar, oportuna M 

mente. a cbegl3:da de mlJ.téria correla
ta ainda em estudo na Câmara dq-s 
Deputadcs) . 

3 

Edm~tndo Levi 
Cattet.-e Pinheiro 
Joa.qui'm pa-rente 
Mcnez~ Pimentel 
Dinarte Mariz 
Walfredc Gurgel 
Ar',"!;,em.iIo de Fígueire-do 
João Agripino 
Brrl'Os Carvalho 
Rui Palmeira 
Eduardo Catalão. 
JE fterson de Aguiar 
Eurico Rezende 
Hm.;.} Gl11bertl 
Afom-.o Arinos 
Oaberto Mannho 
Bt-TIedícto Vall'ada l'es 
Noguefra da Gama 
Prdre Calazans 
Moura Ane,rade 
JOsé Feliclano 
Pr'dro Ludovico 
Eezprra. Netto 
Nelson Maculen 
Adolpho Franco 
Guic10 Mondin 
DanIel Krleger 
Mem de Sá _ 30, 
O ·S"R. PRESiDENTE: 
{Moura Andrade}. 

A li6.ta de prespnç'J: 3.\.. 
mrrccim-ento de 30 ET~ S!?D'J:dores. 
Havendo número legal, dfclaro aber
~ a a s-e-.::são, 

Votação, em tumo un:co, do Pare-
1 cer· n.'? 298, de 1964, da ComiE~ão de 
Const'tuição e Justiça., sõbre o ProM 

jeto de Lei da Câman.'l. n:' 39, de '1955 
(n5' 1.481-A. de 1951, ~Q çase. de oriM 
gem) que altera dfsp('sições do Decre
to-Lei n.Q 1. 608, de 18 de setembro de 
1939 - Código do Processo Civil (Pa
recer no sentido de ser sobrest.ado o 
cur'<"o da matéria,. para apreciá-Ia, 
oucrtunamente, ná reforma do Código 

J Va.1 ser lida. a ata, 

do Pr-Oce.~so CiVil), • 

O Sr. 21? secretário procede ê. 
leItura da ata da sessão anterior, 
que é aurovac!a sem debates. 

o Sr. 1~ secretário lê ° se .. 
gu!nte: 

EXI?EDIIl:o/TE 

OfícIo nÇl 1. 260, de 24 do mc!s em 
curso, do Sr. Pr.fme!ro S~-cretâr1o d'!\ 
Câmara dos Deputado..<; .:... Encam!. 
nha ~ ao Senado, para: arquivamenter 



" 

"1'"\ dos autógra,fo., " servir"", d,e 
"lf;? à sanção 40 :r,.õJ~O de ):,01 q''oO 
cr1il Ó Cª,rgo Q:l Mln tiol:?, FJ{:,~rao.l'Q.1~ 
LtMio e dã. .... .Qutras pro fdências., 

!} ~'V![SD Nq 6Sfl, d:~ do mên em 
rtut"-p. dQ Or. ~í'11-tt:r ~ 'fl'U,balllo 
I,) Pre:vtc!êne1a. Soclal, '1iJ)5 &égu.1ntes 
~mnos: 

Ml'NI5Tll:jUO 00 'r. A.BAliiiQ E 
PItEVfóm<lCIA MCli\i. 

Em 22 de jUnho d. 964, 
OM-BR-AV-666 

!'l<gUlldo O a,utO\' do P"a.ie'~ ~". ~ Or$ (O,G~o,c~,cn, em r&:e Õ1> Ato1 Com poreo",'", un!inimos d" -;0,' 
cufá.se él11 à';ó o l!.":"1:WfO de bl'-a-' •••. 'i- lu;.stIH1.C:o!1~·1. CIJO art. ai ,,~ct.s. M Illitsôes e,,:pec~Hca~. remeaeiol ;t>," .H!:.It '/"' 
1'0& iucluldos dert!;tO (i,J. catególla tt;..s Con~rc.,.o a im.::~l.f.hJ, do.; pto-jetoJ 9âo do pl-en~{_o ~m 7-4-64. Vt~J :.n 
e:..:cepci011ais. de lei Q-:!~ c~·l~.,.. Ou au!ne..'1tem a c!..~3- SellRdo em l3 de maio do to~'~'~'n_:l 

Por tôda JUrte, verjfica~,ge, em 110S~ lr",;,a pub'~ :a. k<!o s;:;n':o, ass1fli mai-s ano. 
so.s- d:2J. &- fund:l~:1o de sociedaues j1o.,3-Ívrl a trJmí::.a~j,o do pro -eto de! Ac··e,')('c.llta ti:;):,:; p-a:J.z.;!c.3 1l'J A;':;, 
espec~al1~áa.s no tr..-atamento e na Lei 108, d,~ ,1~~! que au,men de.s.~ 111. da Lc-i n~ 3. W i, <lc Z-ó 03 u >:..0-
~istê~lc!a (l. ês"es men0!'es, quo e:::J. peea. :p~r lmc~aLva da Câmara ?!?s de 1-900 (Ld Ol,;?ntC6 qa 17, "'(.~d
~ern cminho &j,h:\:!ial' e edur--arl.o Dtputados, çpmamÇY.; 1;)01' sua l'-e]el~ cia. Social; o pa à:.. 'WO 39 a4...11 l!
oom conh3Ci:ln.elltos t':cnicos aprinlo- ç-ão, face ao mOOilstlt'J.clonalidade que I digid,O: 
r-agps. O tulmin.a.. E' o parec~r. "F4u:.pa~'e!l1·l>.7 aOS f-llhQ.s, J:lo'j ~, 

Diante dos: altos objetivos do '01'0- . Sal.g,. OM das ComISsões, ~m 24 de j COndlçOe3 e.sta.l.a.lecíorlos qUJCltQ t~ (i" 
jeto e do in-terêbse cada veJ\ nl.lior Junho de 1954 .. - AJonS?t At:lnos, pn .. ! tes no ítem l, e mf;'(}lnnte .~·c~Ju~a
ela tornD do menor excepoional, 80_ sident-e>. A.r"emuo de F guetred.o, R~- . nlento do segura-õ,o' 
IDOs p"'-1a. aprovação da. prop-osi~...lo C~n latoT. -Eunco Re':!ende ,- Mene~e.s Pi-: a) o menor que,' por dp~rt~lnrr:_·.3 

Senhor Presoidente ~ÜO Fe- 6»;lme. m·entel - Ruy Ccrrnet-ro - Edmundo judicial (,e achar .sob suo. oLr'!'Ci: ~ 
d-ái·.aJ.. Sala dM comi6sões. em 10 de de_ Let'i -- Be.aerra Neto - Jeffer80n de sustentO· ~ .:..,' 

Tenho a horu.'a. de s-Qlicitar a V. zembro de 1963, _ Menezes Pimen- Aguiar. b) o menor que se achar so.b C:1.'\ 
liu . o çredenclan1~nt d"os :f.un~}p,ná- tel, Presidente _ WaljredD Gurgel tutela desde q~e não po.ssua Il"'-~., v'. 
~j'" Sully Alves de ",'~, Wri,sop Relator,' MÓI de Sd - Padre Crila. P~reccr n9 416, de 1964 os pO,",ua insUfiCientes para P"ovc.: ,~, 
1'31tn·-ozzino e GUa1'~ Sa1les de 011- zqns. próprio sustento e eduoa-çâJ. l!U3 
7r;e1ra a. fim de exerce ~em f!S fupçôeR ___ 'Da CDmissão de Legislação So. têrmos, do Art. 425, do- 064.1':0 Ç1·, 
ta~ ~epresentantes ~.te MinistériO ( cigl, sôOre O Projeto de Lei da vil; .. 
~1}:l\to a. essa casa, ~ 3ws.suntos tela- N9 ~14, DE 1964 Câlllilra n Q '17, de 1964 (P. L. nú~ Oondic:Dnado.s, em ambos os O;:L;('.> 
t1toaadOs com a leglsl ça'o do t~.'aha- .ora Comissão de Fim'lnças. sô~ me·ro 65-B-63. na Câmara), qt/e OB ef.e1tos da equipiraç-ão à. J;"ntn~· 
lli:O- 8 pl'tevidência soei 1. Qr-<t o PrDjeto de Lei da Câmara acrescenta parágrafo ap art. 3° da nél].CIa. do enoargo juditial". 

4proveito a oportu da de paTa re- I 1iQ 108, de 1963, (Projeto de Lei I Lei nQ 4.{)GO, de 13 de ;u.l1JO de O p9.-1·ã.gl'afo 4Q
: "InexJ..stindo Q.ual· 

novar a V. Exa. me s prot-e-'.:tQ<; C.?, da çanutra· nO 2.296~B.60), que f962, que institui a. graHjicalgão quer 'los dépendentes enuroerador. :.t."J 
!";HHma e aurêr-n. - bJoacyr VellDsD' II 'I' d C S natalina para Os trabalhadores, í~m r, o segundo poderá, ~lll rCol~'" 
n __ .__ d ·Olrei l CDnce e aux~ !O e r ....... . 
VU'fU\RJO e lv_ra, 2Õ.OOO.OOO,OQ à Sociedade Peda. !teIMar'. S-t', AtUUo Fóntana. C o 6.0 me-nor wb gua-rda o sut:"'j. ... 

lozii do Brasil e de Cr$ •••••• tp, ou tutelado. valêr-se da. Ía.c1.11o·), 
20.000.000,00 à Soctedade Pe.na- O presente Plbjeto de Lei da Cá. .. de aoS5egur4da no § 19 ~t~ v.-~'aS"o··. 

PílfGOareS ns, 412 413,414 10"" lle Minas GeraIs, p"'a " mal:a, de autoria do eX'Deputado M· O Al't, II da I,.ai n' Z,flG1, "" !li. 

415 d 1-4 ca1ltpQ.1tha de assistênCla ao m.e~ Land COrbisier, aCl'escent.a. parãgr.a.f'~ de ajç,s-to da 1960 (Lei Orgànic~ (04 
e '~tib nor TebQ,rdado, e dá outras pro- único ao art. 3Q da Lei n Q 4.090. de la Yrevrnê.ncia. SOCial) eriu;-o-era o.:. trr-
N0 412 DE lC64 J vidr}ncias. de julho de 1002, para. assegurar ao pend~nfes ~ segundo, para. OJ e.['.!1~· 

. I . smpres-ado que deixa ex])ontànea.. tos desta. leI. 
Da Com!.')são ConstiiulRcID e I .slator: Q SI'. Wt,e Ne1io. m?1lte o ~'êgo () recebImento do ~el0 pl'o~eto o men~r ~~b t':1lr.da,' 

Justwa, sobre O roteto de Let I Ol'igilw·a,.ltlente 1 O' . ..1~ I dec1mo terceU'o $a.lMiO. s\l.st~nw. p.?l· datennmaçao JJ:ulC..2J. 
da Camara nO 1 , de 1963, qur: ..t~_l ! la am,ru:a \WS . •. ou sob tutela, quando não yv.3:!',i.l 
concede auxílio e Cr$ .... , ... I ~oeputauur:; o projeto qUe a.1l teve o ~u a.utor Jus.tif:-ca~~ ~0n1 a. l1e~ I bens ou (),6 pOSSua, lmaiicieutc;, J)~l'~ 
20.000.00000 à iedade pesta_1 2.~6. de 14 .d: outnbr.{) de 196~, cessldade de dirunlr ~uvldas na in-I prove.r 60 próprio .outiterito o uê-iU\r.v 
íD?zi do Brasil e Cr$ ! concedIda à Soc~E'aade p"'<-t o1

'1"'" {lO I terpretação do. texto vlgente,.q~ tem I çã.o equi}:UU'a-se a~ filhos -dr Q.."!.il 
00 O 00 à ,íed;ade' • p~~tà: 'Bl'a~i1, para a campa.nha d~ a~_ I t,>l'ovoc-aru: o a]~bjaJ,l1ento de illumer3.s quer' condIáo, oem d~pcrul~:';.ict 

~~~i 12 'Minas ·erai$. P.'Wll ;t têncla ao menor rebuoaoo, o auxi1:o lecla-matol'iaB tubalhl.stas. j econômica do .sec-mMo pre:."..!m1t>"a 
campanha de ass sténcla ao me~ de Or$ 10.000.000.00. I Na CasA de origem, foi aprova.do· n~ têrm<:B do Art.. 13, da. tl'W',v.~ 
'f!.Or retardadO. e dd outras .prD- Pos~eriormente foram apresenta.das' sem emendas. , \l&l'5J prOjeto COnd!?lOllo.da. SI- equ!...a~;~ 
vi,4êneias. emendas elevando o quantitativo parai Se ao Cotlgl'e&90 cabo legis1ar cOm r~ça-o à ~nênCla ~o ent-a.:-no J~ 

Cr$ 40.000.000,00 sentio Cl'O., ,', "0 r;la.reza e precisão proc1.lii"IDldo, na me- dtcia.I. Elisa. l'e~~IVa, ~ p~l'mUlén<JH 
20:000 000·00 para a supra-refend.a 40- 1 dlda. do possível evitall futuras dú.1 do encar·aD: ju~.c.al, _ e •• I.11Til OS. lnenG 

O DeputadO Oh Freitas apre- dedada e 01'& 20.000.000,00 para a vidas não menoS certo é Q;u-e ao Ju- reg do direit-O a pensa0 OU pEtC1.:.110 }lo~ 
ijeutou projeto-lei q . tomou o nl· I sociedade Pestalozzi de Minas Ge~ I dfclál?io incumbe a 1nterpteta.çlio da ~orte do seg~ndo, a~ menos qt:~'1 Ll?. 
lllero 2.29-5. de 14 de outubl"<? de l'8.t~. 8&nd 00 projeto de 1980. a di- Lei. Salvo caSOs especiaIs. nttO df:;Ve :l(lstindo esp~a. nW.:.ido .1nvâh c;o, ~ 
!~, objetivando ~on e~er auxilIo de I terença já foi l'agada pela- inflação o Legi,::lat.ivo preocupar-se CO~ a ta.. lpos de qU,a-lque.'" .. condIçãO, .Quan<-tl 
a~ 10.000.000,00 a cledade Pe;;t!t_ i Tratando-se de sociedade amphmen_ refa tão bem entregue aos TrlbunRi.5:. invé,Ud~ ou meno~e<i. de 18 (QeZolto, 
'9zz1 dD Brasil. O p ojeto ,f~i emen.l~ te conhecida pelos relevantes l'e!'vL mesmo porqu~ cada. texto l~gal w dá anss,. ou nihas solteIras de qualque, 
dado aumentando aU1nho e in~ ços prestad.os à causa dos menon.s margem a. dIferentes int.er1)letoaço€S. condlçã.-o, qu~ndo inválidas Ou meno 
c'IUlndo a Socieda e PestalDzz! de I' anormais, damos, parecer favorável,' . A lei que criou o 139 salâ.1·io trou- res de 21 ~vlllte e um) anos, ute,n 
Minas Gerais. 'tendo em vista. porém. o disposto xe grandes embaraços para. a. eC?I!0~ 1), o segma.do os designa para ti» 

Tem o projeto OOj tivo elevado de I no Ato Iru>titucional parece que 0.1 mia nacional e d~u sua contnbwçao-. de p&t'ce:i>çll.o de prestações. nos Wr' 
auxtliar e amparar as crianca:::. re . Projet.o deve ser arquivado la;nda que modesta, para acel-erm' o mo,s do § 1

q 
do- Art. 11, 

icudadils. . ~ . _ . ,r{tmc inflacionário. O projeto afigw'a-se-nos jul:.tc 
Sob o a: ecto co titucional 011 Sala das OOllUSSOe.."i, em 21 de maio ~ . poIs, COm os ônus da guarda OU tu 

1<1 d"P h' 1 de 1964. Ar(1emirD FigueiredO A aprovaçao do pro]et.o ora em tela visa a assegurar f'Uo henefi"lo Jur I( 1'a a a qu ~ a sua .' . . , t't " aI' _ elr .... l'ega. '-";:O ~ "". 

Q. rova ão' prl7~ldent.e - Leite Neto, Relator _ exame co~ 1 una. p a., v ..... .: da. previdêncIa social, com as medi 
p . ç '. 1 ,At!110 Fontana _ Be,zerra Neto _! do~ um e.",tlmu10 a lllUQQ.nça de em I das acauteladol'as suge!·ida.s na p:o 
_Assllu cpmamos n sua apJova~ I Ml!ne.~es P.imentel _ Daniel j{rie .. I prego. .. o. t posição. 

çao. _ ,_ d-, fler -JDsé EnniriD de MDraes _, Entencemos. ~tambem, ser m por u- Somos assim, pela Sua aprovaQãó-
Sala da .... O-omlSSoe , ,,:m 22 \! no. VitDri-,w Freire I na a proposiçaD de vez que o EXe~ Sala dRS Comí&;óes 24 d ju 

vembro de 1963. - MlltDn Campos, I . C'l.ltlvo e o Legi;;;1o.tivo EStão empe- h d . 'zJm í e 
Presidente - LObão a Silvelre.. Re-

I 
nhados em l'eaUzur, nOlU brevidade, as ~id~nt: 196"t, Ti e~tVaG 0. Llm~ .~~Q 

laoor _ Wilson G03alVes - AID'S/O -o _ JI.'eforma's que o pais reclama. J)e1ltro '1'- a r O U1 rJ.e , ei QO 
de CarmlhD _ Silv stre Pel'icle~ _I N 41:>, DE 196~ . e pouco e<:.taremos votQndo os no~ - Attt 10. Fontana - JDse GU/OJpar , , Im, h , - Eugemo BarrDs 
Josaphaf !r/arinhD, ~dmundo l,er.y Da COmissão de ConstituiçãD e I vos códigos. eptl'e él-es o do Tr9.~la- I ' 

Argemlra de F.g etredo. Justiça, sõbre o prOjeto de Lei Ihf). será. ent~o. o momEnt-ú OpOl tu- ! 
nO 108, de 1963. que concede D no para aprecla~·mo9 êssel,' casos... I 
a!lxílio de CrS 20.0-00.000.00 à So~ . Opinamos, aSSIm, pelo. l11COnVe11Ien- 1 Parecer n'? 418, de 1004-

N° 413, D 19M (.'Iedade Pestalozzi dD Brasil e de eLa do Projeto. I 
C S 20 0-00 coa à' I Da CDm is.'Jã-q de r.~gislaçã.o fjJtJ 

Da ComissãD de Educac,ão e r. '.' . .,CO 8ocl~dade Pes~ E' o nosso parecer. . cial. sóbre o PrOJ'eto J. L ..... ~. talDZZt de MmUR Geruls, pa1"Q a tu: .... ... 

Cultu/y, sôbre .o prDfeto d.e Lei wmpa-nha. de assistência ao me- Sala da,', ccmis:ões. em 24 de ju- Câmara nO 93 de 1963 lnúm6r 
da Camara nO 1 8, de 1963 ('/I.!Í I nOr retardadD e da Duiras provi- nho de 1964. _ Viva(d'D Lima. Pre~ 1.729~B-6(1 - nU Câmarc.o que i11 
merD 2.296.60 a Câllwra dos dências. I sidente. _ Atlili.o FO;tlana. Relator· clui parágrafo ao urtigO 31? d!J. l.J 
DeputadDS). que concede aUríli(l' WaljredD GU)'gel - Ant.onio Car- no 3.322 de 26 de novembro ti 
de Cn; 20,000.00 ,00 à SOCiedadel RejaLo~:, Sr . .t;l'gemiro c.e Figyeir~~o lãs _ Et/gênio Barros _ José Guio. 19-57, que estabeleCe em 11oros mD! 
PeslalDôzi dD Br sil e Cr$ .••.• .o. PloJeto ,n- 108, de 1963, e 01"1~p-: mard. des a aposentadoria .ordinária, di~ 
20. oon. 000,00 à ociedade P~sla~ 1 n~no da. Camal'a dos. peputad'os, e , põe sôbre a aPúse"ntacL-orfa pOr i1, 
lozzi de Minas Gerais. 1J.Cira a VIsa a conceder o ~uxll;o de Crs .: validez dos trabalhadDres vinculfl 
campanha de a 'Sistêlwia aO lJ1e I 20.000.{l~,Q-a à SOCIedade pestaloZZL Parecer n~ 417, de 1964 dos aD l1l-.~rit1LtD de Apo-:;e1tfa-ào-rJ 

nor retardado dd Dunas prD~: df> BJaSll e Cr$ .2{l.OOD·900.00 à 80- I e Pensões e dá outras prDrttlb 
l'idêllcias • I cle,da e P~.st:alozz!. de. Mmas Gerais, Da CDmi~;;ão de Legislação 80-, . 

. E nece.sJ"al"lo s,nhen-oor que essa Pro- d elas. 
RelatOl: St. Wall'edo Gurgel, posiçãO. da autoria do nobre Depu- cial. sàbre o Projeto de T~ei ai RelatOr: Sr. Walfredo GU1'Oe:. 

" .. _ . ' tado Chagas Freita.s, teve a sua tra- Câmara nO 38. de 1964. (Projeto lO 

O atual PrDjeto e Ol'lgmano. da;. nlitação iniciad'a, na outra Casa de de V~i nO 3.237-B-6.1 - ~~.1Ita~ I :ÉSte Projeto de Lei foi aprp"!:-oenLM 
Càm3.l'!t dos De ut.ados e fOI alI Congre"so em outubro de 1960 e sõ-, ral. acrescenta . do;s parag ajOs r à Câmara pelo Deputad{.l ElWs AÜd. 
apresentado. pelo ilustre Deputa-do th'mte a 14 de nonI,nbro de 1963, 'CIH'-I' arügo ,11. da. LCl 1l- 3',807. r1;,e :ag me no dia 1!t de abl'il de 19-60. Obt: 
Chagas FreItas. I gou 0.0 Senado Federal. ~~,~{/o.)·to dJ 1960 (LeI Organtc ve naquela Casa dD congTes&J pare-e..: 

Concede auxílio e CrS .... , ...... Tt.:~t.a~"<:e do Plcjeto, ct:Jo mél'it().f:·, ... v 1.. r~.favDráveis ~a.1) Comissões dr C,1ru 
20,OOO.tJCOOO à S iednde Pe,;talcui: ImpOy ao? apla!'so- de todo-s. A Sc.çle: I Relator; Sr. WIfredo Gurgel htmção e Justlça e de Legi$lac.ío S: 
do Brasil e cr$ 201000 000 00 à ,..., . \ tli:'ldt" Pe",,~<l.10ZZ1 tem "prestad-o S1:nlçc..,. . daI. FoI aprovado no dla 27 de r 
ciedade Pe~talozzi ~'e M'n-â G~? I r-e-Ievantes à causa dos menOr,ES re- O projeto nO 38. de 1964, (PrO.le~ tetnbro de 1963 e remet;do àJ S:?1tQ_ 

~ . _ ::, 1 S -€'lU1S, tardados de Lei nl? 3 237-B-61 - Càmara, f 01100 ó' 3 d t b . "-
i~t.}tUlçoes _destma a.s a pr~~a.J.· as~\ ~ la.mentável. entretanto, que seja- a-p:'esentado pelO Deputada AloySlO la e ou U ro-
st;s~enCl{l médica, fICO 'p~dago~nca e :Q.}.Os c01:npelidc~ a opinar conh'Ul a Nanô na. outra Oasa do congre8So, ~~l Ul>'Ü um ~!'ágr.M'{) '1.;) <:-,.' 
SOCIal ao menor e cepclonal.. I propOOlcM Q:ue·lhe cQ.nced-e o 8rux-Rio em 2'1 de julho de 1961. eo ao d.J. Im. n" 3.322, d~ CÔ ~J i":h 



Sexta-feira 26 I!)tARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seçle Ir1' .. 
y,embr.o de 1957. que estabelece em \ primeiro caso, &, lntegg.'t\lm.ente, no "'tM mlJ\.d4ls a a.pos.ente.dorta ol'dinA. segundo. 
•• nos têrmos seguint-es: A Lei nO 3.322, de 26 <1e n.ovembro 

Q 
A I d - de 1957, estabelece, nc Art. 3(,), que 

Atendendo ao p«á1ido o Mi:niSLério 
da Fazenda. enviOU as infonnaçôes 
anexadas ao processo, pelas quais se 
verifica que, se aceito. o projeto de
terminaria. de fato mudança. nO 
padrão da repartição e conseqüen te 
aumento de despe.sas de pessoal. 

§ ~9.. uan"'lO O ~ a .0 nao seria c.cmcedida. aposentadoria. ao se
contn'bw p.&l"a a Pl'~vldênCla 80.. gurado que conta.s.':'-e no mínlmo !55 
.cla~ por estar em gozo de, bel!e- (cinquenta e cinco) anos de idade e 
1~l-o. oonce.cudo pela rn:s~tuiçao. 30 (,trinta) e.nos de &e:rviçes em esta. .. 
nao se OOIlSlde1.'aré. COID() fi".eI't?J!l.- belecimentos cujos servidores estlVeJ- A vista do ez.posto entendo qll1! a 
pido tal pe,r1Odo de co~~ribUlçao sem vincula>dre ao Instituto de ApJ- proposição infringe o art. 59 do AUt 
para os efeitOs. desta lei • sentador1a e Pensões dos n .ncár t.8, Institucional. 

No artigo 2° é.:t~belece o Projeto e deede que yves.se. ~o~trjbU:do p.ara sala das Comissões, em 24 de junho 
qlle a. Olsposição dêsse parágrafo terá o mesmo InS.ltuto, mm;e~uptame~tc, de 1964. _ Jefferson de Aguiar, Pre
deltQ retroativo à Q~ '.a cDl vigêncIa pelo. menos durante cs urtun3S 5 (cm .. ! sidente eventual _ Ajonso Arinos, 
da Lei. no 3.385. No artigo 3° estabe- CO) ano~ contatTIls da ~aia. em qu~ Relator _ iflene::es Plmc.ntel _ 
lEte,. amda, .que ~B aposenta~or:as ~r requeresse a. ap-O!:enD.dorlR. Edmundo Levi Bezerra Neto _ 
ve!~~.e ~u mvaI1dez, o<:oncecüdas apos PosteriormEnte, a Lei nO 3.385, de Argemiro de Flgue:redo - Ruy Car-
a vlo~nClll. do. Lei.n 3.322, de 1957, 13 de maio de 1953 est®deu a se- ne;ro _ Eurico Rezende 
pQderao ser transtormadElS em or<M.. ad à:'''' ' ': ~ ~ os . 
n(u'ias se na época em que o asso- g~ ~s e tqo ..... os Instltu:o~ de Prc-
i d" h\ à,i ~ <:l vldênc~a' soc~aJ os benefíCIOS do Al'- O SR. PRES:~Z:-."'TE: 

c a o~ requereu, preenc .a as cQn .çoe~ I tigo 39 e rtspectivo,s parágrafos da 
~~.. • Lei 3,322, de 28 de novembra de 1957. (Moura Andra«e) - Está finda a 

A V:l no 3.322, de 26 de novemDro Revia, pois, duas exigências panl 8 leitura do expediente. 
dt 1957, concede aposentadoria ordi- 2.po.sentadoria- Ol'dinârla que d'-esa.pa
.n.Aria (.l() segurado que contD.l' 55 (cm- receram com a L~j Orgàn:ca da Pr~
qllent3. e CinCO) anos d-e idade e 30 vIdência soc:al; ió~de mínima de ll5 
(Urin~a) anos de sarviços em esrebeIe- (clnquenta e cinco) anos de idade e 
clPlentos cujos servicrores estejam vin- 8- cQnt.ribuiçro. ininterrupt9., durante 
çij.lados a.o Instituto de Aposcn:ador:a Os últimos 5 IC!llCO) s.n'J,. 
e Pensões dos Bancários, e desde que A Lei nO 4,13í.l, de 28 de agôsto da 
tenham contribuido para Q m2?mo 19-52, deu nova rec:.aç50 M.':I §§ 10 e 4'3 
lI)..stituto, ilÚnterruptcmente, paIo me- do Art. 32 da Lei Orgânica da p;re
nOS (iurante os últimos 5 (CinCO) &nos, vidência. Soc!d, com a supressão da.,> 
cQntad-o.s da data em que requerer a. palavras "com a ida.cte de 55 anos". 
6'posentadoria ordinárIa.. O Cap1iulo TI d:J DBCteto número 

.Posteriormente, pela Lei númel'v .. 4.8.959-A. ae 19 de setembro de 1960 
3.385, de 13 de malo de Hl58. OS ~Regulame~to Geral da preVid~c~a 
beneficies dêsse artigo e respectivos' ~cial) ;:~. a d~ perlod<? de carenCIR 
parâgrafos fONm estendidos aos ~e-I pi~.ra o ",o_o dos benefiCIOS. 
gtlradoa de todos 0$ Institutos de Pl'e- No Art, 39 exa~Be a. carêllcla: 
vidência Social, 1, , 

, I _ de 12 (doze) m2Ses de contrl-
Acor.tec~e, pOTéru.. que ~ .lei exiglu, t buições _ para a aposentad()rla por 

ip~,ra o gozo desses benefiCIos a COI1- invalidez' 11 ~ de 6 (sessenta) me
'tt).ouiçáo para. o mesmo Instituto. ses de c~ntrjbu:ções ..:. para aposen
iDll1terruptamente, dl.ll'lan~. o.s últl- tadoria po.' velhice; m - de 1M 
mos cinco anos, O~'a, VerI.LICa-Sa que (cento e oit~nt'1) lUc3es de contribui
~~gu~ ~?di:uto.s, (X)mo o IAPRI'C, IJ;'f ções _ pllra f3?Qsen:adoria especia.l; 
lI1lPos~çao dos seus ~egu1].mentos n!t0! Quanto a. aposent.adoria por tempo 
descontam do assoc!a~o, .qu.a1!do E"3-' de ~enriç'), reza o Art. 40 "lndepen
U:, doente, rece~ da mstItUlçao, sem d~m de pericõ.'o de carência": 
trabalhar, wn beneficio em d'ir..n~l-. 
TO. Desaparece dês_'e medo, (l mter.: I -:- ." ... , ....... , ..... , ........ .. 

~tlrc~~~o~eanC~n~~rg~~ç~e;ar~O: :~;:?~~~! TI - .. , ........ , ... , .. , .... , •.•.• , 
Itsdôria ord~rj,l, , In - a 8pj..ent-S.dor~.l por tempo 

. de serviço. Dl3.nte do fa.to, muitos Selvlda-res' 
ctmtribuintes da PreV'tã'ência So::lal O sezurado que se aposentar por 
perderam o dinheiro à aposentadoria tempo de serviço, ficará, porém, obri
ordinãria, COm prejuizos noo bene!!- gado a. Indenização, á lnstitulção a 
cfos rer:ebidos. Dai o Projeto e.s:abe~ que estive!' rUíaclo, pelo tempo de ser .. 
lacer que "quando o .;ssocia<tô não viço Gyerbado e sôbre o qual não haja 
CQr.t.ríbuiu para a previdência Socia.l contribuíQ'o (Art. 32 § 6 da Lei nú
por eSI ar em gôzo de bmef!c~{), ccnce· mero 3.807, de 2·6 da agôsto de 1960 e 
d!do pela InstituiÇão, não Se cOl1side- Art. 63, 237 do Decreto nO 48.959-A, 
rtrrá como 1ntermmpido tal períOdo de 19 de setembro de 1960). 
d~ contribuiç:ão para os efeites desta Em face, pois. do que dispõe a Lei 
leI. ,. Orgânica. da Previdência SOCial, jul-

Antes, porém, de darmos M concLu-' gamo,," já arcan~adoo, OS o.bjetivos dO 
s(ie.s d? nQS:iO parecer, propusemos tos- projeto em te1l e opinamos pelo seu 
SI:! ef~"!lad.a diligénc:ü para dirimir arqujvameu'o. 
diScordância vertfi.cada en:~r o.., nU 0- Sala das Comi ';$óes, em 24 de junho 
grafos env!r:.dcs pela Câmo.ra e oc de 1964. _ ViL,uldo Lima, presidente. 
a.vulsos que os acolT'.;''lnham. _ Waljrecto Gurgel, Relator. _ José 

Em 13 de melo a Càmara do'S D~I:u- Gutomard _ Attilia Fontana _ Eugê
tado5 remet,eu noves autógrafos, c,.3m i~O Barros, 
a$ correções devidas. 

Ca-be-nQ~, a~ol'a, entrar Co m':1'lto I 
da propo~ição. 

Parccsr n9 419, de 1954 Inicialmente. chàmamos a Dt~nr:o.', 
~Dl iIustre Gomi.s.são para o fato de 
ter sido apre~enUldo o prcjeto, Sob Da Com:ssáo de Constituigáo e 
exame. no dia 19 de abril de 1960, nlt Justiça, sôbre o Projeto de Lei do 
dâmara dos DC'putadoo. Pos'eriormen~ Se'1'lP:1.o ng 17, de 1983, que dá. 
te, a 2.6 de a~ôsto do me.::mo an'J, f 01 nova denom:ll!!ção à Estação 

A pre.sidencia deferiu hoje oRe .. 
queriroento n9 185, lido ont€Ill, pelo 
qual o senador Raul Gittberti solicita 
informações a serem prestadas pelo 
Ministro da Ed'uoo.ção e Cultura. 

Nã.o há ora.dores in~critas. (Pausa). 

COMPA<tECllT.I MAt3 OS SRS. 
SZ:-rA!lOrtllS: 

José Gu!.oIllard, 
Desiré Guarany, 
Zacarias A3sumpçâtt. 
Moura Palha, 
Eugênio Barros. 
Sebastião Archer. 
Dix-Huit Rosado. 
Ruy carneiro. 
Pessoa de Queiroz. 
Arthur Leite. 
Aarão Steinbrr::h, 
Vasconcellos Tônes. 
Lino de Mattos. 
Attilio Fontana. 

O SR. PRESIDENTE: 

Passa-se à 
OBDE~1 DO DIA 

(14) 

votaçáD~ em turno úniCO, do 
Projeto de .Resolução n9 2'1, de 
1964, de autoria aa Com!8são. J?i
retora, que nomeiá LUl2 Vzezra 
de Carvalho para o cargo de M é~ 
àico, J?L~3, ao QUadro dtt secre
taria do Senado Federal. 

A discussão do projeto foi encer
rada na sessão !,Ulterior. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o apro

vam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) . 

Aprovado, 

o projeto vai à redaçàD !inal. 

E' o seguinte o projeto a.pro
vado. 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N." 2'1, DE 1964 

Nome;" Lui. Vieira de carva
lhD para ° carga de MtrU.co~ PL .. 
3, do Quadro da secretaria do 
Senado Federal. 

o Senado Federal resolve. 

p:romulgada a Lei nO 3.807, de 26 de AduaneCr<8 de Importação Aérea Artigo único _ E' nomeado, de 
agôsto de 1960 (Lei Orgãn!'ca dI} l're- de São Paulo e dá outras provi- acõrdo com o art. 85. letra. c, item 2, 
vidência Social). Regu1amentada pt:- dências. do Regintento interno, combinado 
1(10 DeC1'eto no 48. 959-A, de 19 de Se- te da I 
tembro de 1960, a Lei Orgânica da Relator: SI', Afon.so Arinos, com o art. 15, i m VI, Reso u-

~ . ção nO 6, de 1980, para o cMgo de 
Frevidencia SOChll estabeleceu nOVa:J O PraJe~ nl? 17. ~e 19S3, do nobre Médico. PL-3, do QUadro da Secreta. 
normas para aposentadoria, revogan- Senado 9U1d~ l\londlm, dà nova. de· ria do senadQ Federal, Luiz Vierra 
do as à;sposü~'ões em cont.fllrio. nomlnaçao _a E'5ta.ção Aduaneira de Carvalho. 

A<:s:m, d:.'·~apareceu a denom:nu-Ção Aérea de Sa.o Paulo, a qual, caso 
die apo3en, a.c..}::";,} OTQlnár~a. -passanuo fÔSse aprovado o projeto, passaria a 
3- chamar-se "a4co~entadorfa por tem- $e chamar Alfândega d~ S8.Q paulo. 
1)0 de servi\o" 's:!'t. 32), concedida ao O primeiro Relator designado, 
seg-urad'o que ccm:ple~ar 30 (trinta) Sr. Senador EUl'ico Rezende, solicitou 
e- 35 (trinta e c:n::::o) anos de servIço, informações ao Ministério da. Fazen .. 
resr.:ect:VI-J11€'!1 t e, C::m 80"{, (oitelll:,a da, solicitaç~o reiterada por ml.n1 
por cen~o) do "sJ.]ário fJeneficio", nu qua-rulo o projeto me veio às mã.Qs. 

Justificaçoo 

Eim virtude do pedido de exonera· 
~ãQ de Edmar Léllc. Vieira :Faria 
Soa.res, vagou .. se um OUSo de Médl~ 
co, no Quadro da Secretaria.. Para o 
pncnchimento dessa vaga, ao O>:::nift
sã4J Diretora pr-<tpúe ao mrsme dO 

Junho de 1964 1889 

Plenário a nomeação do cardiD]bga. 
ta Dr. Luiz; Vieira. de Oarv~lho, 

Sala das Sessóes, em 24 de junhO 
d .. 1964. 

AURO MOURA ANDRADE 
Camillo Nogueira da Gam?f; 
Din:arte Mariz 
Gilberto Marinho 
Caitete Pinheiro 
Joaquim Parente 

O SR. í'RESIDENTll: 

Votação, em fumo úlzico; do 
parecer n1} 253, de IS64, do,' Co, 
mi-ssão de Constituição e Justica, 
.sôbre O Projeto de Lei do Sena_ 
do n9 42, de 19'63, de autoria do 
Sr. SenaCl-Dr Amaury Silt'a que 
institui, nos Bancos, a C(J.r~eira 
de Crédito Rural e dá oUtras 
prov'dênc-ias (parecer no sentido 
de que se;.a. stLsta.da a tramit"r:!o o 
do p1'ojeto, a fim de aguardar, 
oportunamente, a chegada. de 
matéria corre,rztq ainda em es
tudo na Câmara dos DcptttQ.c!oS) , 

A diSCUSSão fOi encerrada na SC'':;~ 
sáo anterior. 

Em votação o parecer, nas ,E;u,;),::; 
conc:lu...~es. 

Os Senhores Senadores qlle> o 
aprovam, queiram permanecer .$e:l
tados. (PÇLu~a). 

Está aprovado. 

A matéria. ficará sobrêStr.ada a~é 
que chegue ao Senado o Projeto de 
Reforma Bancária. 

VotaÇão, em turno unzco, do 
parecer 11.0 296, ~ 1964, da Co
missão de ConstitUição e Justiça, 
sóbre o projeto de Lei da Cã_ 
mara n9 39, de 1955 (n9 1.481.A 
de 1951. na Casa de orige'rn) que 
altera dispOsições do Decreto~Lei 
nO 1.608, de 18 de setembro de 
1939 - Código do Processo Oivil 
(parecer no sentido de ser so
brestado o curso da matôr?a 
fpara aprectá~la, c>p-ortunamente' 
na reforma do Código do Protes~ 
so Civil).. . 

A dLscussão do pn.recer fol 2n~"r
rarla na sessão antel'l'Ol'. 

Em votação () parecer, nas Suos 
conclusões. 

08 Senhores Senadores q:.;.é o 
aprovam, queiram permanecer sen~ 
tados (Pausa). 

Está aprDVado, 
O Senado examinará a m.1téria 

por ocasiã,O d'lI proposta de refol'ma 
do Código de Processo Civil 

As matérias seguintes, ccnstantes 
do.s itens 4, 5 e 6 da pauta, são: 

Discussão, em tutno único, ·do 
Parecer da ComiSSão de RelacÔJ8 
Exteriores sôbre a Mensagem' 719 

109-64 (número de origem 181-611) 
pela qual o Sr. Presidente dd 
República suõmete ao Senado, G 
escolha do Embaixador Afrânio 
de· Mello Franco Filho para exer
cer, em. caráter cumulativo cCl!n 
as junções de Emõaixad.or Extni
ordi!nário e P!8nipotencüi:riO rio 
Brasil n4 Bélgica, as de Embai
xador Extraordinário e Plenf'Po .. 
ten~ário do Brasil junto a Sua~ 
altezas Reais o Grlio-Duque e a 
Grã .. Dugueza de Lu::remburgo. 

Discussão, em turno 1i.nico, ,do 
Parecer da comissão de Econo
mia sóbre a Men'sagem n9 111, de 
1964 (número de origem 187), ne
la qual o Sr. Presidente da Remi
blica submete aO Senado a esco
lha do Sr. Tristão Ferreira ólf. 
Cunha para. Presidente â'oO Con
selho Administrativo da Dej~~a 
Econômica - CAI!E. 

Discussão, em turno único, ,do 
Parecer da ComiSSão de Econo~·(1 
8õbre a Memagem n9 112. de 19J1 
(numero de Origem 188), pela q'lj,rr! 
o Sr. Presidente d,a República 
s-ub')1tete ao Senado fl escolha .. i( 
Sr. Jacto da COSta Pinto Dant(IJ. 
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Júnior para a l'IÃtção Mem.bro I 4} S~"'. l'RZS'::D'2N':E: O E:t. :-:n'3:S:D~);':'::S: g,€-"so N~clonaJ.. amanhã. à.s 10 ho-. 
do Conselho Admilníst ativo da (lIoura Ana'r"e. _ ~.fl _,.",..",~.'_ " ras a fim de ser procedida à leltu..-,· , De'esa Econo'm,'ca C DE \La.l:-. ..... .... -....0- J' ('.'''{)''''. Anir"de) - p:>s< ••• oo •• -.'.' J . - • :1. ~ Á ...... - ~ ..... u de melli:age.m Pl·esid.~nc'al e à const::.·, 

_ rzc.::.:50 fi:Ll (Pa;lS3J. . d!l:'::""'r.E'ute 2 (a.~c"Jt., lo c!a redaç:io 
'1:o"Las três m.atérias, pela ua ... "tu. , '( I d 'oJ'o, d D- ,- L l 1 tUiçt!J da Ccmi.s.são Mi.:.tJ. que Lev".-t . ..., ._ N' . (,. (;:O - n" "~ .. 1:': o p~ ~ o e ... :n IN :6l.5~a- 1 .. 

r.,ta, c~nIorme dispõe o egimento {.!'. . .;J'J.Dl C} ~~..rL:'):':'.; '-- .+_.:lI ... 'L ... o n? 16 de 19~. IHo .. :tar pnr~c~r sôbre eroen:il COlh,' 
D' C2sa. deverão ser di".cuti as e i'O- q~~I~!!;,) 1.:. ~ êl f..:aiIJ, ti':::: rIO a E""!1 d'''cu .:1). (Po.IHC'.) c,:~:'~:on3.1 de ~i~iatira d:> Sr. P.-et> 
1 __ .las em se~s:'Jo socret'l. I C...:;S .. ;U.'~ ... O. , :'l":r.r12m S, nhc; E:nad:;r d~,,"::::jzn- c..~;..e..:l da ~ep~"bLoo. 

. . • _ Em , ... ~~',J • 'c') I·ar C.l pJ!1J~"Ta. enC~:i;"ro a. d:.s- 1',a .... .íl m:'..l"S hr.vcndo cfJ.e t r.ta, \'.J 
. S'O,l;~.to, po~t·J..t:I.t(), dOA S~n1"tre."-fl!n-1 ' ... ~....... CL' <o. ' enc;;:"":ar í! s~ .. ·5ão. de·l,ll..iu.':J pL .. ·. 

('~c.llar.O.3- as mL .. -~:n.sáYelfl. rrov.dCil- Os S.:nho:;:-c,5 Szn ..... ..:ú-·(~ q\.!~ • p"o-' :;::m \''';':<0. a de am::mhã, a ugu..ntc 
(laf.. I VEm a r~ci.aç'J.o f.nal qu-e.:J..n p. rr:.J..- \ O~ e"~:l::-CS E"n"..co!'ts (!ue 8"P:-O-\ ...... ~ ............. - r.... -.-~ 

. lA se,::.sao ttanSfOt11l!1..-Y~ e,n ,~_ I n ... Co:iJ." sznt<:.:i.:.s, lP'::U-,_l. 1\ .• 1 .., l~.j.,':1) flrsl. qu:;iram p:r_ v· .. -' __ i<_ ..... C __ ....c ... 

e volta ,a ser publica, as 22 horf"!.,j I E..;,.tá aprovada. I Ap:o\aC:a. I OaOL..\1 DO e!A 
e 16 mmutos). V:~ à. Camata. li.)'j r:;~'P~:t:.~~.3. I V..!l à paxu!3açeo. 

,ereta, as 21 hO!,CLS e ~OI·Il·,·t.t")s, I Im.::.n.-~"l· vl1~'GO, (Pausa.) 

O :;:1. ?aZS1!IZ?~E: 1P.rura., a:::::.m;..l;:J.1á a m;:~(;', n1";J.u;,ll Vdi [.f'f lida ou~:a redaç-ll,J final S.::..'-'Õ20 de ~j de junlu d2 l::A 
oa.. .. ,a. dw:i:;no oS:. S:.n...:!:.: 1::..:..r ... (.) 

r::'L'i aberta a sessãi> públi a.. R:.tzn1e. E' lido o .s~Ju!nt.~: I tS~x;..;J.'f...:iru' 
a Sr. 19 secretário prcced rã à le't':.. r I ·t·,,~ dl fedaçã:J final corr~ondente I Vai ~~r 1:·':::1 c;.!'."'" l~i..·t;,:J f,~ ,I. P:tr2~cr nº l:.'~:1, G2 196·.:~ ! 1 

t amenlJ do S:nado 'ao P ejeto de E' lido o s;,c>::,umte: flc:J['çã.o final Co P.ojeto ele n..>cún;..;.n~a-;,dO da ".:",t.:':'ÇãO, em P ~:l.'-
D ~f['o L~31.s~.atlvo n Q 34. d ]96;1, I ""c~o'I:('êo n~ 27 Úl lO~t! qu~ no- ' ~ ,'. c:t.:> l:! cJ"to ~e L,..l do S~'nJ.,l.O nl...-

E lido. o se3"u1nte ~. , ., '.,../ m,,~o 50, d~ 1~v3, ae autOl'.a ao $-
i P o '?1 d '1~::;.I.l n!e1U LUjZ V18'rt~ de Cf'"v.,.h'J <'~n"dJr Aí!. ão Slçln:':> cb ce.:' 

. I arecer n· L!,_, e _.... p(l[(J o ca:go (te i ... /édC:J, PL-3, c'o ~~3" flue P'u mo.,",- dTU ,qu~" '-
'~ , C)""'d ri S' c~ i, • ('efla ~o .,.. .... o e...np, .. a .. J nJquerimc;1to n9 193, e 19C-~" Redaçao fl1Wl ao prcjeto ele De- F~ 'dC'~ a ccr ,c;.j -' (,0..· !.~u.,> ~cllef..c~á-·:Q.3 t~.:::o dl~,:":to o; 11'~ 

O
• ereto Lcgislatit.'O n? 16, ds lf:S~ ....... Hr dúctam~nte. de eH1nr.-:"cc..o'· um' 

: Parecer nQ ~·2 , de 1SSl;. ! (n9 62-A, de lS33, n~ Ca'i"a Cc oll- A Cl)m:;::20 D:n;'tO!'~l C?r.? ~nt.' a rq:-3:at'..:o, P'6.a. IUl fo.·~~a. do (Ú"PO~I::' 
'Redaç-Jo final da ementz do Sc. . g~m)_ rrS2,C'ào fi;;r.l do P:'ojeto de R:s.:..lu ... no ~.t. {18 da Con'ol~daç':o dJ...::, Lf'~ 

do ao Projeto de Decref~ Legts- ' R~t.ator: $1', Wa!f;e.:io Cu:;;.d ç..lO n' 27, de lG24, nas ~rg,l:rt':!~ do .craba!ho, :;,p.-on.-clJ. velo De.::retJ-
'lal"t"O n9 34, de 1964. (;'9 lU-A, A CC~5io apre.s2nt<l a l.;~...'.çãO t~rmc.: : , lei !l? Õ, 452, de 11 de nútio de 19!! 1, 
d3 1C64, na Casa de !rigem). final do Projet.o de Decreta L:~I • .Ja- RFSCL"CÇAO N9 . t:::nc..o r,ll'E'cerr.:; ('cil ns. 285 e 2C:; 
Rt'::,t.::r: S:-. S:.nad::lf iVa.LfrH':'o tiv.o nO 16, de 19:i;1 (TI9 62-A, d.e 1933, O se:nndo Fed~lal re~.olve: d.; 1~~·:lJ GCS C.;m:..-:sõ.:s: de Consf,l: 

Guriz1 na. Casa. de OrIgem) que aplo ... .a. Cs I tuutçao e Ju:,tJ.ça, fayo..:.áliel, no., ~:-
l;.statutos do Cçntro Inl,,~lnacl::.n:ll de Arti~O Úll!CO. t r.omarlo. de a'ô '- ! ~1C~ do Sub:titUtivo que ll.presenta o 

_-\ C.:;-...n!,~:oã.::> a.p:-Cé.:tl1.ta a r':'::Jçl~ Estudos para. COn.5crvaçao e R~_U::u- I do COiu o art. 85. letra c, ite:n 2. ('o I l1_J Le;J!;:!nç:lO So~'al, c:ntrár.o.ao 
:f :--:li da. €'mEnda. co S:m.aào ao Pro- ração de B~ns Culturais, criado em Rf''1imento Int.:rno. ccmb:nado tcm' p."OjEto e também ao $ubs"titu~ho 
~~:() d~ D::-c:.:,t:J Lf'l.;ti.Slatlv nl) 34, REsolução da IX S2s.são da Ccni::ên- o art. 75, i~em VI, da Resolução n' 6 \CO~fO oca esclare,::!.mcnt.o p:esb.:tdo 
ç:;! .lí:61 \n9 12t-A, dJ 1961.lna Cas3. cia Geral ci.a. Organ1zação das Na- de 19S0, para o ('~rgD de Médi.::o, PL-3, 2crJ.~l11fD~e p':":o re!ator na s~ão da 
C3 pr-~:1:m) qu~ di'põ~ ,s5arf 8. apli- çõos unida.s pru-a a Educação, a. Cizn- do Quadro da Sc.c-::ebr:a Co S~~do 3 do mes em cur:OI. tenlÃo \'0 <> Et~iL 
(' t-;-PO GO De:.~e:J Le3:s1ativp nV 19, eia e a Cultura (UNESCO> rc:u.:.zada Fed.::.ra1, Lu:z Vieira de Carva:ha. !'·fparr.:lo do Sr. Senador A;:'~ôrUo 
C::' 1962. ,em 1956. Sa!ü da Gom's.::ão D:retor:1. em 25 C:JrlC5. 

t:;:LJ. d.:ls s:~~e;:, €m 25 4e junho Sala das SeS!Õ~, {m 25-6-1!lC4. - de junho de 1964. _ A[oura An:1ra::-e. : 2 de 195;. _ Sebastião Aschqr, P-r.ê,~i- Sebastião Archer, ,p1"€Hdente, - VaI- I (.~,'jt",. _ Wa7j.redo G'l.LTgel'tR<:~at!:1". frerlo Gurgel, Re.::.tor. - Edmul}-do - Nogueira da Gama. - Dln'1rt'J 
_ ttdmundo Leví, I Lev~. Mariz. - CaUefe PinheirO. - Joo-, D',·cu' MO e t d ~~ quim Pare·í1.te. - Gl1ic!o Mcn'1m. 1 d2.~ão Ft~ai (g}er~~~~ WlllcoC' d.~-

,A;\,E"XO AO PJ!:Rl<'CER r? 4"ü t ANEXO AO PARECER N1 421, 1 • \ M • pe a omlSsll.o .... DE iW4" -, I DE 1964 O SR. PR~SIDr:X"fE: I ae Rcd.~ao, em seu Parecer n 9 33·"'-
O Sr, lI;) Secretário irá pro~ed'r à I ~~ l~~~~ d%e p~Oje~o de Ld do S~nad~ 

Redcr::ã.o Jtn.{L~ da. emenda do. Reilação fmal do projeto de le~tura de o"tr- rCO"e",'men+n que' 'e GH'd' '~onA' uto .. ia. do. Sr,' Se,nador 
.?'te o aO r01e o e cr"Cto Le 2 acha sôbre a mesa, r nac on"~'J~dade 'd S.POe EO re B S d P· t d 0t Decreto Leg~slatit:o n ll 16. de 1964 ... v '"1" \AJ - ..... o ~Y1 LLm que d b 

Senado ao projt!ta de D-ecreto (nl} 6 -A, de 1983, na Cma d~ 1 • "'. e menor estranoeiro 
Lc!]iSlatH'o n9 34. de 1961 (l24-A. Origem) que aprova o.s Estalutos li: lid-o e ap}:ov..ldo o seãu'nte: I reside~te no pais, filho de pa:; e ..... 
de ISS4, na O.lsa de. O 'gem). do Centro Internacional de Estu-. 1 trangelros naturalizados b"a<>ii~ 1'03 

d.os para Conservação e Restau. Requerllnento n9 199, de 1954· aqui dcmlcH:ados. . ." • 
D;''':põ'J sõbt"e a apU acão do ração de Bens Culturais criado t 

D::crefo Legislativo n 19, de por ResOlução da IX SéssãO da Nos t.érmos dOS arts. 211, letra. 1'. 3 
1:)C2, (que di,spõe sôbre 4 fixação I ConferênCia. Geral da Organiza- e 315, do R~gimento Interno, requeiro 

'cos subsiid;os, dtán;'lS e ajuda de çãO das Nações Unidas para a d~pen.sa. de publtmção para a lme-
cu.dO. I?'l membros dO~\" ongres- I Educaçã,o, a Ciência e a Cultura diata discussão e votação -da. redação 
.~o Nnc.'o7lal, p:Lra o piado le- (UNESCQ) realizada em 1956. final do Projeto de Resolução n9 27, 
y's;alJl'o de 19ê3, a 19 ). O CongresS"o Nacional decreta- de 1964, que nomeia Luiz Vieira de 

EMEND.-t. J Ar·t. 19 São aprovados os Estátuks Carvalho p:.rra. o cat~o de Médico, 
do "centro Internacional de EStudm> PL-3, do Quadro da Secntaria do 

( do Plenérlol pa.m Conserva.ção e Restauração de S·en.ado Federal. 
.A:o :.uti~o 19 , ar...:r€&Xillte-.-:; : Bens CUlturais", crli-do em Re,s'olu- Sala das Sessões, em 25 de junho 
A,"rt, 1°, ...... náo ptr.dreê.d. porem, çã,o da IX Sessão da Conferência Ge· de 1964. _ Nogueira da Gama. 

a rn:- l ~ fu:a cem a vaitiáv-e-l do sub- ral da organização das Na~ões Uni-
l'i~!P. 111trapa.s~·ar CS \I'el1eim[nt03 de das para a Educação, a Ciencia e (l O SR. PRESIJ)E:sTF.: 
~rjr).i<;lro de Esta-do. Cult.uro. - (UNESCO) - realizada Em AIA_"~";;O em 19Q6. u..i.M<~ a. redsçã.o f:na1.! 

Q SR. PRESIDEN'.FE: (Pausa) . 
O SR. PRESIDENTE: 

q..lcu.:-a Andrade _ SôD-re a mesa SObre ao m:e,s& outro requerimento Nenhum Senhor Senador desejando 
rrq\leril1.1fnto qu~ Y$!l- lier 11to, que v:a1 &ar llão. ' usa;r da palavra, enCê-rro a d·SCu.ssão. 

Em votação. 
g' Hdo e Rip1'OVado o e6·uint.e: E' lIdo e aprovado o segulIite: 

Os Senhores Senad01'cs que apro-
Fle'luerimento n9 197, Requerimento n9 1~8, de 1964 v.m a Redaçfto Flnol queiram per. 

manerer sentados. (Pausa>. 
~~QS têrmas dos a.rtis!:os , l-etlrla Nos têrmos dos arts. 211. 18tr~ P 

"p'',. e 316, do aevmentG InternQ, e 315. do Reg:imento InternQ requel~ Está a.provada.. 
rque;ro dispensa de prtb!ICa ão p..-a ro dJ.>pil",a de publlCllÇão Jl'l"á .. ime. O projeto vaJ à promul."ç'·, 
fi, :m·~dht.a dis~ussão e vo da..rG- diata. discussão e votação da r-eda.- ~'" MJ 

CJ:;RD fllNl.l do Projeto da Deoreto .~ f1n,a.l do P,roj.eto de Decreto La· EstA ea.gotada a matéria da Ordem 
L",,'1- ,;vo n: 24, de 1964. gloSlatlvo n9 16, de IS64, 00 Dia, 

1:a:.::\' d'RIS S::'sóz,::;. em 25 , 'e Junho 0 ... 1 ... d 6. .... .,'1. 11 1~' do! 19M, _ Gui.dD Mondin. ~ as Sessões., "", ... {1-.1·V_ .r~~· - Lembro aOs Senhore..'\ q::e estão 
Guido .r4ond~ couvocadoo Dana. uma. I'(:un:ão do Oon-

V:-:cus:ão em turn-o único, da re
daçao fmal (oferec!da pela coll1.1a.
s.ão de Redação em "eu pa:--ecer nú
mero 359-64) do PrOjeto de Lei de 
Câ.mara nQ I, de 1984 (I19 2,804, de 
19"61, na Casa de origem) que dá no
va redação tiu3:! ao art.! 25, da LeI 
n Q 3: 8~7, ~ 26 de agõsto de 19.60 (Lei 
Orgamca. da Prc"idêr:c'a. ,s'oc1al \. 

4 

Discussão, em turno único, d) Pa. 
r~er n9 324, de- 1964, rua Com1.ssã o de 
Flnanças, sôbre o Ofício n9 90 de ~'t 
de ab;ril de 1964, pelo qual o' Presi
dente da Fundação das pioneiras SG
eiai." encaminhou ao 'Senado o rela
tórIO das atividades e cópia do balm .. 
ço, correspondentes ao exercício do 
InS3, daquel-a. instituição (parecer d~ 
clarando haver a OomJssã.o de Fín!l.U
ças tomado conhecimento do ~EJIo. 
dlente) . 

Está en.cerrac!a a. se.~são. 

(Levanta-se a sessão à3 22 ho... 
T"a8 a 3D minutos) 
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ccr,H2ScES PERl\1ANENTES 

MESA 
presidente - Moura andrade lPSO, 

/lce-f'rl:::,ttiente - Nogueua aa üama PTB>. 
19 $ecreW.'-lO - lJ'illarte Mauz t UlJl'H 
2v Secretario - GUbeno l\tlaTID.bO ;PI::iD>. 

3'" Secretário - Adalberto Senp. lFTH) 
49 SecretáJio - Cattete Plnheiro lPTN) 
1'" Suplente - JoaqUIm Parente (UDN) 
2'" Suplente - Guido Mondim (PSD, 
39 Suplente - Va.sconccllos rOrres tPTB) 
4Q Suplente - HerlUaldo Vl€írtl ,S. legendo. - BPl) 

REPRESEiHAÇAO PARTIDÁRIA 
PARTIDO SOCIAL DEn.10CRATTC(.. tPSO, - 2l! .representantes 

1. J,.I".se Guruwara - Acre 
Z LPbll(l da SilvelI'a - Pará 
::; EtJ~,enlo HaTlOS - MaranhãQ 

StbasLlão Archer - Marannão 
VltJrIno L'''re1re - Maranhão 
ô(;;efredc PAcheco - PlaUl 
M·:,nezes PWlentel _ CeaJ á. 

4 
5 
6 
7. 
8 
9 

10 
11. 

W 1son Gonçalves - Ceará 
WàHreào Ourg~l - R.O'- Nor"e 
RUY carneIro _ Para1ba 
L~.te Net-o - Serelpe 

.L::'. a.ntorulJ üol..b.lOO - d<lWa 
\ 13. Jc!fer,:,ou <.1': ti3War - t,;, S;mto. 

1

14. (hlbeT~1.i L\l~.nnno - UU.lnaoara 
16. Moura Andrade - Sao f»auJo 
16 AUllo !o'vutana - Saot.a Car.a.nna 

1

17 (JUICi:O l.\l.)oo;n - R. G. Sru. 
18 B,;nedltc Vallaàares - M. Ul:Cal.! 
19 f'ulnLo MUUer - Mato G1"'~ 
20 JOSé {<'el1cmnc - G01M 
21 JUE-cel1no f{ubl~chEK _ Oo1é.s 
22 Pedro Luc,Qvico _ GOIás 

PARj l.JU fRABAlJUSTA BR.\3!J ErRO IPTb - 17 represent.'lnl& 

8LOCOO PARTl;)tJ~l03 

DlotlO ·par4~mentar. t.:J.ependcllr.e 

p::;.p - U. Sen.a.aore:l 
PTN O Sen.adOre:1 
PSB 1 Senador 

, PR _ 1 senador 
M ra 1 Senador 
P~'C 1 Sena.dor 

Sem ~tr(''bd.a Q Senadores 

Lider dO Govérno' 
Filinto Müller 

](j Scn.:ldord 

LIDERANÇAS 

Vlce·Ltderc8: 
Daruel KrIeger 
Mem de Sá 

Wll. C'n Gonçalves 

BLOCC PARLAi1..1ENTAR INDEPf.rJDErJTZ 
Lfaer: u.llo de Matos f,PTNl 

Vlce· Lider; 
t\.urél1o Vtanna tPSB) 

J~ phM MJ.fl~o lS;;'m io~cnt1a) 

li - PARTIDOS 
1. Aaa,t)ertu seDa - Acre 1(., 

a OWUl Pa.,ssI.lS - Acre 11 
Pes..oJ:l. ot. Q...:eúvz _ pernamtiuOt: 
Ju~e Ernl.l·.lJ pernamoucu tlARTIlJO SOCIAl DEMULIo.(.ldll.u PAJ:{ I l..1JO LIBERTADOR 

LLael Mem Qe Sã 
VlCt· uac1 . A-IUySlO de 

3_ I/lvalC1" .LlD18 _ Amazonas 112 Silvestre pe,lC!eS - AlagoaE tP S D J 
4. H:àmunol". LeVl - Amazonas 13 Va~conCe!u~ rôrres - R'" de J&. 

nelnJ fi ArtntlJ VLrgJlio - Amazonas I 
6 Ant.on:c JuCâ _ Cea. 9 l{ 

7 I)ut Hult Rosado _ t?.a N.Jru 15 
8 Aer(Jemlro de E"lguelrEdo - Parlllba 116 
9 a:arros Carvalho - Pernambuco i7 

Nelson MUCLuan - parana 
Mello el "g.a - par9nà 
Nogue1l'a da Gama _ Mo Gerw 
Bezerra Net-t. - Mate Oros..<>.o 

ONIAO IJEMOCRATlCÂ NACI0."U (UUI'l1 _ l!:l epre:::en:tl.ntes 

1. Z.:J.t.!.o.3Il.as de AssumpçJ.o - Pdo"'âl9 
2 Juaqwm Parente _ Plaul lO, 
S Jasf' CândIdu - PIam 11. 
., Omart.e MarIz _ R O do No:-te 12 
fi JQàq AgripInO - paralba 113 
6 Rw palmelI'B - AJa.gOh 14 
7 E>~rl('-c- Re?ende - E Sdnto ,15 
8 At'Jn.<;.o. Arinos - Guanabar! 

Pa<Le C'l:(L<J/:ktnS - 5 PdU10 
AdOlphO /"';dn:o _ Paraná. 
lrineu I::!-o. ,...hausen - S ":atarlDb 
AnrÓDl<.. CatJos - S Catar'Wa 
Danle, K.r legel _ R G jo Stl.: 
M!J!.On Campo!" - l\'l'nas Uenu.s 
Lop~ da ~"'ost.a _ l\ln to (lrv.SS( 

1 ARl'lDO L1SERT ADOR PL> - 2 repro:~ntaote_~ 

1. Aloysfc de Carvalho _ Bahia 2 Mem de Sà _ R Q do 3'.11 

PARttDO I1U ~ALHIS'l' A NA(JI(., NAl tPTNI 2 repre!'l'lltllate: 

1. C!tttNe Ptnbetro - Parê. 2 Lia:: de l\tatos S Paulo 

pA,RrIDO SOClAL PROGRESSlS'IA (PSPI _ :d repre",eO'aDteI 

1. RáU O!ubertl _ E, SantcS a M gue! CoJto - R de Janeltc 

PAR nDO SOCIAL URASlJ..E.IRO lPSlh - 1 repre~elltante 

I, Aurélio Viana - Guanabara 

NO V J..t\l.EJ.'f'"f O rRABAUIlS'IA RENOVADOR tM1"R1 1 rep:'esen a.ltf 

1. Aarão StenOruc.t - RIO le Janelr'o 

E'ARrlJ..>U REPUl:JUCA":"l. tllR) _ 1 repr";'s~llt.antQ 

1. JUllo 

pAH rIDO DEMOCRA'1 A Cri.Ui'lJ. ... ) (PDC) 

1. Arnon de M~iCl - Alagoas 

5$.'11 Ll!:UENU.t,L 

_ 1. represntant .. 

1. Jot;aphat Marinho - Bahia :4 He-r11:U:1.1dc Vlelf(L - ,$erg.pe 

.ParUdQ Soclal DemOCrat,cv 
Partla.o l'rli:bailllStli Nacloua.. 

Oruao vemocratlca NaCh.lúb.i 
P&rtlC1u L,lberfodQUl 

PartiC10 I'rab:allllsta l'JaclOn!l.. 
Partldo Soclru Progress1Q4I 

Pn.rt!c10 SOCtaJ.1st4l 6ra.sUe1H 
Pa.rtidc H,epubll(;.f~nu 

Pa.l'tI~ DemOCrata Crl.'ltão 
Mt>vhnentu l'ra'Oalhlsta Renov'3..(1m 

sem legenda 

tPSD} 
tP'l'1U 
,UDN' 
'PLJ 
IPTNl 
,PSPl 
,PSB) 
tPRI 
(PUCI 
IMTRI 

2a 
1'1 
15 
a 
~ 

• 
L 
1 
1 
1 

64 
" 

LfC1er: Fll1nt<. MUD.er 

Vice Ltàer-e& ~ 

WUson Goo.çaJves 
Si.getreoc f'a.checc 
Walfredo Ourgel 

Carv lL;.(J 

PAR rUJO SUCtAl l""'l{Ul,..rf!.;.: .. .'::;Jl·"S'fA 
,p S P) 

Uae1: /JJ IQUe~ Couto 
VIce· Ltael, RaUl Glubertl 

PAR11UO l·RABALHJt)JA 
.'IIAC'lüNAl ePTNI 

I'AdfllJO í'RAHALHISTA 
BRASILEIRU I P'l13) Lide" uno le Mato! 

Vlce·1./C1e, (;attete Pmheiro 
Ltae,: Art.hw Vugl11a 

~licEt- L.i4et es: 
Bezerra New 

, OscaJ Pa;ssos I AntôOlo Jucá 

UNlAO OEMOCRA T1CA 
tO O N) 

Lider: Damel Hr1cgcr 

Vlce-l...taeles: 

EuriCO t'tezende 
Adolpho Pranoo 
Padre Ca_lazans 
Lopes da c~te. 

llt - Pa'tl-,;;.o~ ae L W 
Nep,caenwnle 

MOV lMK."I J U l'RAHALH1::il A 
t-tI<.:NL'V 1\1JOR 1I\1TRI 

Repl e.:.entan te: Aarão Slelfll)fu.-:h 

NAC10NA': /PARJ.U.N !)E.\10CHAIA CRltil{>.C 
\PUC) 

Representante: Amor: de Me'io 

P.-\R 1'IUO REl--UlU .. ICA!\IO t'R) 
Reprel>-en'aoLe:. Júllu Lel'e 

PA.li Ill)() ~Ut'IALl~fl li 
liRA...'"iJ I....EIRO PSU' 

Rep esenUlnte: ALlfello Y:Ju:la 

ACRICUL TURA 

Presidente _ Senado! J~é Blrmulc IP'"ral 

Vlce PresldeDte -Senador E'jgênlo Barro~ ; PSl») 

COM::>OSJÇAO 
ntula.res SIJplentea 

Eugênio Barros 
Jose Fe11c19no 

rttUlare3 

José t!!rm1rlo 
DLx-Hu.it Rosado 

l'lrulflr2a 

Lopes da Josta 
Antônlo Carlos 

rttulares 

I'SD 
I 
2 

"TB 
I 
2 

ODN 

l. 
3 

B "'.1. 

Atttllc Fontana 
Bene<llcto V'll1adar93 

Supl~nt~ 

Me!o Braga. 
A:-rrecuI'Q de FlguelrcC.J 

sup:enr.oo 

Danle! Krleger 
Jo{l.o Ag-rlptno 

Suplent€j 

Jóltc Leite 

8ecrelárto 
RfJUnióes 

JosP Ney Dant.as 
quinW&-feuas, U 10 tlor03. 
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~. 

Jefferson d. Ag 
Antônio Ba.lbtno· 
Wilson Goncalves 
'Q.uy Carneiro 

Edmundo Len 
Bezerra. Neto 
""Ihur VirgUlo 

ON€JTlTUIÇAQ [l JUSTiÇA 
Ar1nos (UDN) 

Ibon Gonça.lvés (PSO). 

OOllll'OSIQAO 

Ii'lJD 

1.>:rn 

O'DN 

Suplent<.::J 

1. Meneze: Plmento! 
B. Leite Neto· 
3. JOSé F'eUClano 
~. Fil1nto MUiler 

1. Argemlro de FicrUei:;c=:::, 
a. Melo Braga. 
3. Otcar Passe 

Aloysio de Carv" 1.0 (PL) 

Afonso Arinos 

1. Da.niel t<.rleger 

a. JoAo A{:11plnO 

3. Eurioo Rezende bIlilton Campos «(I) 

B l? .I. 

Josaphat ~ia.rlnho (SC!ll lelenrt.aJ Anrão Stelnbruch G!4TC)~ 

Secretd:no: Mnri Helena Bue:l.O Br.l1l0!!O. 

Reuneões _ q tas-telrn.s, as 16 horaS 

DISTRrrO FEDER,~L 

pr€sicteu.:.e - AW'é!i Vianna (PSBJ 

Vlce-pre..-~dente - edro LudoV1CO (PSD) 
CO:V1PO!:i]ÇAO 

rltular f 

Pedro Ludo-.iCO 

Filmtc M;jUer 

Oscal Pa.ssos 
Edm:.moo Lev! 

11 . ~Ilo V1anna 

Sel'l~farta 

LPi~e ~rto 
1\"[;, t Bn;l 

J ~e r -:::r:ano 

<h,~'" F:rr.lr:o 
lu ~ ,ç [j'-e r:-\ 

~SD 

! José E"eü .. JaDO 

2 Waltreac (JI.ltiel 

P'I" 
1 t>.lelo Braga 

2 An!.On.:o J'JcS 
I< , 1. 

, lH Lino de \lat-tos lPTN),. 

J'Jl1E'L8 Rioelro oOoS S.:lntos 

Q'.l,lm.as lelras, t5 16 ,Juras 

ECONOMIA 
pres:ctente - I.clt,e .'\et..o iPSD) 

VI e-Preslctente - J~é E.: •... IQ d:"18l 

CO:\lPOSlt;AQ 

f'SD 
Su.plentes 

I. Jeftrrso'n de A'i'llU 
2 Slgl.!tredo Pacheeo 
3 t:::b3~t::l,J Archer 

P'IB 

S"zetra 1'\ ~-~ .. 
2 Oscal PJ._',*,'\.'S 

L;UN 

I. José Cândxl0 

VPf'S ~., Cos~a 

l:~:'l:"1 B;);~!~a' •• ·rn 

2 

3 

21(' ,afIas 
Mem <le 

de AS3umPÇ!\O 
S, IPL) 

DP!. 
Aurélio VIanna CPSB). 

"S"'~re'4ria _ Ara-cy O'ReUlv 
n""lnlÕ.e-S - Qu!nta.s-feiras às 15,30 

EVUCAÇl.O E CULTURA 

p, eSLaent-e - Mcneus pl,1 ~ntel tPSD~ 

V ce-Presutente - Padre CBlazan,s ,PTH) 

':O:-1P.QSH.MO 

l'ttnla ea 
11"1'11"':',".<: P'mt'n:el 
\\ ',I: ,de U'lrgel 

() :...:;::e::c:~c.o 

PSD 

eup:entes 
1 B:nedteto \:cll1:'darc 
2: Sigefr~dc pacheco 

/ 

Junho do 19(54 

[7S13 
1. EdmUlldo LCP 
li. VlvaJlIo L1mcI 

ÇDN 
1. Afonso Al'lnos 
2. Mllton CampIl:! 

DP.1. 

(Cc:!> I~w<:tt!ll.) 
C~cr~ttll". -

F.:31U116es -

Llno d. Mattos (PTN): 
Veta Aivar-en::a M-:tfra 
Quarta.s·felras, àS 16 ilOrca 

iFli\JAiIlÇAG 

o Pre:id-c;'!.'kJ-
Ar3emlro d~ l'fõa:lrcdo )!?'!'D. _ ). 

Vico-PTssidll1U;O - Do.n1el lliie~er (UD.N), 

Tltu1a,rc.J 
Vlctorlno FrelIe 
Lobã.o dn Slh'elTa 
Slgetreao pacncco 
Wi!.sOD QCnçalVf3 
.Le1te Neto 

Arr,emlro de FlguelreGo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Que1I03 
Antonio Jucâ. . 

DanIel Kr1eger 
Irineu Bornha'.LSen 
Eurico Rezende 

Mem de Sá 

COllll'OSI\iAO 

USD 
Suplente" 

1. Attlllo Fon_. 
2. José GUlomard 
3. Eugênio Berros 
4. Menezes Pimentel
ã. Pedro LudoVlCt.. 

l?TB 
1. Jo.se . Erm1rl0 
2. Edmundo J.,eV'1 
3. Melo 9raqQ 

4 Oscar Passos 
UDN 

1. Milton Can .. pOs 
2 João AgMp= 
3 Ado!pho Franco 

l"L 
AlOYsio de Carvalho 

D p.L 

1 Jul10 Lelt2 tpn, 

= 

Lino de l\11"1)~ fPTN) 
A'lrélll. Vtnnna (PSB) 2. Josaphal Marinho tO. lc3'ec(,:.~ 

'iecretá.rio - Cid BrUZger 
R~\mlões - Q'.uutas·tetru 

INDUSTRIA E C01mRCIO 

..... "-iripnfp - Senado_ .10Sé FeLiclano (PSD) 
V1c'.!·Presidentc - Senador Nelson Maculan lPTB~ 

TItulares 
José FdiciBDO 
Atílio Fontana 

Nelson Macu:lan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
lrineu BornhauseJ. 

COMPuS IÇA0 

PSD 

P'l'B 

Lobão da 
sebastião 

Suplente 
Silveira 
Archer 

VIValdo Uma. 
Oscar Pa.ssos 

.UDN 
LOpes da Costa. 
Eurico Rtzende 

BPl 

Adl'&O SteL::rt ~h Raul Giubertl 
secret-jri::t - Maria Helena. BuenO Brandão 
Reunião - Quintas·feiras, às 16,30 horas 

LEGISLAÇÃO SOCIA ... 

pres1denté - VlVIndo Llma IPTB, 
vtce-Pre8tdente - Waltreoio Q'lf:rel \ :'SD) 

CO:\1P()Slt;AQ 

TitUlares 

Ruy CarneIro 
Wadredo U'lrge.1 

A ttll10 Font-"I..na 
E-J'""l'fnlc Barr~ 

Vn-aJdo Llma 
AntOnl-o JU('à 

PSD 
SUplentCD 

1 Leite Neto 
2 JOSé Gwomard 
3 Sl::etredo Pacheco 
4 Lobão da S,lveiro 

PTB 
1 Edmundo Levt 
2, pesosôa de Quo.roz 

UDN 
Eurl00 Rezende 1, Lopes da Costa 
An:Onlo CaI'lOJ 2 zacbanas de Ass mç[o 

BPl. 
Auréli<l V::anna (PSSf Aarão S~e;nbruch fMTR) 

8ecre+â.rla - Vera- Alvaren:w. Mafra 
Reunjões - TerçGs-f~lIas, àS 15 Iloras 
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, 11tulares 
'~OJ6to ~7alla.dares 
if.&ff.éroon de Aguiar 

JiGING.~ 
OOMl/OSlt;JAO 

~rn~' 
1. li'odto r,udovloo 
2. Fil1nto Müller 

1'TB 
~ Erm1rio 
~mlr<t de Fi~eEreao' 

1. N.lS<>n Maculall 
2, Ant<inlo Jllei 

UDN 
''''ç4<l t.grJl'ino 
MMmo Carlos 

jJ{)8~hat Ma.rinhl. 

1. José Oên_ 
2. Monso APt_ 

BPI 
Júlio 1,Olto 

POL!OONO DAS S~CAS 
I'r .. idenU - Rui carneiro (P~ 

VitH>-~e - AUl'éllo Vlanne Ú'6Bl 

OOMPOSrçAO 

PSD 
Supl..,tCIII 

1. Sigofredo P&oheoo 
2. LeIte Neto 

PTB 
L Antônio ~ 
2, JOsé mrlUlrlo 

tmN 
L LOpe. dAI coata 
2. AntOOl<> ~ 

JI,P.l. 

Julio LeIte IIfflI 
~ - ~""1 O'"áelUy . _ Quart..,,· telrU, .. 141 

li'SIOJ'lUrOS DO EXECUTI 

aoM~IiIU.O DII PROJETOS DO E>liEGUTIVO 

",~14<n~. - ltQIIaI\IQr Jolto Agripino <UQN). 
. .trioe'~Pt&Bidente ~ Wl1S(rl'l Gonçalves (PSD) 

I' 
Mom ti<! Sá 
~, 

Dil<rr~ Ca.rvalho 
~emrr!t Neto 

1< 
l)arRiel Kriegf!l. 

~, 
Lino de Maltof 

OOMPOSIÇt.O 

lIlilD 

PL 

PTB 

SupliJntel! 
walftedo GU1't/é1 
José FeUclano 
RUy Carnelro 

AloysÍo de C\\rTs,lho 

EdmW1do Levi 
MelO' Braga 

UDN 
Antonio ca.rlCJt; 
Adolt>ho Franco 

BPI 
AuréliQ Vianna. 

RIDAÇAO 
. )!rMtlente - Dlx-HaIt -..10 (fTB[) 

"Ioe-~U - Antonio c..ti«! (1)'0!(). 

Tltul .... 
'I'l~Imdo Gurgol 
~b04t!ão. Areh. , 

DiI<-Ji[ult __ ) 

" .( 
Antônio carlol 

QOMPOSIÇAO 

I'SD -\. LObAo 14 Sn.m. 
A. Jooé Fe1lc""'o 

l'TB ( 
ÍIldInUBdo 1#11 

UDN 
EurIco _ndt 

•. 1'.1. 
. ...-----/ J~llAt Marinho ~ 
.aa~ - Sartth Abra.hli.O 

r .... ldaate -
VIoe-Pr .. ldente 

Rti.AÇOlS !XT!RIORES 
l!Bn..uflo Valladaras (PZDI 
- -.. do quolroz (PTBI 

Benedicto V'illaMrO/' 
FUlllto MUllor 
Menezes P'i,nentel 
3-oeé GuJomard 

.. _ de Quelr~ 

ytMIdo LImA 
.~ E'assos 

OOMPO~lÇAO 
Suplemw. 

'L RlI1 c.rnelro 
a. LoLIle Neto 
a. Vi<>torlllo FreIre 
4. Wilson QonçoJv .. 

IPTB, 

1 ' AllMnIo ""'" 
S. ~ clt lI'IIRIeIredoo' /1._-

.!ICunlõe. •• quln~ AIlI 16 10."""" 

SAODE 

~!4ente - 6Ige!rodo Ii'~ 
.~t!ento - J060 Càt!dldo 

Jcaé C&ndldo 

aaul alUbertl IPSPI 

GlOMl'OS71j1AO 

ItUplentea ') 

UDN 
Lopeo d. _to 

a 1'.1. 

Milll»l Oouto Il'BPI. 
Seor.t4rto _ Elduardo Rui Bar ...... 

Be;uniOes quinta". telN8, U 15 n.oras. 

IEGURANÇA NACIONAl.: 

I Pre61Clente - "acharl... Qo Mrumpção 'UDII) 
Vi<>&-Preeldent. - Jose ~u1om.rd 'PSDI 

J086 Gw.omard 
VletoriIlo Freire 

Silvestre fl'ér1cles 
0S001 Passos 

Ir1neu Bomhau&en 
ZlIChart.. ao Assump9!< 

OOMl'OSICAO 

PRD 

8uplentee ~ 

1 RlI1 C8.meln> 
2. A tti110 Fontaat 

1. José li!rmirio 
2, Oi.<·Huit RoBadO 

1 AdolJ;Jho rra.nco 
a eurico Rezende 

B P.1. 

Auréll<l Vianna 

8eor6t4rio _ Alex.andre P!aende. 

Reunf<l.. - qUlntsa feiras, &! 17 tlor .... 

IERV~:çO POBUCO CIVil' 

E'reIddente _ Alor81o clt Carv9Jllo I1'L) 
Vlcf>.f:>Asldente - LeIte Neto (PSO) 

I 
t Leite Neto 

FUinoo Müller 

I.h··{ult Ro&ado 
Silvestre ~ét1c.lep 

Aloysio de ca.rvalho 

Aa.rlIo Itklnbruch (M'I'R) 

COMP06IÇAO 

ltutJlentes ' 

1. V1ctortno ii're1re 
:I Slgefredo Pacheco 

1. Melo Sra.ga 
2 AtltGnio JuclL } 

Antôul~ Darlos 

f'l. 
Mem de Sá 

a,p.l . 

Miguel couto lPli!P)i 
S ..... t4rJo - Joaê Ne, O<tnt •• , 

Reu1tf~ .. - terç .. -telras, I\S 1~ U>1'I'.ll. 
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OMUNICAÇ'JG:S [! OBRAS POBLlCIIG 

OOMPOSIÇAO 

vUplEDtes 

PSD 

Eugênio sarros 

Wilson Gonçalves 

1. Jefter.:wD .le A(IWaI 

2. Jose GulomnrCl 

.l:it:zerra Neto 

n:s 

I, 

I 

Melo Braga. 

uo;v 
Lopes Costo. 

I 
IrlnE'u tsortUlau~n 

1~ P.l. 

M1auel Couto IPSP) J Raul Gluberti IPSP) 

Secretárto -- A,exand e pfaendOl' 

Reuntões _ qu~rtas-trlr&3. às 16 horas. 

----co-;,IssõES ESPÉCIAIS 

r'i Para RevisRo do Pr!Ojeto que I C) 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU
TOR 

Para o estudo dos efeitos 
da INFLACAO E DA POLlTI
CA TRIBUT AR IA 'E CM JIAL 
SOBRE AS EMPRItSAS PRI
VADAS 

CriMa em vlSLuue \lo ne~uenm~ntc. 
n J 480·6~ do ::ir t5enaa I '\dlJ'".Qo - Orlada em VlrtUue 
CàmpOb, aptuvaao ~m.lO e laae.rc\to O'" tl31.6;.i do SI 

dO Requerimen .. 
$f'n8-vOI Uvuv€a 
sessão de li! de de 1962. I Vieira aprovado na 

(ncç!'.o It., ,IUl1hO c'c ~~64 
• _~ __ o ~ ~~-:"'====-_~~-=-=::-:~--z-__ . ____ o __ -___ -"0--.. _:::.. __ ) 

I!:) Para efetuar o le,,~m~.msll" I H) 
to da PRODUÇI\O iVl'I'I'r.:'1/\L 

"'ara o estudo das !\qenr.~n 
gens do Poder E~ecutivo re.· 
ferentes u REFORMA M;J, 
MINIS-,ilATIVA 

DO PAIS e estudar 00 mei03 
capazes de ilossibilitar B 

suo industriall7.ação 

Crlacta em virtude do R.equertmen .. 
to nY 66b-63. do !:ir. St:!no.dar ,,0Sé 
EnniriO, aprovado DI:!. sessão da ló "C 
setembro de 1963. 

DeSignada em 19 de setemlJro Gt: 
1963. 

PrO:"l'ogada em virtude do aeque· 
rlmenoo n'" 1.159-63, do Ex. Send.r:tot 
Ml.lton campo.;;. aprovRdo na zellsão 
de 10 de dezembro de 1963. 

Membros .9> - PartldoJ 

José Fellcl~no _ psu. 
Attllio Fontana - PSD. 
.Eugenio Ban'os - PSD. 
Jose Ermirto (Relator) -
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga - PTB 
Lopea da Costa - 1JDN. 

PTll. 

MIlton Campos (PresIdente) 
UU.N. 

Júl10 unte IVICePr.) - PRo 

8ecretà1'lo: AuxWar LeglSS-JtJVO 
PL-10 Alexandre MarquC'.:; d.l al'JU· 
Querque Mello. 

Reuniões: 51!<,s teirae às lO bares. 

Orlada por ~n!c!at.j.;~ dr. CW:nc-=~ 
dos Deputadoa aprovado Dela Unr.('c 
em 1.12 1968. 

Senrulorea, 
WUSon Gonçlr.ne;, - ~ '~D~ 
Leite Neto - ,;.,.D. 
Silefredo Pacheco - ?SD • 
.tu-geIllll"o de Flr,ueu eao - PT!l, 
EdJ:nvndo LeVi - P'I'B. 
Ad'Olph'J Frrnco - OD1\. 
JoãO AgrlpulO - 1Jm:. 
ij.urél1o VIanna _ PSB 
Josaphat Marinho - sem !:?gcU' - • 
Deputados: 

Gustavo capaneD'--..:l IP' ~\1'='''-~)_ 
PSD. 

AlIerbal Jurema - PSD. 
Laerte VtC'l"B - ODN (Su~"'íJttrJ::n 

pelo eputaóo Arnaldo i-;".tgUt,;..'c). 

HeItor Dias - ODN. 
Doutel de Andrar.l:; - ?Te~ 

Arnaldo cerdelra _ P5P. 

Juarez rávora - ?UC. 

E"I:/"aléo Pinto _ t-.ITR. 

Designada em 22 de ndvmOTO. de agôsto de 1963. 
1062. F) I DeSlgn.a. em 8 de agOsto de llW;1. t'ara estudar a situaçao dos 

TRANSPORTES MARíTI_ 
MOS E FERROVIARIOS 

CClifJ8§l§õES ESPEClIAW 
PARA O ~S'!:'UDO lIlS 
iPRUJ.:i;TCS '}.~ 8J1íIJlm .. 
DAS AI. CONSl'lTUllCXC ?rorrogada ate 15 de de$embfO (!e Prorrogaaa em v\rt'ude do Requen ... 

191>3 em VlItucte dO Hequenfenr.c. nCl~ mento D9 1.161. de 196::1 do Senno] 
mero 19:i-6:.!:. ap~ovad(; em l~ 1e áe· Senador Attfl10 Fontana, aprov8.Jo 
zeinbro de ;962 em 10 de dezembro de 1963. 

OompletaQa em 4 de anelTO ae 
1963, com d. jes.~nal,;aLo ao ~eanvres Memt:lroB '51 - PartidOS 
Senadores Va.icon ... t:.os Orfes e AttWo Fontana - Preslde.nto 
Edmunao !AVI. PSD. 

Prorrúglidl:l até 15 Oe debemb!'O (te José Fellc1ano - cVtce-Pr.) 
19j)4 em vu·tuae du rl.t:~lJen~ento nil- PSU. 
mbro 1 19~Hj::J do =>I :-;enapOJ Mer>e
Ze$ punenteJ ap'OVtH:I" em 115 le de· 
zembro de 1963. I 

Membros 17). - Partjldos , 
Qllberto Maflnno - PSU. 
.Menezes t'unenteJ - Ptuj>. 
Henbald<. Vle.rl:l - ULlN. 
MlltoD Uampu.l: - UlJ.N 
Va.sconce.o.<: rOffef - P'1 B. 
Eamunot.. LeVl _ p'fB 
AlOySIO de Carvalho - fi . 

3) Para estudar a Slt ação da 
CASA DA MCf:OA 

Cnaaa em vtrteJoe ao tte uerlm~n· 
to n'" otil-6::S do SI ::)enad I Jeuer
sob de AgUla.: l:lprova.do m l~ :le 
agósto de U:I63 uesIgnaaa em 'la Qf 

~~óstc de 1963 

Prorrogaaa até 14 '1e mar o Cle 1964 
f90' dias I em llrtudE' do Ke uer'men· 
to número 1 160-63 do:5r SeuaQQI 
JeH~rs()-n dê" 1\~111al aprov do em 10 
de de7embrc de 1963 

Membros 17) - Part doo 

Jefter.sOD de Agtc.::.t l.f're lde.at.e 
P"iD 

Wtlson GoncaJve$ - P ... 

Artnw Vlrgtllo - ?'lI:i. 
!tamuna<l LeVl - P'rJ:s 

Ad01PhQ- Franco _ UDN 

i(;urlCO Rezende fVlce?ret;1 ente) -
!:UN, 

Josaphat Marinho - S/1 genctn. 

J~e Ermlrl0 - Relator - F'l'B. 

~dOlpnO v'raneo - UDN, 

AuréUo Vianna _ PI:iU. 

Secretá,na: UnCI8.l Leg1Slattv:o 
PL--3. Jul1eta aIbelfo'O do:: santoa. 

Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AGRO PE.cUARIA e suas r~· 
p~rcussões negativas na ex· 
'r~-'\tção 

CrtaOa em vtrtude do Requer'!l1Wo. 
t.o D'" :)69~63 do Sr Senador J0:5e 
8rmlrto a.provatlc.. !.la $e~.to ,,"'2 20 Uf 
agOsto ae UIJ3. 

Des!~naaa em 22 de agOsto de 19'i3 

?ro"Toga da 001 1 ano, em vlrtu J( 
1c Requerlnli:lltc jç 1 197·63 .10 so. 
'l110T Senadnt Stgetredo I?acheco 
aprovado em lb de dezembro"4 
1963. 

Membro.s (51 _ PartJ.t1oS 

José 1<'ellclan(l _ PSD. 

Slgeíredo Pa.checo (VlcePr ) 
.... dO. 

José ErtnJI10 (PresIdent.e) 

Lopes da COst.a - OUN. 

Aurelio Via.nna IRelator) 

I''1'B 

PSD. 

Seo:etárIO: AUXt11Sl' Legtslatlvo 
PL-ll.l. AJexanare :\larquee de Albu. 
querque Mello. 

Secretárlo: OficIal 
PI--5, J. S Castej"" S 

Reuruõe.s: .2~s o 4~ telta.s ;\a ~9 
,~1S1atlvol horM.. 

co,. 

Orlada em v1rtude do Requerlmen· 
to a" 15~-63_ do sr. Senador JU:ie 
Ernurlo, aprovado na sessão eto 13 dt 
novembro de 1963, 

Oestgnaaa em 13 de Dovell\bro à't 
1963. 

Prorrogada até 15 de dezembro f1e 
1964, em vU'tude eto ReQuel'lmentc 
DY 1 162-6J do Sr senador Jo.llc. 
Leite, aprovado em 10 de dezem,J:tc 
:Ia 1962. 

Membros 15) - Partidos 

AttUlo li'Uotana - 1'5D. 

Slgef.n-cto Pacheco _ PSD. 

Jose Erm1r1o - PTB. 
irtneu Bornhausen _ UDN. 

Júllo Lelte - PRo 

Secretario: A.uxl1tar LeglslatlVt 
PL-LO. Alexandre 1\'1 de A MelJo. 

a) Para o est~o da situação 
do CEN fRO fÉCiI!lCO -DE 
AERONAUTICA E OA ESr.O 
LA DE Er'GEiII;-Ij:\RI.~ DE 
AERONAU1ICA. DE S JO· 
St, DO 5 CAIVI POS 

Cl'laQa em vtrtutle 00 ReqUE'I1rreu· 
r.c.. n'" 168 63 do Sr. SenadG! tJaurt 
Oatazan6 aprovado na sessão lO J.3 
J(- novembrc de !963 

DesIgnada em· 13 de novembro df 
1963. 

Proriogaci'8 até 15 de dczeml:lro Óf 
t964 em virtude do Requerimento ~ú .. 
nero t 158-63 do Sl" ::-Iena Jtt{ MHõ-
01.0 Jucà aprovadt. :m 10 de ieZp.ID. 
Oro de 1963. 

Membros (5) _ Partidos 

JoSé Felic!ano - PSD. 
Ruy CarDeiro - .P$D 
Ant- -<)nio JucA ;-- PTB 
Padre Calazam _ UlJN. 

I) Projeto de Emenda à COl\c" 
tituição n9 4/61 

,QUll 0ISPOS;; SOBRE VE~:CL'IlliN· 
TOS 00& MAGlSTRr..DOSI 

EleIta em ~l de 'UnhO do 1061. 
Prorrogada: 
- até 16 ele dezembro de 1962 ~c 

RequerilIlento 609·01 e.pr. etll l~ ((; 
dezembrQ àe 1961. 

_ até 15 do dezembro de 1963 peJo 
.Requerimento 779-0:t., apr. em ln L-: 

r 
zembro do 196~. 

- n-té 15 de dezembro de 1!l$1 pcl!l 
Requerimento 1 133-63, apr. em 18 ~~ 

'd2zembro de 1963. 

CornQletads em 29 de outubro li!! 
i96?", 13 de m&.:.-o de 1963 e 23 de Q.tti.l 
ne 1963. 

Membros fl6) - partidoa 

JetterSOD ele Ag'lJ1& - ?SD. 
Lobão da SllveÍl'a +2::1 ao e.,l;"n] Cl 

1963) _ PSD. 

Ruy CarDetrO - PSD 

Benedicto vaJ.le dar~ -

Wilson GonçaJves (23 de 
1963) - PiSD. 

Dantel Kr1eger - UDN. 

PSD. 

Lopes àa COsta 
d,J2) _ UDN. 

129 Cc.:) .>u:ubro elo 

0.111"''' CampOS 

Herib8Jdo VIeira - OUN. 

RUI P'-1lmPJTO - O D~. 
Sllve.s.tro eerlCles t:la do 

1953l 
BezerrO Neto f23 de g.brU 

- PTB. 
de 1963) 

Atonso CelsO - PTB. 

Nogueira da Gama _ P'ra. 
Barros Ca.!"VaJho _ PTB. 

AlOYSiO' de Carvalho (Presidente) 
- PL. 

Mem de Sê.. ~ PL. 
Josaphat Marinho - S,leveJu1c.. 



J) Projeto tle Emenda à cans-I L) 
tituigão n~ 7/61 

Projeto de Emenda à Cans- - au 15 d. dezembro a. 19U, PeJo 
titui~ão n9 9/61 Reg. 1.143-63, aprovado .... lO 4. 

Milton Campo. - UDN. '-, 
Heribaldo' Vieira Vice-f'resldcnte ... 

J' dezembro de 1963. UDN. ' 
'!Q"L'E DISPõE SOBllli: AS lllilTS
~lAS D' CO.\ll't'T"Nt,1A I'~Y4-
fiVA DO SE:!\i.A!JO~ lNl;j .. ;JU\,~10 
AS DE PROPOR A EXOi.'lt.~~.õV~O 
DO" ClIU'ES DE \lUssao CI
PLOMA'Ilr A l.'iLRl\lANE,N'!"l;. li; 
4PROV A.R o El:lTABELEC!l!L':"'
~O o ROJIPliUENTO Il o n"A
~AJ\olE;o.;TO DIl RELAÇõES C'
PLOnlATICAS CO~l PAíSES ES
lrRANGEIUOS) • 

l~CE rdODIFICA- O REGUIE DE COmpletada em 29 de outubro (Je 
DISClt,,-lIll\AÇAO DAS U~~DAS) ~~2 cl~31~~3~brll de 1963 e 22 I'!t ju· 

Menezes Pimentel - PSD. . 
Eurlco Rezende (23 de abri lde 

1963) - Relator - oúN. 
E!e1ta em 2<l' de novembro de 1981. Membros - Par f,ldo!!: Silvestre perlcles (23 de abrll _ 

Pronogad.a: Jeffer&QD de AgUial' - I?SD. 
__ até lb de dezembro de 1962, pelo Wi.1:ton Gonçalves (2S do aoril de 

1963) - Presidente _ PTB. 
Nogueira da Gama - pTB, 
Barros Carvalho - PTB_ 
AloySio de carvalho - PL. 
Lino de Ma tos - PTN, 

ü,equerrmanro 60ij~61 aprovado em 14 1963) - PSD. 
ue dezembro de 1961i RUy Ca,rneiro - PSD. 

- ate 15 de dezembro de 1963. pelo Lobão da Sllvelra - PSD, João AgriPino (23 de abril de 196!!)~ 
- UDN. ReQuerimento 7e2~62 aprovado em 12 Otlldo MOll<.tül \~9 o.:; ullt'"l!no de 

Eleita err 4 de outubr ode 1961. de dez.embro de 196~; UH;2J - PSD Daniel ({rieger _ UDN. 
Pl'orrogaoa: - até 15 de dez.embro de 1964. pele MUtvn campos - UD;\;. 
_ aw Iv de acz;Jmbro de 1952 pelO Requenmento 1_141~63 ,aprovaüo em Heriba..do VieIra - UUN. i _ ' 

Requerunem" '''7-'1 .• pr. em 14 Qe '10 de dezembro de 1963. Lope.s da ÇQ.';Ca - !lDN. Q) P d E d à Cans-
dmembro de 1961; Membros n6} _ partlcloa João AgrlPlnÓ 123 de abril de 1983' rOie·to e men a 
.:- at.é lb Cic dezembro d.e 1963 oelC - UDN ) 1 tituição n

9 
3/62 

R~ 1 13:j-63, apr, em 10 de ciezem. d/;~6e::o~ ~~gtllar 123 de abrl1 EurICO Rezende ,:3 de aa:i.1 de i I.\UTU;UZA O 'fltlllUNAL sure .. 
b" (te 19ti;J. M.enezes Pimentel _ PSD. 11G6:;) - UU.fJ. 1 RIO H. EUUTORAL A Fl"'-AR DA-

pottlpletada em 29 de outubro C1e t"Ulntc Mullel' _ PSD. Silvestre f'~ncles 1.23 de a.iJril l1e I 'l'A PARA A REALlZAÇAO DO 
1962 e 24 de ab:ij de 19<;2. awào M-OJldin 129 ele outuO"O de 19a:.-s) - .vrB ! I'LEBISCI'l'O PREVISTO NA 

Mernoros t16) _ E'artidos 1962)' PSD • Nogueu'a da Gama - PTB EDENIJA CONSTITUCIONAL 'N~ 
Mene'L.{ti pimentel _ PSD. Ruy Ca.rne~o (23' de anrll ele 1963 Barros carvalho - PTB. • 4 - ATO ADICIONAL), 
:Wll~on Guuçalves {23 ([e a.bril de _ PSO. Aloysio de Carvalho -- PL. Elelta em 10 àe 1Ulho de 1901 

llJ.ij31. _ presIdente _ PSD. MI.gUel Couto - E'SP, I 
)LobáQ da ~l1veua _ PSD. Daruel Kr'leger (Relator) - OUN, cattete Pinhelro (23 de ab,=1l de, prorogaçao: 
/RUY Cliunelro 123 de a-brll de 1903) EUriCO Rezende (:.la às aor1l de 19(3) - PTN. I - ate .;;. de dezembrQ de 1963 oe-lo 

"SD 1963. - OlJN I _ • Milton campos _ UDN. . RequeJ'WJl'nw "181 ~ti~ aprovaQ{" .. ru .1.41 

'GUido MCludm f •• de outuoro de Heribaido V1e1ra _ 01.>~: 10) Projeto de Emendá à Cons-" je dezemtJru de HJti~. . 
1"i) PSlJ I Rw PalmeIra -UDN. ' . - -o 1 - aLe 1;, de Ql.'zembro de 1964 0f'10 

,,,EuriOO ae~endtl: {23 de abrU de Amaury 5lJva _ 23 ele abril d tltUlçao n· 1/62 tteq'~eflmemc 1 Hti apwvaC1ú ~'rl .Q 
1963) _ VD~_ t 1963' _ PTB. 'I, _ je <j~/ernOtl Cie HI53 

'pan1el K-neger _ UDN. 1 Barro~ Carvalho _ PTB. I' (OBRIUA'fOltU':lJi\D~ UI:. COYl'UR-/ <Jompletada em ~3 de ab~U a. 
MUton CampOS lVice-Pre:mteme) a,rgenllro df: FIgueiredo _ PTB. 80 PARl\ L:'IIiVE~TLUUl{A EM U:l6:1 

UDN B to 
.i " CAROO lNIt;lAL OI!: (JAIUt:t:l!(A .. 

_ . ezerra Ne 1~3 de abrU oe .1.963 1 g PROIB1<;AO OE. NOi.\1l!.At'õ"'~' Metllun, - ?a, w10s 
:HecUialdl.o V ~eH'a _ UDN. _ PTB. .,.. Lo 

.~pes ct.!j ea..,ta _ UDN. AlOysio de Oarvalho _ PL. lNTEltlNAS1. 
Jetrer::.uo oe Agu,fU - P-=>_ 

Silvestre Pencles •.•.•••• ) _ rJ.13 Lino de Matos - ·PN. 
ViValdO Llma - PTB. 
Am&ur, SIlva 124 de abril de :003) M) Projeto dá Emenda à Cons-

~ :J.~ do Senadoz .. illto FelTOlra' tituição nV 10.'61 
(23 d.e a,bnl de 1963) _ Rel.a~ _ 1 : . 
PI·B. I ,APUI.>AÇAO DA~ CO'lAS DE LU-

Aloys.o úe Carvalho _ PL. I'OS'1'08, Dl!:bTL~A.uAS AOS CrllJ· 
Llno de .\la~v!:. _ PTN. NICiPIOS" 

I 

K) Projeto de Emenda à Cons. ' 
titUlçãa n9 8/61 

IS()BRI> ~IW~E"AçaO. pOR p.RO
POS'lA "O l:H'NAI.IO. Llll CREU; 
Dl> ill~MO I.IU'LOalA1ICA I.Ih 
CAlt.,",""" Pl;lIftlANEN"tEI, 

Elmta em :;, tle outubro ele 1901. 
Prorrog1ioa; 

t _ I71té lo <te dezembro de 1962, I)elQ 
8:f;Q.~enmenl1J 008-lil. aprot'a.d.o em 14 
de Janeuo de 1961; 

- aLt: lu Ce Janeiro era 1961, pelO 
Q.eqQ.~r~\nlt<.. UH '64; apl'ovado em !li 
da dezem9{f.., de 1902;. __ 
r _ ate tb aI.: ae~emDJ'O de 1964, pejo 
~~rlmr:Dto 1.140"-63 .aprovac1o em 
10 de dezeffior(j de 1963. 

Oomp.et3aB em 30 dê março De 
i.962. l1; at UL.lt~vI'O de. 1962. 2~ üe 
á.brU de 190:'1 

Menh., \A- '16) _ Pa.rtldO~ 
MCDe",c::: i:',31e •• ~ej - PSD. 
Ruy Carne.!!.. !:!~ de a.b:i1 (}e 1953) 

_. PreSHlellté - PSD, 
1.ooao o .. ::h,\e._ra - PSD. 
Jefre! ~UD oe Aguiar t23 d,e a,OrU dE 

t963) - ?:Su 
GUiàu ~,1 uP '.1~n- (29 de outubro de 

1962. _ P~u 

OaUJe. Kr,i'~e; _ ODN. 
EUrIco Rezende (23 de a.br1l de 

1963) - Ul>i\ 
MUton C'4-tnpm- - UDN. 
Henõ41do Vlelra I Vice· Preslctent,e) 

- UDr.. 
Lopes (ta C~ta - UON. 
Vaga au Senl<.oor Pinto ~e:"rel.TfI 

,(23 de abrIl ae 1962 - Relato!: -
pU! 

EJe.lta em 28 de de2emt:ro ele 196'.!1 

prorogaaa : 
- a.te LI) Cle dezembr{l de 1963 t)elÍl 

Req. 1S3-tl3 aprovB40 em 12 ete ae· 
zembro C1e 1962. 

- a.té 15 ele dezembro Cle 1964 pPIe 
cteq. 1.142-63 aprovado em 10 de uU" 
&ubro de 1963. 

Completaaa em 30 de março Qe 
1962, 29 de. outubro de 1963 e 3 de 
abril de 1963. 

Memb!"O,s 116) - PartlCloa 

JeHerSOD ae Aguiar _ ~SD. 

W WXlQ Gonçalves t23 ele tloril dE 
19631 _ I'SD. 

RUy UarnelXO _ PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 
UuJdo Mondln 129 d. outumo de 

19621 - P5U 
LVUlton Campos - UDN. 
HeribaJdc Vieua - UDN, 
LOpes da Clsta - UDN. 
João Ag'rtp1lJ.O ,23 CI~_ .a.bnJ de 1963) 

_ ()DN. 
Euru::o Rezende t23 de aon.l ae 

1963~ - UDN. 
Slivestre Pt!!r1ctes 123 de abrtl Clt 

19631 _ flTB, 
oNguelfa aa Gama - PTS_ 
Barros CarValro - ?TB 
Josaphat Marinho I2'J ae aorU de 

19a:~) _ S leg 
Aloys1o de Carvalho - PL 
Lmo de Ma tos - f?TN. 

N) Projeto de Emenda à 
tituição n9 11/61 

(CIUAÇAO llE NOVOS 
MUNlctl'IOS. 

Cons 

Bezet! li Netv 123 de abril de 1983, 
- PTB 1961) 11 E'lelta em 28 de março de 1962. 

prorrogacáo: 
Amaury Silva 123 de a.bril di 

-PU! 
Viva.ldo Ltma _ PTB. 
AtoySl0 de Carvalho ,_ PL. 
Uno de Ms.t~ - PTN. 

- a.te l5 de deí'.embrr, de . 1963 o~lc 
Req 194·61l d.provaCio t'm 12 tlt ,le'. 
zembro ele 1962. 

Elelta em 10 de maio de 1962 
WtL':>Utl UUll(t;i~\ I;'~ ,:2~ ce J.J,!j de 

190JI - b'tiLJ 
KUy Du-! nt'.rc - - PSLJ 

prorrog-.. aa : wbul.. Od ~Ilvelra - pSD. 
_ a.té lá de dezernb':o de 19ó2, rlf!o( j.\Ienelt"~ t'.n.f'TJléi - p.:;U 

Req 185.6:& aprvvaQa em L4' Qf Jl- I Le,le i\c~o :lJ ce aOfi) at l-~63i 
zembro Ue U16~ Pb.u 

_ 8~ lb ae QêzemOrD de 19ci3 oe.( I Ml1t.OD CaJ!pvS - UUN 
Heq 1.144~6J. apru\ucu e!.u Iv Qt' "ae- Henbalao V .e~ra - uu~. 
z.embro de 1963. I Joao Agnp:n{" .;.!J de <:tlJrl, de 963) 

: _ Ul>~. 
COmpletaail em 23 de Aortl o:e .. 1:1& 

Meruorull _ t"à.flJau~ 

Jettersou ce AgUIaI _ I:'~J.). 

WUfiOD (JJonçúH e.::; '::!3 ae d.on .. 

i é:U[lU, lie,Gtnae 'tií ae:i )':.1 ae 

I' 19ti31 - UU,\; 
Oalllel Kne?,e: - U ur-. 

1963) - I?i;;U 
!t-uy uarneuo - PS. 
Meneze:; l'unent-ei - P::5U. 
Mi1toD Camp~ - ULJ~. 
BeribuJdo Vle.rn - Ul>N 

Qf I S!J."ç$tn }'!'flc.e.'\ .:!li ce a<l;-:.l Q6 
'19ü3, - P'I'U 

EuriCO Re:lt:nde 12::1 ae ao-~1l Clt 

Nuguelrfl 01!c t;,IJl1a -
Barro,... Cl1:-va.h... -
1\1em af :::i0 - PL 
Aarãe:. $te.U.li"'·f"!l - l.\'II'FL 

1963, - uDN 
João Agnpmo 23 ae aonJ ae l~'Ij~- R) p(oiE:to de Eli1enda â COllS' 

- V'lce·Pres,aet,re - ou..... . I,) '-. 62 
Daruel Kneg';'l _ UU)! , . tltUlÇ;,Q 11 ,.) 

Silvebtre Pene,e,;, 123 de aOflJ Clt :'UIS'''()f'. ~vr;ra: A (~.\CUI'(;' ,\(): 
19631 - Pl'U . l\JU.1\Il'li'lt) .. iH'. ;~n, o." ... . /~".4 

Noguetra aa Gama _ f'tiJ. (,;AJH<. ,\0 tiOS ",:-;.1 AJHh 'lI r~ >;lo 

Barr0.5 Carva~h{J - ?T~ VO E.\.t Lla.H AS la_.'\iJ.1.~ .ÜU· 
AJOYSlo de Carval-ho - PL. NICIP .. \I~1 
Aurélio Vlanna :1'1 àf 4,onl cte 

19631 - R.el:1tu· - P;:·,.1 

P) Projeto de E.menda à Cons _ aLe .0 Clt OCÚ·UIUIl .. oe 

títuícâo nO 2/62 1J;{.t:l:I' ... t:,tlllt.ll\" ,I ,f •• 
~ em 12 de al;",~>:!;t)r ... a~ 11lo:1. 

.1l':S 1'ITla NO'\-' A IJl~(;HliHL'IAÇ<\O - a.\.E' l Ql Jo..:/t% .. II; ih 
OE l{E!'\UA~ E:\J i't\\'Oll UU!"o i l{et.iuer,!nf'l,l,,- ! .4-1 ." 'rl.!>1. 

t\lUi\õI("II'H)!':!» I v (.LF Oí'.t~jll:Jn iJi' .Utij 
I COnq:Ht'tflíl PIfl ~J Clt <l'Ir\ 

,~ ,~ 

'0 

IH' . 
",. 

a, 
EleIta em :.!;;j: Oi:' ma:c de 19132 

I 
Mê!lj.JI'" ,·<.In Il >I' 

prol'fuSl'aJ;!<lo: 
Jelfe,'"ur> ato '\~·.ll1' - t-'~iJ. 

tt~\ "'$arn~l'C - t-'':ÍJ.) 

_ ate 15 ele Orzembro de 1063 (H:'{ U1V,h, Uu ::j1~E'ra - r'::-'U 

Jf i( 

,p,~ ... 
.l:Ib;' 

J:tequerImenr .... nlU 6~ a.I'J.'U~-~ao tml l. \\':l...">O-0 ..ivt,ç""v~ 2:1 Jf 1~:-lJ !k 
de dezemOro de 191f1, . 19bj 1-':51-

_ ate lt) de Clt'L.t'u.urt OI:' 1~t1'i ~,.!~ I welte Nel.I ~:;.4 6~ - !"":-'>L' 
rl.equenmE'nl,(: 1 l~.~ E;! r",prvvaCo en, Meneze~ ..... :lIt'!.le. ."t!. ·1k!'Le. 
10 .Jf' deumorc de .!:Hi3 I ,\'ll:tOll .JUfl,p"* - UU" 

Completaúa em 23 Cli& a.orU Uf. Henb<:t,Ul. I/Ie;: a - lJU:"J 
1963 I. !o.:,.apl1(j' \H.nt,n... :l,,) ~ í)J) -

,Memb"O,S _ PartlQOS </ .ce- Pre,~.t.il'n t.t' - U u.'\ -

I U8n;e tir!('gel - U "JN 
Jerterl)Q.o ae A~\lIar - eJo. Vilga ao "'n:.h,)1 P;n'~ l<€'rrc!t-s __ I 
Wllson UOr:;;8.l\'es 23 ae ,lD"1( dt E'jrlC( ttI?1t'tú1e 12:! <} '):1, -- u LJt;i~ 

i9ü31 - I!~li ~ / '!IJ i 6:i' _ P'fH 
l{,uv uarne..\['(; - PSO._ :\q'l'jP(:'a aS. ;;};;.rna ..... ,PJB. 
l..oba.r ,ai!, Slltf>.t'l'I - ""'~P, 1'. l:1:l\rrm G'arva,ho _ PTU 
Leite Neto ~2;j ele a.orU ele 19~3) Ml'!m de Sá - ;."''... 

_ PSP. .4 I M:g'Uf'li Couto \23.4 6~' _ ...,.. ";$'. 



~~% ~e,ta-feôr .. :2 DIÁRIO DO CCNGRESSO NACIONAL (5c;gll.{) D~_ 
~.~~~~ ____ ~~~w=~~~ 

<:1) Projeto de Emend 
titutção ,,9 6.-'62 

à Cons- Argemlro de Figueiredo - I?TB Y) Projeto de G:mon<la. U Itlcno-
EUrlCO Rezende \23 ~.63) - UDN t't 'n-a n9 U''''''' 

1(lanU.N'l,\ PARA QUI\TR o N"U
(:iC:'!O UE REPRESE. 'TA~TES 
4HJS ES ~ AUOS E 00 iS'i'RU'O 
.rmnRAL so SE~.\.DO' 

Ji'Jt:l a em 13 9 62 

lt'roHO;';Joa: 
_ t.Le !.J 12 63 nela Req er~mento 

7!l~~ti2 apruvado em 12 l:d :.!; 
..... a~e Ui l~ ti.4 p.e~o Req erm.:nto 
J~e~ti3 aw')vado em 16 2 !l-~. 
.:Ii,)::up't'" ad~ em 23 4.63. 

Ajemorps - parUoo 

... 'idfer.sun de - AgU1Pf - SD 

."1uy C.J.rne~ro - PSD 
ÚlbãQ da SllvelTa - ReI ror 

f "11> . 
!l,'SOn Gonça;\'i'S (23 ~) 

FPl) 
J,Je(lez~ P:mcntel _ PS 
~'~lj!·un campus -UDN 
l-jenba,c1O V !e~fe UD:-J 
.J'Saphat .\-larillht; -- \23 4. 63) 

Dl'," 
D~nleJ g.neger _ UDN 
LlltlCO t{c.L.ende - (23 4. ~\ - Vi

c.r·WTe,o,ll1ente -- UDN 
,. VagA do Senador Pmto Ferrf;ltl"Q 
a3 ,4 63 \ - Presidente - TE 

J')bgueira dR Gama -
Elnros OvrvRJho __ PTa 
l'<;em ue Sã - PL 
J~lJo Le:te 123 4 63) - P 

T; Projeto de Emenda 
tituição ,,9 7/62 

Cans-

(:': rJVOG.4 II eMEXDA co. S1'ITlJ~ 
CíONAL N' 4. QUE INST TUIU O 
li'lSTE!\l.1}, P.!lRLA:\JENT R DE 
:CÚ)VLi;R1\·O E O AR'l' 61 o (JONS .. 
1t~TUlÇ~O fEDERAL, O 18 OE 
S;ETElillRO DE 1916), 

Eleita em ti 12 62. 

Milton Camp<ls _ lJDN 1 UI. O 1-"0 

Daniel Kr>eger - UDN . (DISPõE SOBRE a lilt:u?OSj1() Dl! 
Josaphat ~Iarinho - sem L.."'lIenw J VENDAS g CON~iiGNAÇ6~O 
A1oys:o de Carvelho - PL 

_ Dei;1gnada em 31.6.63 
. Prorrogada atà 1&.12.64 p~':o RO" 

V) PrOjeto de Emenda à Cons- q:Jerimenl<> número 1.154-63. apro-
tituição n9 2/63 I vado em .!.0.12.63 

(DIREITO DE PROPRIEDADE; 

Des1gna.oos em 2'3 4.63 
prD:-rogli<la: 
- ate lô.12 64 pelo Requerimento 

1.1;1-63. apoovaclo em 1012.63. 
MemOros _ pan4doB 

Jefferson de AguIar - PSD 
Ruy Carnelro - presltiente - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson GonçaJves - PSD 
Alenezf$ P:mentel - PSD 
Heribatdo Vteira - V~ce-Prcstdl;D.· 

• - P6D 
Amaury Silva - P'rB 
Bezerra Neto - PTB 

, ' .. , Vaga do Senador P~to For· 
reira _ PTB 

Silvestre Perlc1es - PTB 
Artur VlrgnlO - PTN 
EUrlco Rezende 123 4 63) _ UDN 
Milton Campos - Re;ator _ ODN 
João AgriPlno - UDN 
Josaphat '-larinho - Sem Leienda 

1 Aloy3io de Carvalho _ PL 

Membros _ part.ldoo 

JeffeI'son de Aguiar - PSD 
RUy Calne1r(j _ PSD 
Lobâo da Suveira - flSD 
Wilson Gonçalves - PSI) 
Menezes Pimentel - pSV 
LeIte Na", - PSP 
Am'U!JI Silvo - PTl) 
Bezerra Neto - PTll 

•. Vaga do Senador Humberto 
NL..nel - PTB 

ArgemlJ"o de Fi~uolredo 
Eurioo a.ezende - UDN· 
Milton Campos - UD1"l 
Daniel Krleger _ UDN 
Al"ysl" de Oa.rvalbo - PL 
Josaphat Marinho - 50 mLeuendtl 

2) Projeto de Emenda 11 Cons
tituição "q 6/63 

IlNllLEGIBlLrrDADI&) 

Dcs!gnada em a, la. 6ll 
prorrozado até 16.12. ~ pelo RO-

• quertmento número 1.156-63. aprova.-
W) Projeto de Emenda a Cons-: do em 10 12 63. 

tituição 119 3/63 Membr<l5 _ partldoo 

(DfS.POE SOBRE .11 ADilllXISTRA ... 
ÇAO DO DISTRITO fl<DERAL Fi 
t\lATÉRl.'l OA CO.UPGTk':NCl/i 
PRIVATIVA DO SE-"AlJO,. 

oes1gnada em 2 5 63 
Prorrogada a:.e 15 12 6. pelo H.o

Jquenroento 1 152-63, ·nprovndo em 10 

Jefferson de Aguiar - PSD 
RUy carneiro - PSD 
Wilson GonçalvE.3 _ PSD 
José Fellcl.BJlo 0- PSD 
waltredo Gurgel - PSD 
AIgemiI"o de Figueiredo - f'Tl3 
Bezerra Neto - PTB 

---------------~. 

CRIADAS DE ACORDO (1000 ~ 
AR'F. 68 IM, CONBTU'Jl:1lJ1iQA<[) , 
O IlR:Il'. 149, IlUNEIl &, nj) !&., 
GlIlmNTO INTERNO. .,. 

1 Q) Para apurar a aquisig!l.CIr 
pelo Oovllrno Federal. d(lr. 
aoêrvos de cOl1cesslonárlt.," 
de serviços públicos o 11 
importação de ch apas ClÍ\1 
aço para a Cia SldorÚ'lf' 
gica Nacional. f, 

Grtadn pela Resolução nUmero 1:t, 
de 1963. asslnada pelo senhor N~ 
Maculan e mais 28 Senhore;:; BCl1~~ 
dor~ (apresentatla em 30 de malC1 19 
1963) • 

Designada em :31 de malo de 19$ 
- Prazo _ 12{) di... atO 28 de co
tembro de 1963. ;1 

Prorrogada: 
- Por mala 120 dIas. em v1rtu49 

dn aprovação do RequerImento tl~ 
mero 656-63. do Senhor Sen:o,dar JIl!\G 
AgripinO, !lJl sessã.o de 18 do aetem!" 
bro do 1963 (21 horas>. ' 

FJ.!orrogada: de dezembro de 19&3. 

Silvestre l?ér1elea - PTB 
Edmundo [,e.1 - PTB 
Eurico Rezende - UDN 

- POl' Imils um a.no .em Virtude (la. 
aprovação do Requerimento númerq 
1,173-63, do Senhor- S ó.uKlor W~ 
Neto, na sess§.o de 1S! de d~Eerobra 
de 1963. 

- até 15 12 63 oe:o Rcqu rimeuto 
1ílh62. aprovado em 12 1:1 2; 

-" at~ la 12 64 pelo Requ r1mento 
1 149-63 aprovada em lO~6S 

CÓmp:et..ada em 23 4 63. 
l\lembros _ pa-rti 

JeJ1ersoD de Agmar _ to 
R01 Carneiro - PSD 
Pédro l,.,udov100 _ PSD 

Membros - partidos 
Jefferson de AgUJar _ PSI 
RUY Carneiro - PSD 
Lobào da SilveIra - PSD 
Wilson GonçaJve~ - PSD 
Menez~ Pimentel - ('5D 
Leite Neto - PSD 
Amaury Silva _ PTB 
Bezerra Neto _ PTB 

hmton Campos _ UDN 
A.:oysl0 de Carvalho - 001\ 
Afonso Arinos _ UDN 
Josaphat MarinhO _ sem Leaenda 
Raul Glubert! - PSP 
José LeIte - PR 

Membros _ partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Leite Neto (PresIdente' - PSD 
Nelson M1l<luJan - PTB 
João Agripino <Re!aton - u:tlN 
Josapllat MarInho - Sem Lcgende 

"lTt,ilson Gonç.aJve.5 123 4.63) 
1:'13D 

.•. Vaga do Senador pmoo 
- PTB 

F=olt. 2-1 Projeto de Emenda 
Constituição n9 7/63 2Q) Para apurar fatos aponta.-

à 

Eenedlto Valladarea - PS 
Nenezee PImentel _ PSD 
],tll\on camp<lS - UDN 
lierib3ldo VIeira - UDN 
Ettrico Rezende (23 4.63) 
Dánie\. Krieger _ UDN 
Dcio agripino '~3 4 631 
Amaury Silva (23.4 63J 
NQsue1ra da Cama _ 
.Earros Carvalho __ PTB 
r:em de 6. - PL 

I... Vaga do Senador Etiu"rdo 0<>- doe da. tribuna do Senadq 
ta.llo Ivlce-Presldente) - P'1'B SFE tNClA .tl.RA A na- I d j' 

UDN 

UDN 
PTB 

'" Vago do SellJldor ltdlm'do M- (T:E";t1à ~O' ~llLlT~R I\)A ATIVA Q ou.tros. re aciona OI! 00 
sma< - PTB QUE SE CANDIDATAR A CARGO irregularidades graveo . 

Eurico Rezende - Pro- lu'. llLllTIVO). llorrupc.ão no Departam"_i'i. 
MIlton Campos - UDN ~ 
Daniel Itrlegor - UDN peslgnada em 2,lO.611 ' ~o do Correios e TGl6graf~ 
AloysIO' de Carvalho - PL Prorrogada até 16.12.64 pelo Re- i 
Josap.ha.t MarinhO - Rel."*'tor _. querlmento número 1.1~i5-e3. ft,provn- Gmda pela ResOlução número ~~ 

Sem Legenda do. em 10 12 63 de 1963. ttssinadS'J pejo Senhor D«{
terlJOll tio AgUlaJ e male 33 S_~O 

'RAul O:ube:-tl - pSP 

L 1 Pro ieto '<le Emenda 
titulção n9 1/63 

Cans-

1'lI':'M~AHIO O~ ~1ULHIlRE I: ME· 
N4)RIlS B FRAIiIALJaO M fiN-
lD'PSTRlllS ,NSALUBRES). 

DQslgnada em 23 4. 63 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição nQ 4/63 

(CONCEDE ClIUl\'1DAOilS AOS 
VERI':A.i:JORESI 

Designada em :0 5.63 
ProlToga<!a ate 15 12 84 pelo Re

querimento ntlmero 1.153-63, r..prova-· 
do em 10.12.63. 

};~ITogada a.té 15 12 U elo Re-I Membros _ Pc.rt!dos 
~uer1ment" L 150-63. aprovad em 10 Jefferson de Aguiar _ PSP 
'tS ~zeD1bro de 1963. Ruy OarneIro - PSD 

hlembr.. _ Parti t.ob .. o da SIlvelr. - PSI) 
WUson Gançal... - PSI) 

.1efferson de Agulu - 1'S Menezes Pimentel - PSP 
RI\!> Oarnelro - PSD Lelt> Neto _ PSI) 
I/loli<l da SIlveira - PBD JlmaU!JI 5Uv. _ PTB 
'i,Uson Gonçal... - Relll Bezerra. Neto _ PTB 

Membros - partidos senadores lapreaen'..aàa na sessão dG 
Jefterson d. ·Agular _ PSP ,30 do outubro de 19631. 
RUy Carneiro _ PSD Prazo - até o [im d. s.,..Jlo Iecm-
WUson Gonçalv"" _ P$ Ilatlvo do 1963. 
JOSé Fe1lciano _ PSI) ProrrogaçAo pOr 9il d!.. (até 16 68 
Walfredo Ourgel _ pSD mar!lO do 19641 em VIrtude do l'\e" 
Argemlro dO Flgnelredo _ PTB querimentc número I 163-63 do I.'(l-
Bezerra Neto _ PTB nhor Senador Wllson Gonoaí"i~ 
Silvestre pérlelea _ PTB aprovado na sessão de 10 do de"..om-

PTB bro do 1963 (21 30) . 
Edmundo LeVl - D-..aIgnioção em 6 de dezembrG dá 
=~ ~:::.~ :. WJ1N 1963 
Aloyslà de Ca.rv~lbo - Pio Membros (111 _ P.:J'tldos 
Afonso ArtnQ!J - UDN Jefferson de Agular - PSD 
Josaphat Marinho - sem LeuenÓll LoIte Neto _ PSD 
Júllo Leite - PR AtrdIl<! li'ontana - PSD 

2-2 Projeto de Emenda' )r 
Constituição 119 8/63 

WiLsoD GonC-8.1ves - Presldento ~ 
PBD 

Art1tt V!rgfi1o _ P'TB 
Bezerra Neto 8 11 63 - Vloo-Ji'rQ. 

~SD '" Vnga do Senádor Pinto 
l'illnezea pimentel - PBD _ PTB pe, • ...-& (AUTONOallA 008 1l1UNlVIPlOSI sldento - P'l'B Meno Braga _ PTB 

Jolio Agrlt1ino _ UDN 
D<lnIeJ Krleger - UDN 

L-21W Neto - pSI) SUvestre Pér!o!es _ PTB 
JIm"",.., . SU.a - PTl) Malberto Sena _ PTB 
'ileZel'r. Neto - Vice-Pre.s! ente I!lur1oo Rezenda (23.4.63) _ UDM 

liTB. MIlton C3mpoo - UDN 
V,,!!8 do e.lWlOt Pinto I'errQ!rn Alo;vBlO d$ oe,rvalho - PL 

- :Q'l'B 3.osaphat M:9.rlnho - Sem lM!enda 
~.,tf. PéJ1cl .. · - J"l'B João A!!l'IP!no _ UDI« 

esigna<ls em a9.IO 63 
PrOrTogada elO la. la . 64 pelo Re

querimento n.1lmoro 1.157-63, aprovo.
do em 10 la 63. 

llIlembi'OJ ~ Pt>.rtldoa 
qefferson de A(JUIcr _ li'fli1 
l!.Ul7 O=el:i'o - /lOD 

lJlortco Rezende (23 4 63) _ t1DN 
Aurélio V\Al111a - PSB 
Secretárto Aux!l1a< Leglslat!~\\ 
'~ _ J Ney Passoa oantlV 
&Db"" <Ia eu.elra _ E'BD 
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Comissão ·de Minas e Energia' ATA DAS COMISSõES l- o SR, ~tl!VAL SA..'IU'AIO - Sra. 
j senaoores. ,., bancada do P. T . B. es_j 

1. REUNIAO (INSTALAÇÃO), • . ' ta&uaJ- da (}uanabara loi, precisame~. 
REALIZADA. EM 19 DE ; 19) Redação final do Projeto de Bor~ausen, EUrlco R{'zend~. Mem de te a 16 de julho de 1963, pl'OO~dat, 

. JUNHO DE 19:4 I Decreto Legililrativo n9 22, ce. 1964 Sá, Lmo de Mattos ~ AuréllO Vumna. por uma comissão de vârios funclo ... 1 
I :n'" I53-A/60, na. Casa de Onge:n) li: .d1spens~a a leItura d:t ata. da náriOS do D.C,T. e, por designaçã,Q:! 

As 1530 horas do dia 19 de ji.Ulho 'Ique ratWca o Protocolo de Prorro- reunIão antel'lor, e, em ~~Ulda apro- (IR: lideran-ça. eu, o Deputado lb Tei .. 1 
ie 1964: pre.'3é'ntes os Senhores eena- g~~ão do A~ôrd() tnternaeional co vada. . xelra e JQsé 'l'alarico fomos incum .. 
me-s ,Benedicto V~l;adal'es, ped:o I Açúcar de 1958, e.ssinado nu C::rnfe- O Sr, P.residente c:m":'.~dd B: palaVlJ. bidos de ouvir aquela. Comissão. Nal 
:"'UdOVlCOI José, Er~lIio de ~ MJra.r;s, rência das Nações uni'li:1s S"óbre o ao Sr. Bezerra Neto que em:te pare- oca.s:ão, lavrel um têrmo de compal'e",1 
!\.rgemll'Q de Figue~l'edo. J:ao Agrr- I Açúr-ar, ' eer tav~rá,vel à emenda de plenário CImento dessas 'pessQo::~, qtle o subscr~ ... 
~ino e Josaphat Marinh~). , I 2Q \ Redação final do Prcjf'to te ao ProJeto de D':>crE'to Leglslativo "eram. Jtsse têrmo, cuja. fotocópia eS-

De acOrdo com o que p:'e:c.tua o I R,t'súlucão nQ 13 de 1964, que sus- nQ .34, ~de 1964, que du:põe sób:ce a tá aqui, eU. o Juntarei aos trabalhos' 
! 39 do art. 81, do Regimento Inte;no, pende ·a execuçãO do art, 49 da Lei apllcaçao do Decreto Le~J,:ltivo da Comissão Pela comissão de s<'<r .. ' 
lf.;&une a Presídê-ncia o senhor eena· n1 1.843, de 23 de agôsto de 1959, no n9 19, de 1962. vidol'es do D.C.T.; foram relatadas' 
101' Benedicto va::ludares, que d~:::l~r.3. que se refere aos magistrados, A OOmiss~ aprova o p Te::er. ao Depu~a-do José Gomes T..::larico. a 1 
nst.a:.'1ã<lS os traballi.os da C, m!só:a'J, iiQ) Redação final do Projeto de O ,81' •. P~~dente 6nunc~a a seguin~ mim e ao Deputado IJb Teixeira inu.\ 

A f~n de cumprir dispo.~itivo regi- R:;solução n9 7, de 1964. Que suspende te dlStnbUlçao: mera.s irregularidades havidas no De .. ' 
nental ó- Sefu'1or Senador P~'ecl1ente G. execu~ão dos a.rts. 203, § 69; 212, - ao, Sr. wilson Gonçalves o Pro- partamento dos Correios e Telégraf~l 
iecIam que irá preceder à. e"e'çâo da § 19; 239, , 61'; e 242 letras a e b e jeto de Lei d-o Senado n9 26, de 1961, tôda.s elas comprovad+Js. A cada de"'j 
:tr~jdente e Vice-Presidente. D:stri· seu § 19, da Lei nQ 19B. de 18 de de- que transforI?a. a Fundação Brasil claração, a cada denúncia que OS 
midus as cédul!l.S. o Senhor P 'e~:- zemhro de 1954, do &tado de S!l.nta CentraI, em orgao da Adm!nistrnção membros dessa comissão de funcio .. 
lente designa para furu:'on~r CCffi8 Catarina. Federal; nários fazi~ corresponãirun d-ocumen_ 
~f::C'rutinador o Senhor Senad"r Ar- 4?) Redação fina.l do PTojeto de - ao Sr. Aurélio Vianna o Pro- tos comprobatórios. Tomei por têr .. 
:emiro d-e Figueiredo. Decreto Legislativo nQ,.. 50. de 1963 jeto de Lei da Câmara nto' 79 de 1963 mo o comparec1mento dêsses senho .. 

Proced,ida a el€ição. ve:if; a-fe o (n'? 169-Bf63,' na Casa de Or:gerol ql}e autoriza. o MinistériQ dá E::iuca~ re.s e, na reunião seguinte da l).:;mca .. 
. f'~'..:'nte resultado: Ique aprova o Acôrdo de Tur~mo en- çao.e Cultm:a a reeditar ou editar, da, levei a.o conhecimento dos meus 

SenadQr 
'otos, 

Senado()r 
volo, 

Para Presii-ente 
JO.$aph:lt Marinho 

tre o Brosil e Portugal, assinado ~m por l;llterrnédl0 do Instituto NaciOllraI colegas o qu'e estava ocorrendo, Na 
,L:,sboa, a 9 de agÔ$to de 1960 d:o Ljvro, os dO~umf'nto.s e livros aIu.. ocas1ão foi deliberado, pelo líder Sal .. 

5 59) Redação final do Projeto de SlVC\S ao Domímo Ho~and€s e Guerra danha Coelho. que um dos d.eputados. 
Resolução nQ 11, de 1954, que Sus- ~()lan~esa no Brasil, e dá_ outras pro~ examinando aqueles documentos, fi .. 
pende a execução de artigos da Lei I vIdênClUS; e zesse um relartório do que teria mam 
n9 4.073, de 31-B~55, que R:terou di~~ - ~o Sr. José Ennírl0 o ProJeoo ou menOS .a,precJado ou do. que se te. 

Argemiro de F gU::ire:lo 

Para Vice-Presidente nosições do Decreto.lei n9 643. de 19 de Lel da CA.n:ara nQ 95, de 1963, que ria convencido em face dOS documen .. 
Senadcl' José ErmIrio de Morais de .setembro de 1947. do E-tac1-o do oonfed_e isen9Ro A de direitos de im- tos. A incumbência toi entregue à 

• votos. paraná. t por açao, de ll~nposto de consumo e de Deputado Adalgfsa Nery que, na re .. 
Senador Josaphnt Mar!nh:J ~ 1 69) Redação final d-o PfOj~to de I ~a.s adooneuRs, para as mercado_ umão seguinte apresentou relatório 

'oto. ReSOlução n9 14. de 1964. que sus- :las doadas à Confederação das Igre- clrcunstnclado e det.a.l1lando documen .. 
São dfClarados eleit-os. respectiva- pende fl execução do al't. 69 do De- Jns ~(\ngél1cas Fund~Jrlentalistas do to pOr documento. Dentre ê.tses do.. 

tente. PresIdente e Vice~P.e~:dente, ereto-lei n? l.Se5, de 29 de J nei:o Br~ll pela Internatlonal Chrjstian cumentos, recordo-me bem de um, do 
" Senhores Sena-dol'e5 Jo'"aph~1t M:1-

1 
de .1940. I ~el1-et; dos Estados unidos da Amé .. qual tirei fotocópIa, aqui enexa.. Er~ 

inho 'e José Ermirio de MOl'~iS <) ~. , rICa do Norte. mais ou menos, um JOgo, em que 
• A " 7~) I!edaçao fm':"ll do Projeto de 1 Nada mais havendo a tratar encel'... Departamento atra.vés de sua. direção\ 

,AssutnJ-ndo a !,l'eslde~cb. o S;onhor I Resoluçao nQ 12,:. a.e 1964, que SU3-: ra·se. a rel:ll1ião, la.'Vrnndo eu Hugo fa,zia, em é..dlÍ1lltamento de verbas ~ 
K!nad01' Josaphat Marmho ag-ry.d~::e pende. 3: _execuçao do al't.. 1(9, c'a Rodr!gues Ftgueiredó, Eecrf!tãrio da determinaOOs funcionários, para exe .. 

8eU:S pares a honra eom que fOI d s- ?~nstltulçao do Estado de M1U?l~ Sle-I ComiSSão, a presente ata que, Unta cução de determinados Serviços, e in"; 
Ll'lgtlldo, J?N>~tendo. exercer t~ ele~ 1 aIS, no con_cernente aos MUUlClp:OS. vez apro~d.a, será assinada pelo Se- cumbindo um determinado funcioná,"; 
ada fUI;!çaa em estrelto ent-fndlmenta . 89) Red~çao para 2Q turno do Pro- nhor Pr-esIdente. rio de tomar a. prestação de eontaa 
om se~ companheiros. Jeto de Lel do Se~ado n: 76, ~e 1963, ___ daquele serviço. Ao mesmo tempo, es .. 
Nada r a1s havendo a t,'atB.r. en~er- que .dá nova re-daçao a <!U:ipo<;itlvos do C . ...' sa mesma autoridade Iam um adian. 

CÓdIgO, d, ~ Pl~oP~ledaoe IWluctl'lal omlssao Parlamentar de In- tamento a ""'80 m&mo pessea. incum_ 
.... a ""união, lavrando eu, Claudio (TIoorc,o·,c! n' ,,9.3, de 17 de egOsto !'Idades nraves ocorrl'das no bida de tomar a prestação de con 
· C. Leal Neto. Secretário. a pre- de 1945), D C TH e designa!," out..,.. ........ "'soo para tom ente BJtn que, uma vez aprovada, . "" ~' ... ~...., I 
erâ a..-<;slnade. pelo Senhor Pre.;:dente 9?) Re·d/3.ção final dó Projeto de .'. à proporçao que as contas de' A esU"'-
· demaj~ memtm>s. _ Josaphat Ma. Res-olução IÍ9 15, de 1964 que suspen- ANEXO A ATA DA l1~a REUNIlO versa - um tomando prest"ação de 
:nho. _ Benedicto Vaaa4ares. _ -de a. execução do art. 19 da LeI REALIZADA NO DIA 12 5 64 ~ E contas do outro. Ache1 aquilo l'eal_ I 

,!gemtro FtQueiredo. _ João Aari- nQ 1.434, de 1959, do E,-t<1do do E.'l':- PUBLICDA NO D.C.N. 'sEçAO mente estranho e cheguei à conclu_! 
~no: . -:- Pedro Ludo'Vico. _ José rite Santo, n, DE 15.5.64. ' são de que realmente aquelas conJas' 
r1rur;O. 1(9) ~edação final do Projeto de! l'UBLICAÇAO DEVID ~MENTE AU ~U;:~pgr~r~ :ta:~~ad~:'l~~! 

. -- Re.soluçao n9 1~, de 1964, que sus- 1 TOltIZADA PELO SENHOR PR~: 
pende a execuçao Cio a:t. 79 da Lei f SIDENTE D.<\ COMJ~SA-O .c.- ve&em erradas ou fÔSoSSem impuna ... · 
o? lO, de 1959, do Estado do Paranã.. ! - das por B, as contas de B também Comissão de Redação 

TA DÁ 15' REUNIAO RSALIZADA 
AS 15M HORAS DO DIA 24 DO 

M.ts DE JUNHO DE Ig~4 

Em seguida. são aprovadOS o~ P.J-' DEPOIMENTO Do DEPUTAiDO serh:?m impugnadas por A. :G;sse do .. 
receres.~ em que O Senhcr Senado:: I SINVAL SAMPAIO cumento me surpreendeu muito, Re .. 
Se'CastlRo Archer apl'~enb. cas .!>e-' Eru 12 ~ 64 . COrda-me da outros documento.s que, 
guintes r-edações: I .;}. - as 15,00 horas no momento não posso enum.erar, 'mas 

I O SR SENADOR WILSON ao qUe eram realmente ch."Cumentos gra .. 
(ORDINÁRLl) 11?) R~a'ção para 2Q tU.nj do P o· I ÇALVES _ Está a,berta a sess~ N- ve.s, Depois doo rela'tól'10 feito pela, 

As dezesseis horas do d:a v'nte e feto de L~l do Eena~o nQ 158. de 1963, ser ouvido O Deputad S' 1aOg Vai Depuv.1d., ,algisa Nery. circUl~stan_ 
uatr-o do mê.s de junho do :mo ".e ~~~!iuàto~:~, 9.

d
do'pçao fdbO pró-J?:':o tr:.a- t paio, que está quaUfjC~do, mN aro- ciando documento por documento, a.' 

til novecentos e sesséllt9. f' u~t-o .,. """,'1 a ,ara a e La cu".as , . . bancad.·a d-esoIveu que eu fôsse ore .. 
'un ~ d' à ' te q : ~. proVldenclas. .(E qual.!zcado o Deputado Sinval 1,'.tor de tu-do aquilo que a Deputa.da. 
~ ;;d:f;f~ l;:'hr~~;!s1d"~ .. F;):;:;S~~~ . 129) Re~ação para 2? tU!na do Pro- ' Corr8ia sampaio) Adalgisa Nery apontava. Fiz um re .. 
I.. • ~ • e - 8 '-- ]etc de LeI do Senado n'" 15~ Ge 1953 O S 'atórl'o '"mbém cfrc"~o'"-C'-' 
u.Or Senado~ Antônio Carl' s ",e- que declara de utilidade 'ú~1i' R. WILSON GONÇALVES _ .... UoL""~ U:t'-lc. no 
;::tes O,>; seIlilcr~ Senado"e~ S"'ba<:- As.scciacão Bêrço de BQ'ém Pcem r;~e : ' Dl.s~~t~o, Sinval Sampaio, esta Ci- ~~~ôd~:g:.s ~~~Ü~l~ãos~ediifO'oeil':mmbaOo-
llN' Ateher. Júlio ~1te, Wn'fre"'o em B:?ltm, Estado do -Pará.. L" ~ ,:&0 cnada por ~ÔlÇ4' da Resolução 
~el. Jo~ophat Mar:nho (> E1':t'ln- Nada mais hnvendo qu(' t:at'r ('~_ n .32-63 do plenán,o do Stnad:o Fe- D:retol" Regional da Guanabara, Sr., 
) ~vI se pOr eU.:'erreda a reunião lavr'o nU, d~ aJ, t~m por objetIVO ~p'J.rar dcnún- Dalme Gaspar, pelo menos por omis .. 
DeL?t-a, de Comuare:E:'!'. pY' U1("'VO cu, Nr""'" JO". nna Orl"ndo ·Ve',f',~. do Clas fertas pel.o nobre .S::nador Jet~ <aL ... Diretor Geral tsmbém estava 
IStif,j c h ~ n ........... ... mo fexson d" A3 ar d b comprometido com as tais denúncias. 

1 :cr, o o ;.;.en ar ",,~naj~r 'x- Secretário SuJ..:t tu~a. a pr"srut<> atl' C ......,.w a tn una àaquelJ. Além dê.~ses documentos foram apre_ 
u t Re~~d~. qu,,", urnrl ve,. npr-ov~dn, Ee-à a~;llaj; t 'Aas~,,~ S?~g:re&So, .a. re.~1;eH.o d~ ir- sentadas à Ba.ncada do P.T,B, de. 
A Cct''lss:!o aprova 0<; ra"'"~I"c~ :-'fl I:'~:o SWher pr:.idE':tt'" 'I": .u._< ~.J .... ". ~dtr'!n .'.r- CO::-;];!l- nune:"s direta.men.',e OA D,'retor Ge. 
le o B~:'lhDT SeDaaO~ Jú'l,. I.~'tE' ~, .... ~o e Influencla comun:Sta Il3 adml- -.. 
lresen'p as se"'u'nbs Tf'::l"'('Õ~': I m~traçáo do Coronel Da;:oberto Ro~ rd], have-ndo algumas lrre,7ularidades 
1(,1) R;,p-::J~('t-O {!nA I (l() P~o,;f'b ,'(' 1.",\1, C· - d r' dr.lgu,eS" à frente do D C.T. V, E:"'IJ. e nác sei po-rque S. S110 não tomava 
) S c' 8 d Gí':i:S~Z,O ~ iL~7.nçaS f 01 mO"C2.L t: .... nenhuma pr-ovidêncfa. Dai a impres ... 
, en~ o r,Q 1 '. e H!"l, Ol\" d' -fí~ . , .", u.v c~o p~temunha para ~ão dI' que talvez exl:stLsse conclui en. 
)brp ao n:-cH'na l 11a':'le- df' f'Y'pn"r e<;- pres. ar illformaçoes à Com:ssão. Nes~ 
~'1ge:·to, rf'2idmt-e no }:'af~. fl"h:J re-. :6'\ REU1'!lAO. RE:ALIZADA El1 '. te momr>nto faço um 11'~õlO a V. Ex.;,l- tre as duas autoridades, Não edol pos-
1.1:; est":>nNeiro~ n'ltu:'f'liz"c~~ b:-"s'-! 2-1 DE JUNHO DE 1!:Z4 I no sentido dp QUI' (>~,'T!( E' r1rito de sivel que se fizesse a uma autol'ida..1& 
iros a r! Qui domjciUa::Jc9, 1 À3 13,30 horas. do di.!l. 24 Ce jU ,ho colabo;. (';';(' . rq' '1 "r.. ''''o'lhecl- cq-mpetente uma denúcia de um su ... 
23 ., ttf'iarã{' fin'lT jo ~ub etu~'v:J" de 1964. na S~la das C.:mi 5ii~", ~ob ment tUdO, fat<Ja e ClJ'cull.'5tànc:as que bOrdinado, Por ererito, assinado e es-
) Sf'nr'do 90 Pl'()ip,to e{' L~; de Câ- no presidêncb do S'r. A~~W'piro de I H ser \';;r po~. am :r.f!l" p.::1..::a apura4 ~a autoridade nã,o tomasse prol'ldén .. 

rã d d CI'l nenhuma. Depois de feito ore ... :a.m r.9 55. de 1964 (nQ l.MD-C'6~, FiJ:ueiredo, presentes Os S~s B",zerra ' o ,B ver ad-e sôbre os. referidos latório de' que aqui tenho c6p:a é 
1 Casa de Ortgf'ml qUe a1'tn'"iz':J a Neto. Edmw1do Levy, Meu zes p:_. acon.ecimentos. Ne,st-a", condições, 
nissão de Obrlgarôe.s cIo Tf'SCuro ment-el, Dan'el Kriege:. A.do:fo Fran-! conc~ a paIo::, Vl'a 90 Sr. Relator da 
acf. n~f altera 9 IE:1í<;!~~âo 00 im- co, Attílio Fontena e gU7ênio B1rros,I Comlssao, Senador João A~'fjp:no, pa-
~t() ~pb:,e a renda e dá out"a~ p.-o- reune~ee a Comis.cãn de F n~nçlls. Ira condu!1r as perguntas. 
ClênClfi.<;; DeiXam de oomp'l:-ecer. com cau=:a O SR. JOAO AGRIPINO _ Depu. 
À M:lfUlr rt Ccmi~,tí" I"') f'V' n~ n"_ ,Justificada . .os 8rs Vict')r'no F'elre, tado SinvaI Sampafo, ô SenhQI tem: 
;eres em que o Senho~ pOD,"->O'" I ~b:l() da S'lveh3. Si~efre:lo P checo, noticia, sabe de algum fato qúe pos-
41treào GU"!t('1 apre..."'enta d<ls Ee~ Wl1.mn Gonçalves. !..e'te N-t0, Pe~S03- sa traduzir .1rregu],'Yid.a corrUpÇão ou 
Jlntes redações: Ide Qm'iroz, Antõ:tlo Jucá, Idne-u ato d.e suoversão no D'.C.T.? 

qt~ finalmente chegou~se à. se~uintG 
CG:::Ic!uFão: ~'.~e devia ser aberto in
quérito para apuração das fa1t.as 
apontadas e comprovad,'s e que para 
bom an-d.lmen:o do 1nouérito deve .. 
riam ser ouvidas, o Dirêtàr Regional e 
o Diretor Geral, Coronel D:t3Q.Qer~·· 
Rodrigues. -



'?::;~8 8exta- 26 =,."....-
Quando apresent 1 êsSe relatório. à 

~cada, um DeI> tod.o - Jl!"ecisa
.metne o Deputado Hercules {jorreia 
_ pediu vi.:ta do eu relatório, sob 
alegação de que veria a bancada 
ter en'endimento c m o Coronel Da· 
goberto Radl'igue.s não encamillh-tr 
e.sms denúncias CO~ o pedia a comis.. 
lSão de funcionários "'os co:reios e Te~ 
légrafOS. a S, Ex\l Sr. M'nistro da 
Viação e Presiden e da RepÜI-Jlif::a. 
Impugnei o pedido e vista d:l D2pa
tado Hercule.s corr ia porque, antes 
dz tuco isso. nós j' Unhamos feito, 
t.eqUl">'m=Dte. duas u três convoca
ções rIO COronel Doa ober~o Rcdrj.'5ue..~ 
para que comparece e a uma reuni[vJ 
da. bancadâ do P .. B para t'nn'U 
conhecim~nto dê~Ers f;tf{)S (' C F':\l;. 
n:io apare:::eu. Se n o fõrrJ _. achava 
eu - não caberia B.:mcada ir 
seu encontroo E' ev dEn~€' QU~ se êIe 
tiveEse realmente inil-erê.>'e teria vin
do à bancada.. Aleg va comprom:ssos 
em B,astlla m,'s co o não ~e pcd..:a 
ne;Rr pediào de v a ao D::pl.ltacio 
Hercules Corre!a, êl levou o re:a'ó
rl~ para ter entendi ento pessoal com 
O Coronel Dagoberto Adverti, na h-o
ta, à bancada, de q e, evident;:)men
te. o Sr. Dagoberto 1 la dl"'er que n%.-
00 era ve!'dade e. os erio:omente, o 
Peputa.ào Hercules IOrreia trouxe 
também um relatárl do coronel, que 
teria sido fefto no o C. T, - p 1ue 
t9.mbénl E's~ã aqui a. otocópia. 'on~es
tandc, uma por wn , as aflrmàçõe.s 
que os funcianános av;Sm fei o, de
vidament.? comprü"u a~. P.2p:1,. en" 
tão, na reunião, [az r-se o encamI
nhamento de um p .... ido de inquérito 
e de denúncia ao Sr Ministro da Via
tão e ao Sr o preSide:f' te da Repúbli-
0..1 , como pedm a C ml.!'1são d::! fun
cionário.- do O C. T., mas, exclusiva· 
mente, contra o Dire10r Re,.tonal da 
Guana~ara Nessa. cas~ão declar~i 
que não tinha. ccmd: ~ de fozer re
latór~Q porque Os d umen'os eram 
comuns aos ào:s e eu ~o po-d!,] impu
tar culpa a um Quall- o entendia que 
() outro tambem e.ta ulpado e nes.<;as 
condições eu me eximI .de faze.r qual~ 
quer outro relatório q le não ôsse, pe
lo, menos, enquadl~an o os dois nas 
mesm,"',,:, denúncias. or po~·taria do 
então Deputado Herc !e.s Corre~a foi 
designada, novamente a 'Sra Depu
tada AdaIgisa Nery ara fazer dois 
rela+ó!'ios e seu e.stô-rço foi grande, 
porque no primeiro relatório el;). B.chll
va que realmente O C ronel D83"ober
to estava comprometi ° COm tudo 
aquilo mas, no segu o. no que. fêz 
depois do meu, ent- elimina a fi
gura do Diretor Gera . do D C. T. e 
as n""enúnc~a.s tôdas re<: em sô'.m:~ o Di
retor Regional, 81', ' Imo Ga ~p.ar . 
1"01 deliberado, pela ancada, que o 
encaminhamento de.ss s denúneia~ de 
pedido de inquérito ao 8rs. presiõ'en
te da República e M nistro da V:a
çã.o fôssse feito por um.l de".l'.".:lO 
da bancada. rue tal': entl'e~a pes
soalmente, a essas au ar;dadrs. Mas, 
ê,ssse deputado deveria. ter cuidru.1:o de 
pro'ocolar trazeI1do o protocolo de::
-Im denúncia, e, se p ível, uma có
pia de todo o pro<:e.ss pa.ra s~t' for .. 
neclda a todos os de· utado...:; e uma 
das cópias para. aquele fun['i011iú'fo, 1 
rim de que tivesse e. certeza de que 
a blncada. petebista avia cumprida 
com o r::eu dever. Foi ncumbido des
sa tarefa o Deputado Rubem Mace
d-Q. quero diz€:" a . Ex" que foi 
mui' o d:fícil, depois de certo tempo, 
tomar eGnheci.mento dtt-,; providênei'J8 
Que r) Deputndo Ruben~ Macedo teria 
to"'l1aj:J, porque não n~ veio às mãos 
Df'nl,Unl protocolo, ne cópia daquem 
denúncia formulada pe a bancada pe
te-b':,'a Insisti em .61 umas reuniões 
fnj.Jq"<>nc"o o and-amen o da dita de
núnc~a, mas já, a es.lataltura. sofren
.do 'nn certa. pressão a comissão -ie 
ll"P~;'1~ário.s, que pass.o am a duviààr 
d~ h':trlcada do P.T B 1 ~s.~e& funcio
nár'f}" apareciam na I Câmara do~ 
f'TI1 ""·'~"'''O doe lO 15 e ~'e 20 f' <'''1''''''''-

__ (''1'- n <> n:es'!;'\"O~<1r :l1'n .... "".1 b""lcada 
pa· a . r.ber O resultan d-o cu:'so que 
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tene tomado aquela denú..ricla. FJi I quela data em dinn,e, ~gô::>to de 1963,' co;nom,nar<lUl "Lfder C:d~ ;-l L, 
qu~ndi) ll1'c:peld o Deputado Rubetn declar2rpm-s~ em (b-:d(>nc~a cem a L_~" - a ba.ncada fez' 1.11111 ,r',ln 
M°l.Cedo Q.Áe dec:' 1"OU o segUinte: O Cor.(;:;;:;â,) EX('CU~~'à do PI'B da uua-

I 
e de~::-fminol1 f:casse eu ;r:C~l~llQ~ 

Mbjstro da. Vlaçâo disse que não pro- nabara e, iguallllfntf'o não aaeit3.ram de dC2m,Janhar o deseul'olal' LO p .. 
toeoIasse COlSa alguma; ql1~ a acusa- mais a or entadi.o da referida 00- ces3.amcnl0. Fui à Bra~ília '} .... r.\ [ 
çãe: era mui~o grave, que 1~ comp:o- mis.r.o, nem d~ Iid~:'a!1("a da Ban- enLenc1er ccm o Sr . .Jarcy ~H ;":.0.:1 
me er o Governo ~ que deVIa perma- c3.da na A.~2mj;C~::l I:' l:::t:\:l. Pas- para sab':"l" quais as providêmiJS co 
nec,:z em c.'ará~er SigilOSO, A princI- s:::.:.~m a a.3:r. tlll~o "1') P'::;ndr~o, r~laç!io às reiv~nG.ico.ç.õ~s l);) FIJ 
p~ ... l, _nÜoQ .ac:-ed':~ei que o h1il:"'tro::" quanto dentro dJ<; C<.. oi, "[-Q:;, sob Confc~"o que encontrei H 1:;;,: 
VlEi·çao tlvesse se recus~do ao re~' - sua. exclusiva respün~;:,bWdJde e 1:- alheio p.Jt~cenc1o até que "~(j 
t.!1)4 G.ê.sse p:-ot{):::?lO, mas _q fato fOi Vte 1niciat.iva, enqua.nto ~ Podêres !embr~v:;. daqUela' C{)n~'el:':\ li.:;ê h 
t~5~::,r;:-.~haj.: ,p~ê~a co~:..s.~~{) de. r~n: onc~~tis não atel1t8.f.:'cm p::'ra o gra- víarnc.:> ti:;:). Disse ao Dl'. C.:cy fi 
~n_tãr,) (RH"b' ,-oIllPran"d:"i,:.\. ° ~~~';-" ve erro em que incorrrm d::- pntre- I ber~ q'..le estavam lev:lnúo r. ... <11 
.IJ~P..1 .C·O U E'm til 1,C~ 0: <? u..<:4l!lU ;'".~r O' altos pJ'-ot:;s da Adm:n stl'a- c~dJ., c.'J PTB à dcr:c:a:;;.. {' " 
re4 a. óno, o outro peÇo,c.' _' m, .:";. '-..... :':0 a ' lo 'd 'h D"'r.·'" ~c n- CClU' ,"'" f'di"d P .~o. r! 'n ...... ,Uti.v,llc'."If',l'Jn.OsaoPTB ......... ,_.s aosc O.l.-n:1,\.Ti1\ .. 
• ~ • '1

rIg\.?" à ,rcs:o:~c:a. Mi'. e-:>J. Snc:::cleu," cnt:i.o, um fato ffi'l'l-o ln: ('O PO'lOS d1. admin...stra-:;:o W .. ::.u 
o. Ct, e P,,: "Cf" 9J.e a sa L.,. ; '.'- tr'r·o.~_:::nte. a d~U1cntos alhei{)s a tu.~) Pc 
~~a Z~~~,3~~::!a ~~I;ssOa ~1~~~~;O'd~ V~: f<!).'PO's d~s."e mo\'im;nto dOs D~pJ.- gunt:::u-me:. o :;,enhor n~o Q;l~·.: 11J 
çto, n::m ;equer o Pres;cl,:'!ntc da Re- u~"'~s do PTE ~t CuanaJa.:.1, quer com? :rC'ó>;dcnte? - N~?! .IlJO (.n 
T:'')!iC9, a b'luc3.d., lleteb!sta., a pr6p.:-'.a. ch .... "..,ou ao conhc:,mento do S;. p:e- 1'.1, f~.ill :0_5:1 ~lgumn,. la qUl _o ~ 
Com:Ec.io, n.n'6 uém• até hoje teve no- s.d.:nte da Rep;-tbl ea, ~traves, na-I p(e~Ltl('nt.... o _ InCumblll e . aao I 
tíc:a de qualquer providências nem turalmente, ce mformaçc.:,s de s(Us qlla.qucr soluça~. Vou comttll.car ::I 

sabe onde andam. nem se e~~te.m asse-;-RÔrp>l. fomos ('Jentifi?a.o<l. de r lU:''J..., ccmpanheWQs, 
mais denúnc:as. FOi nessa ocas:ão qu. ~ Ch"fe dJ N8ÇUO tena fIcado N~sa altura, Os sete depl1:.H':.: .. f. 

que ')5 ft:'llc:onár;os do D.C.T. pas- sl!rpreso c~m" o abandono em que, tavam senc!o chamados de ~;~ Q:~;; 
taram a exercer maior pressão sóbre VIVIam o~ D ... Plttado~ do p!B da, cos. _ foi o têrmo que arrUmrr<llU 
a -b:::ncad-a do P.ToB, GuanabaIR. Incl!mbIra,. então, o e s2' nãO abandonaram o P'I'13, .,~ 11 

Quero confessar aos senhores que Chefe da. C?:,a. Clv.l, à epoca o Sr. r renUnClar.Dm à legenda den'l.·o ( 
a ~ano_'da do P T,B. na Guanabara Darcy Rlbeuo, de entra.r em con-I Cf,na .. 1. tel pO!'que, nessa aLw.'. ! 

ú.ltImamen~e, não tinha prestígio aI· tacto com a Bancada. do PTB. o que, CCbE'.TIO· comunicado atrn.\'és ( 
g~ não só n~ .D.C.T:. co~o em S. Sa. de fato, I?romoveu .. Nós, os D:,puLtndo Paulo Albe{·to. de qUE' 
~ualQ.u('r repar~lçl!(,o MUltas v~c- Deput:dos., hO.nens expenmentados. teria sido incumbido o Minist;o A~I 
eles, na SUl· m~ssao d~ Deputaa~, c0r.n na ln"enuldade c!e que~ espera a.l- Jardo Jurema de tomar prov.0."ncia 
sua. outorga COIlSl'itucl:>nal de flSeaIl- gum providência agradaveft, retW.1- '" utado _ . . , t • 

zar G. aém:p:sotrnção, na. part~ que dIZ mo-nos na. residência de S. S~. e ~f&t~~P .Abelaid~8JJ J~~~~~m .~ ~o ~ 
r.espe~to à. oroIta estadual, tomar qual·· cada um expôs seus pontos de v:.sta. . ..,.' '_, - , 
quer esclareCImento e eram relegado-" Já àquela altura o movimento. que dever. de COl ~-e .... la e ~atençao 1 e?oh I 
à fa:ta comp~eta de consideração, se in.:.ciara. com sete deputados, mos Ir. e. f?~. a me5Il1a COll"'5'1~~: 
ninguém lhe-_~ dava satisfação de ncda abrangia todos OS quinze, pois todos n:esma h:S~II~. ~Te~-se a, 14~P4e-~ 
ninguém a enôia aos deputados d') compareceram à reunião e repetiram ~~o t~e qu~ to~S3 e .. sas auto Idad 
P.T.B., que se sentiam c<JmQ verda- estarem surprêsos com a entrega dos ]~ mha~, malsNou ID-ellOS, ~nh· 
deiros párias da poIitica do Estado postos da Administração da Guana- ?r.n.e~to aa posiçao çl.e jetermjn~-d: 
da. GU1nalJ. ra. Foi talvez em fu,... ..... ') bara a elemento.s estranhos ao PTB IndIVlduos, porque q~ando I'.e dlZ1 
disso q'le e ''''2 denúncia velo à ban- e. ma's ainda, estranhos à polít;ca pc;r exem.?IO, ? Pre::>lden~e dú IPl 
cada do P T.B. porque em agõsto co PTB. s. !.o .. ~~se nao pode seI, :nas nh 
r- 1953, 0<: d?lJutadoS dê.<:s.e par"luo 11'1 O Sr

o 
Darcy Ribeiro tambt:m ::e gu:n~. _ l"Z.,,\ p<>r que. O d t~t~r c 

COI~sado.." de verem postergados tôdas conf~ssQu surpreendido e afirmou C~.Ite",,_a tal. . Esse também l}ao. E! 
~ SUR ... '~Iten("fí!"c; de servirem ao qo· ignorar a circunstância. Dec!a.rou tao ~~o pod1a. ninguém. Nao. hav 
llêrno, V," a.s Sl1M ~ ações t~O sen'Id,' mesmo, não compreender como 0- conC!lç20 de COIsa algum~. Sal da 
de c31J.·'dl'3-r para n~~ dOID;narem ill! Depl.lt3dos trabalhistas de um calU- e ~~1:.10:', Deputados ~a~~m, sem e; 
repartlçoe:: na 9C-mlUlstraçao federa. pc de luta tão importante e extenso ~e.".)c:',1. N~ssas relV.ndic:açôes ql 
preCisa. él te elementos que 'l!Ao fôs- como o da GU!lnubarn., estivessem re-! fl:::en!r:~, porem, por sugestao de fu~ 
s:Il1 'l"lTIcu4f1dos pelo .menos ldeol~gi- legauQs a semelhante liituaçf:.o. E I CO~1anQS ,?OS Correios, ~ .;1;>ancac 
('-<tmenk ('''m o parL1d!, Trabalh,st1., ped'u que cada Deputado lhe trans. aplesentala r:ome de Um 'a~~lgo se] 
êsses de-p:rta-dos. em numero de sete. mit!.sse suas reivindicaçgeS. com fi! vldOr qne nao e.ra conhe~:d~. N! 
numa.. banrada d~ 15, reoo]vera~ indicação dos postos que entendiam nl1um ~fo ~é8 tInha con_O!Jc.menl 
p,r~te..s ar, e v f;: __ felta um~ ,moçãO .d~~ devj"'m ser entregues a elementos dr I'~:)!~ o c1c;ldao ~dicado para ser 51 
rIg.~~. à c.,) 1,-.::.10 EXecutl"vQ na qLUtJ PTB, Afirmou. outro<;.Sim, estar c:s- b,Lluto ao DlI~tor regionaL cu. 
se OlZl.~ que -, d.~uela. ~.a!& ~m d~t~ posto fi provldepc;u junto ao Pre- nt.'ne e.;;tav.Q .na lista para ser entrl 
an"tc: Fe ']a.5, al~.~"~~~?~S _, ~.'~:~~~ ,,~:ao sider.fE' da Repúbl:ca. a substitulçã{ I' gue ao Mll;llstro Abela:~o Ju:em5 
aLn,3s p. o~.P s- dos elementos e:.tl'anhos ao traba. S. Exa., fOI para. BrasílIa, mas aI 
tentE's na C?:.lanab~ra. com 0.9: entreS'a. lhismo . . t.es, perguntel .. 1he se não queria qt 
de po.st ~'i- O~ chefla a lndlvHlu~ e~- Cada' u d'" D t d t cu o acompanhasse para se:;uranl 'ranh'-' . 'r.ICo.c; ,,, .... ...., m v.:. epu a os presen es d .' " - D' . 
',' ,~ .,., ... fez sua Indicação. c~tando que na as ~e!vm(,·caçoes. lsse-me que nli 

º"lll' e. 111"'" <:: rt 1 B.T.B .. P . .:>.ú. ou di ã d tal ti - pl'ec1sava No entanto eu tu! t1'( 
U,D.N., lnd:\'W·no.<; que nã-o Unham reÇ o e rep:11 .çao er:.t con".e- dias depo;.:; Chegand~ lá preciSE 
'""'llalquel' TI~Tllção cOm a política parti. mente ter seu FUlano, cu'jo gaba.rito t . t f' 'O'· 
..M.-ia E"'on""vamo' na .dm~nL"~ra .. e caráter devíamos esclarecer. men 1"', numa. qu.abr "d- elra

A
'
tê 

lato
t
, 

UJ::I,l • .. ..... ~, -, o, E 1'f' d 1 pa:;soll num sa a o qt:ar :3 
cãori""'.:l· .... ~Q'ten.ãoses.abl deon- xempllcano: Reu Fuano é pete- f' M 't ··d -' t·nh 
de 'vinham ~ ':-"'~3'C; vêzes nos per- blsta quatrocentão, cidadão que t~:ra o • t lllS!d~Od "'dn a

f 
,_nao 1 

ta . t d prestou relevantes <:.erv'ços de repu lQr) opor un li. e e autr caIU 
gun V""'~"'·' ':f'r!9. ~ .• .., .. 'flnen -o o.. _. " " -. Presidente a respeito do fato Al<lur 
P S D numa CC'11nM· ... ·, ""nUtica o taçao ilIbada, etc. E atendemos a f . .. d Co 1 'in' ' . . '. ... .. 't d 'A , unC!Ona.l'IOS os rre OS ~ere~ 
que s:e"l:l ""7":>vl'I? Não, nao era· Se· o as a~ ft,XIgenC!as. . d' . b tit lã' d ., 
ria elemento ~Ivez da próP!"Ía (TI)"':\/" As relvil1dlca.çoes foram entregues sat lSSU1~os.on~ su 5- u ç Oh esse Q. 
numa. compo."lção l)'J.1ír:iol. do oovêr~ ao Sr. Dârcy Ribeiro em 15 pastas, r~ or legl n , acompan araIll-m~ 
no? Tambêm n'".o era. "E ..,I .... ~uém sa" que correspondiam aos 15 Deputados, FIZ ver o que estava e.contecenê 
bia dI" or:-d? era p<::o .. ":o1adão. com exceção únlca e exclusivamen- na Guanabara e o que poderia a.cOIl 

O fato é que êsses homE'IlS, que te, da Deputada AdalgIsa Neri, que tecer se esses funcionários s~ ,rebl: 
_~ '''''''''''"'"1 altos Dr,~~""~ ,..;! .. ,,(h'I"I~'.' '-~_ não formulou qualquer pedido. lessem. Declar~u .. me que às 5 ... lora 
ção, detinhRm tal p:)der Que, quandl) . . . da tar?e falarIa com o Presld~nt 
por ~ ~- ... lnlhirug, p-'o O Sr. Dn.rcy RIbeIro tomou conta e à nOIte me daria reso.s~a. NãO~ Ir 
cUTado~, o ,..,.. .. 'l1r>1 era dizer: nada e- das ?astas e voltamos para.o Rio, deu !'esposto alguma. Tive v"On:.aci 
""'n;s cem o~ 8:-nhores, ~omos ("-.ol:::n. aguatdando ~Olução. Oerto dIa, po- de, Ia mesmo de Brasflia, de telef<l 
ter:: 6e c')nfbnça do Govérno e aqui rém, detenn.;nado .cld3;dão ap~receu nar para 00 Deputados e, dizer qUI 
e<!tqmo<; p-e""'plr'1" ffO'''-' ~ ~ ~,p('ll+ivo na ~5Sembléla r,e~:slatáva e afIrmou seria, daquela hora _em dlRnte, me 

Ora. os nobres Senadores conví- ~e.r hdo, nos jornru~, que determinado comportamento. Nao seI PQr qw 
rão que Um Deputado na sua região l~d!vidUO da Repu~lIca. do Urugual velo-me à cabeça. um lampejo de es 
_ e e>;peci~'!TIente um Dellw'·.ado do dIrIgira, ~e. Montev,déu: uma carta pera?ça e eu voltei _ ao Dr. Care: 
PTB, que tinha sóbre os ombros a à PresidencIa da RepubUca d,ecl~- Rtoelro e êste me dISSe que .~'~\' 
culpa de ter o Presidente da Repd- rando h.aver encontrado, num avIa0 aguarcando uma solução do :Mm • .5-tr 
blica do seu part~do _ se sentia en- de carreIra J?H~a ~ Uruguai, 15 pastas A~el.ardo Jurema, Retruque! q:le 
fraauecido e. muitas vezes, desnlora- contendo reIvmd'cacõ~ de Deputa- MInIstro acabara de me dizsr qu 
ll.zado porque não consegui. de ror.. d~. do PTB. A Embal~ada uruguaia, estava aguardando uma. Boluç§.o de 
ma a.lguma, que a mínima autorida.. diZIa êle, estava em ~IficUldades 50- l~, Darcy Ribeiro e ficava f\quel 
de na O ... .1nabarà lhe prestB$S1 o me- bre o destino a dar a.quelas pastas: ptn~ue-po~1gue. ResolVi voltar par 
nor esclarecimento, lhe d·esse a mJ- ~ i~m para a. PresIdência. da ~e .. o ~10 e dlzer aos Deput-ados que :nw 
nima atencão publIca. ou para· a AssembléHi. LegiS- adllantava estarmos lutando conh'; 

. lativa. Por ai V, Ex. verifica a a.quela gente, porque, afinal de oon 
Reb€,Jado$, eso:es Deputados - e atenção Que era dada a' esses pro- tas, não teriamos nenhuma solaçã 

~ Tmp-em"l. nublicou muitos art"gos blema,~. Quando tomamos conheci- satisfatória. Fui. porém, aconselba. 
sôl1re o assunto - resolveram, da- ment.o disso _ ~ nessa altura me do. em Braafi1e., ti. pr~ o Cc 
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m.an~ant{' da R:;t~, que era o Ge- L,,""Co o tel~!,"n2 p.lra o M~nistro da 
1121'::11. Fico, que eu si:b:'a 1 gado t;.o ,) u.:FhÇ.l. úlzendo G.cl0 S" EX'Jo poderia 
pi'L~dcnte G.l Repúhlica, o qual S2- .. -.O.nl_ul" qua.q.lc.r um oC" t:êJ, pedi 

. ~ard ti':a,,: C'(,[ü o Nl.I.LlUhO. Dl':.se-lh2 
gup,:o eu en~3ndja, não tInha CQ- ~ue- e_'<J.a que;"i,a,o ti.:- 1':. ,'mdicat'ão da 
nb;:'2'rr.:mlo C;CS&es fatos. Tinha mes- _ub.slltu:çL::> d::> D.~· .. l::..' 1~e3:;;.nal El'a 
lUQ a ir.2p:c-:.:..5~ fiue o Presidentz Juão p,ejlL'nR de.3 fun':lC,mi~~:s Q.J D.C.T. 
aCu'art im13 nave. que os D2putados .na:, <J,u.::' a \.)::.nCac.l cio p ."1.B. havia
est::::du~:~. na Guanabara, vivIam,:j~ 1n~~"E-~::",.:> };{}: 1.:._,-,. A lni:c-:.-çâo 
p<1.iUanÕO em lU&.r de r~as, de prest1- de tu~::.r:o c;.J tal. q'.:.e G,ue.:.m ).lcm~ar 
gio politico, quando era ( c::mtrâ- -- ~3 CC':'1 qae !:;J..: ~.bítrío do Go.
riO, contei r.a General Fico tuda que ytorno n:::me<:r qt:.:::ltl qu:r que seja 
se €:Jt"va pJ~~8ndo nl Gúano.b~ra. - Vd-nc.3 c...a.r Qlr~:lt.., 'amJnhã, de 
Db.;-l11~ <i:t nCJsa repulsa "por ycr- l..'1 ... m..Ç.ucc.:or a t';OU,:,l da. Câmara e 
fl. ... O'" ci2m~ntQ5 telCm inc;c,:J.UO'5 pata (A:Z~l' quz fU.."lü_.:> tó!'ça pa-rJ. til'ar 

. um laláp:o c br:.tar 1 11! cc:nunlsta 
f, C~aILlbal'a com simples_ tele::me- po:.!. tenho em mJcs a f.cha dê:::.5:e fu~ 
mt", r.:;m que o P'l"B fosse oU':'ldo, .J.no co:nún!..'<..\., 
::;ct.n que a Comi3s~.o Exec:.lt~va daqui No cutro a.a o decl'f'to saiU real
tlt('-~e ccnhec;mento e num lal lllcnte cc.m o n.:rn~ 0..0 c:cadão que os 
flJ;nnC:cn::J cI;::s D.:-putados e que mnci<Jnâ:ic.:. ha\-.~~Jl PCCÜC:o e que não 
i&~1)CS tOffinr uma posiçEo, que a,.sim era o t:!l c~r.;'_,n '~J. D: ... ~cio, quan
(!üe ch::,~sse aO R:o nos iriam':!:,; Ilfa.s- ... 0 loi a..1t.:~lC.~l J ;, 'G.n:aç.ão dêi:'se 
1.::r", p.:lr completo da BJ.nCJ.da do 1.:::'.:11-.m, (la ll,:J,;r" ;; .. J;.lU:.io nos 
r~~ll. o General ponderou Que ia C{,:re.cs e '.(..'1::3:·1';S. f.,-c.,; não ac-re_ 
ql' se fllla~·a Com O Pl'e.:iidcnt<: da o.havJ.m. u-:.> c. .... r3m t:. f:Ill::".cnários 
F'v:pLJl ea, m:ls que a Bancada elo - l<1:mcarem to:o~tr nu sJ'ário Ofi
P".i.3 n::0 iomul5Se nenhuma atituCle cwt m:..s n';'o e pala 'L;,,~, O fato é 

c::.u..' o dCC1"l~ }..!l.u e o h'}ll1~In tomou 
HllH ~.: ent,enuer antes cOm o Gen~ral ;:-c.::.:-:e, a qu.::l cJ.'õ1parcc:. pa.€c:a uma 
A;,;;:h Bra:il, no R'o: Isto foi na p':;,,~ca calma. pacu~, bsa, c':m r.amiw 
,'jax~2-Lej{8, Li (!e Bras[llJ.. C01l5e~ ~'.,:açó('s c;:nt:"o (;0 Exé!-;::to e até, 
guim(;.') lvcalizar (I General Ac:sis ;~ nã:> m: el1~ano, e:ho C:e general. 
B:ra~ll num apal'tamento ~a Raa B!l- b;.:,se lwrn:;m 3:':liffilU a D.l';;toria Rz
rata R beiro, e êle me disse: am2- ó:QUR1 ca Guan;;.ba.-a fJb os allEpJ
nh.). l'eunJ. (lS D~putados 110 Rio e CK:S d~ tm p'-G.t'~no esro:Ç{) do P.T.B. 
pt·o,nova um contacto com o General F0i hc.st..l~L"cc]J até o ultImo dia. M 
f~s:s Brasil e não tome nenhuma informações qtTe ê ,:,e homem me Pre.s
mcdlda sem ouvir o General. Os :aHt eram CiS mlis deplcrá-v.rls, O Di
O:tnlt.adcs, po:'ém, não quisera:!.l retOr G:ntl Cc:c~ou o tal c.i1'€lor re~ 
tllV,S nada; ni'.Q quiseram saber do '1:o~j.al. ?ubs'huHi), como a[se~or seu, 

1 no gatJt!JE. '2, p:L. a contrclar a Dele_ 
Genera, qu~ não procurariam nLU- gn.c!a. qt:e hav:a deb:!d0. f:s.t'e ex
f,i12m. que não quer.iam ter ...e.ntend:- oirc~or qli.e p.l.f~'"'-l a LtcaL7vr a d'ele
mento com pessoa alguma e licou-se gada de onc:.", lo LI alI)' --:.J. c~m,'
nec:sedlllH'a.'-mo. Um dia, estava na ~·cu .a {xcrccr ~âb:e o nóvo dirftOl' 
Qâmrra, mais ou menos às 4 horas, a mnior p.':':t':'J. m:::" •. ·. \ e rE~.r2nco 
quando recebi Um telefonema de D. ,i.unclcnár.os d~ ~c: v.ço. c<~:ndo o 
Yála Vargas. que desejava falar CQ- nô,,-., _ diretJr ~e nf:·~a\a a ceder a 
Augo e marcou um encontro. FuI ao l.\11~:.f:rênc;a de a~~um tl1nC'.onário 
;,cu Gabinete e ela me disse que o IOlpa:'cc18, r.o dia im.Q,Jto, memoran~ 
presidente c.a República t nha re~ol~ 60 "ex offici.o", o Q.ue d:sfalcQVa 
'\lido substituir o Diretor Regional ?Gur1a di,,::,tcna. Algumas v6zE'S que 
da Guanabara, mas que havia três lá comp.lrec~. po;' SOlicitação do novo 
lnd~caç.ões e ela queria saber: por d:;eto:, tomEi. c:mhec1memo de que 
lncrunbência do MÍnistro da JU.:"tí- as verbas mlntmas d: ,repr.:"entacão 

cC: g.lbinete é;[t> p:cndi:Olll É"'SC dire_ 
ga, desses três indicações qu.al a que ter que lá licC'LI segura.lnente três ou 
atenderia às exigências do tal g'rupo 9u.a.tro .me··ef-, ta.lv,rz nem ch[gas~e fi 

rebelde. Eu d!s-se a ela que nenhu- ;'.':~O ,lO! IJm,a up-tcle de fdn:cche, pOl'
nu, porque aos funcionários decetis- que nao tinha nenhutltJ fôrça Era 
tas, que fizeram aquela representa- te.1 fi influência qUe ê!'ses hvm~ns 
'i,tio. a solic'tação de que fosse subsa eY..el'cram sôbre u n:;vi.ã,o Re~ional da 
tlluído O Diretor Regional, atend.eria Gu:ma08Hl que eXlste 1ú uma n&o~ 
á indicação do Sr. Firmo de Almeia claCão dos funC~Lnários chamada 
4a Ribeh'o. Ela respondeu: mas UBSPT Ê:.S.3e cida.dãD que era o DU'e
~contece que há uns c'dadãos, Rui tar Ro::gi?,na} ê quem era praidente 
de Assis e Hugo da Costa que forOOl. d'a assCClaçao e. em função d:s.so é 
indi,cadOS por Bmsilia e se vocês que era. direlor regional Havia fiem w 

. pre o receio de um dlf(';OI' regional 
nao têm oposição ª' esses nomes, ser nomeado, pois o p!"t ~ dente da 
-icndo a questão de substituição, Oia- UBSPT Era sempre nomeado pare se
sc que a nós da bancada do PTB não ções reInantes Como as eleLções f.e 
e.st::n·a interessando, mas 110S flln- pl'o~:,ssamm em março dêste ano até 
cionários. Na parte da t:u'de, um €ntão não tinha muitas relações' nas 
func' onário deSSa Comissão me Pl'O- Corre ines e Telégrafos e fui, acs pDU
çurou na Câmara e me deu a sc- (o... me relaciOl1(tndo com seus fun
~uinte notícia: Deputado, nós fize- cI-onál'Íos Resolveram entãO, ê.s.se di~ 
rocs um trabalho intenso na CâmR- retor region'3.1 com es.sa com~ão re_ 
ra: os senhores se desgastaram de glcnal QUe fazLam campanha contra 
todo jeito para conseguir substltuir o D, C, T. a COnCo-Yl1er às eleições e 
o Diretor Regional da Guanabara, vlerum pedi.r-m~ para. ajudá ... l<ls em 

b I algy.."lla cOtLSa Achei que podia, que 
Í1~Ora, quer s3. er de uma not cia? "'bevla apoiar, porque sendo uma co
Vai ser nomeado para o lugar desse mi&~ão de funcionários, pcderüt poll
llofllEm um comunista fichado. au- tic.amenle valer alguma coisa Assim 
tzlltico agitador. perguntei <.1e quem ftz:em-os vários tstudoo e fUi 1)rocura~ 
t-c tra~ava e como êle sabia que aquê- do pol' uma C-cmls.são de FuncjonárjC\s 
le homem era comunista, agitador, dos Correios e Telég.rafcs que pretsn
JS;u sei - disst! - porque estive no dLa um entendimento a respeito d,e 
POPS e pedi para ver a f;cha desse urna possível coligação de UIhn cha. 
homem. E' um comunista realmen- pa em conjunto COm outra. que era 
te, agit.ador de prtscas eras, desde con.stitufda, totalmente, de elementos 
~932. Disse que não podia dar uma comunistas DiziJ.m êles que .aquéles 
informação dessas, assim superficial.. elf'mentf~ iam apenas a.judar; qut 

t . dO h °I D PS também êles eram contrários, mas., lUen e e pe 1-1 e que osse 110 O c{\ncorrendo numa chapa em conjun-
p solicitasse uma certidão. Retru- to nOS ajttdariam Respondi que pl'e
t:QU-me que não davam,' porque a 11.. fe!ia p~rder a eleiçl1o, mas que po_ 
cha é sigilosa -e que eu, talvez, pu.. d-eriamos trabalhar numa chapa que 
;desse. Confesso a-os 51'S. que foi a não tiv&se elementos comunistM. E 
lúnica vez que lid.ei com a Policin. assim foi fEita urna nova ch:t}la, log:Q 

Quinze minut.o.s mais tarde chegou patrocinada pelo Diretor Regional em 
à Câmara, trazendo a ficha do cida- exercício na época, que êles conside
Pão. Em oomuni-sta fLchado àe.tde 1935, ravam el€ment.o-chave dentro d09 
oom. processos no conselho de Segu- correio,\; e Telégnlfos _ fi que êre
f\8óIlÇa., etc. Quando Jt Sra~ Yàra Var- deu o nome, ou melhor, o tit1ll0 de 
gtljI me deu a noticia. de que bavi.a. OH~P {ma.16 ou mell'OS- "Chefe Po6~ 

- .... 
trl") dê::es o Che-fe r.:Ue oonu.)la. roR senhores não imaginam o meu sae.1'l.. 
dos os tunc~onáriOS, que têm acesso Q fido, a minha. luta, o ntmero de pes .. 
aMas as agências, Elemento<? que tem soas que me -procurava mna. ru,::em-. 
c:::nta to c.:m todo o funCIonalismo. :,léia, que a. mlnl se dlrig!am, n~ t'J,IJ., 
E.sa c!lpI;a que êles chama;vam de- d até, ~m m.illha. residénci.a, pedin<'\l
mc::r::tica _ d~z.:.!ln: não há po.s~'i- me favores no Correio. JamaiS, no ('n .. 
biJjc .. :;dr de p'~rder as eleições: ela. ]30. tanto me soliCitaram coisas ab$' ....... _ 
derá CI.ri3"lr, y::ràti;;amente, t::d-os os das, é, sim, ~oiSas bem simples. 
mo",i.mcntos Ce remoções das azénolas, Por eXrn1plo: havia um carte1;-Cl. 
promoçõ~s etc. Iam à$ eleiçÕes pua tUberculcso, que trabalhava Da rua., 
nii.o perder. l\f3S, perdemes as eleições, entreg,ll1do corres1londência, lnc!uL'lVO 
porque a fÔ:'ça que vinha lá d~ cima, ::m !:l:as -chuvo~os. Pedia-me êle c;:cn
~.l Dêl::g~-cil Rq;icnal era maicr e ~e~i.sse, do Diretor Regional tl't;.;J.
nío hln'~tt poj:.r mais forte. E tiVB- lho interno, Pedi. AparecEU c.utro [lU. 
mos l:rrut d:rrot3. brllhru~te, porque c~{)nário que fizera unl cur~o de Mo.:-
pU(!::hl;;!., per 65 voto:., s2", e ji trabalhava. ne.tse mist;;r, ~:u 

No lntcrrq-no dC":'':'"a el::!'çl::t, um chefe todavia, não queria lllclUl-lo 
fU:-:"~lC:r::..J.dO GLt2 C .:.1 p:·c. -n,:! n~.5ta como'telfgrafista, e êle pedia-me wu 
SDJa., 10 Sl', Aquiles D!ll Gomes) que aproveitamento nesse tuhalho. FN ... 
,·üJha scfanc!o p2"rs:guições d.:ntro do C.UTCU-me têmbém uma viúva, <lU3 
DCT. pO!' ter sido o pl'UUeirO a de- ~abalhava durante o dia nc,s COl'
llur~c:ar li..' il'1'e-;ular1uades "Verifica,.. reias e que. parece-me, tinha três Cu 
G,3 naq"J!e ("partamento, e um dcs qua.:..ro filhcs. Dizia-IDe que naq\:da 
r::'.J:imÚlu" qla! comp(l~-ec:tl lã, p:.ua Ro;:p.art~çJ.o havia três horários e eb. 
q'.leixar·,:;.: d:z,,·as perseJuições, p;:!d'iu_ desejava trabalhar no noturno, T$.:m .... 
.ne p,na :lt, CI ced::r em favor da sua bém intercedI por ela.. Nenhum e.:! .. 
pf"~c,a . .\% !U, encontrava~se na De- ses favores, mesmo os mais iru,13T,t .. 
le,;a:;~a .Re~lt lJ,alt q'Jando fuj .:n~m.l- 'flcentes, Que .ser~a permWào D. qu::,J
do~.pvr mt-.rJl1ed o ~e um pa~~, apro~ quer peEsoa pedlr a qualquer c'".,ltra. 
~ :;1c~ndv~M ~a mlllha pre.!J:nça na 'P'e&>ca, eu consegui. O que. mr,s ma 
.u~.~?,lCh,: p~a en~rar em «!ntat.o chQccu, no entanto, e me fez d~cldl.r 
cc.m o iJ.~~tQ] -Cc.a., gue qutru. te~ que jam::tis tornaria a enul11' em c'~n .. 
vrn entê':'l'LPllcnto corp.go Eu fm ,la t:lto com o oepal'tamento ~05 Cor .. 
apenas com l,1llJ sentld-:>, o .do fl~elo reios e Telé.~rafcs, foi o que CCo-n"('u 
blJJllal}O' Il()~·ele. r~pa2, Aqlll~o:.s dIzia com a Senhora a O'le acaba da alUdJr. 
que a ca_da oenunc;e. que fazla, como . 
;:Jd eXf~np1'v. qUa"ndo foi prccurar o P.:or três '1éZ2S transmiti!'a, o hU 
SCnacol' Je!ftrscn d2 Aguiar, pna p2d.ido e nada obtlvera. Certo d:a fla. 
~pr,-;<;€nUlJ' aquc!at' I denúnciaz, sofria me procurou. nov.1~ente, (> eu, »,eu
uma per:)e3"ll.rto d"ntro do DeT. Fui. ~,:lnr!o que viera reIterar a sollcjt~. 
Halmn.te, pfdil' uma e.:pêcie de tré- cão informei-R do ir:suce.s~o de fil
gua, p.-dir (lO Dire.or Reóional QU:;" nh~S deroarches. Ela, ccntudD, d:c1.l. 
cejxa"se o rapaz em paz. A alrglçã:o rcu·me, que, ao contrário, s~u p;'~
dele foi a de que o rapaz cCntinuava bl:ma fôra re.folvido e quc viera d}
prsegulndo a dlreção do DeT. pe-di. ZFx-me que, quando p:ec.:safi.s~ .de a ... 
elJtão, ao Aq.l!i1e qUle ce~s,l~Se aquilo. ,,-unl'l coi5:a, não era n:c':f..':.lrn Gu-e 

Nes.:.a OCa5mo, neto um f,lLo inte- me diri<;u:se ao Dir~tor, EC.<:.t!l\·l d:J"f 
H,,s':\.u:te: êlf> mc d~s:;,': ternos o maiQr uma. garr~.-fa de wfskell. CCPlpl'~:;~
interésse em apoiar v{lcês.· do PTIl. de-rão VV. Exas., p'2rfeitam:nte, rn~
tAntc que fiqUl no Dep::;.rtamento exis- nha decepção, Um D:-~utudo p:'d~ q'J.:! 
trrr, dua, djre,cri~s muIto impOrtanw se modifique o ho:ár1o de df-tC:'r:lj~ 
tf~: B Diretoria do Material e a Di- na.dv funcionário, e não ccn~:>g1.H': 
retol':a _ não me recordo de que oO!h:r:ormente. &se indJricuo lhe d'
- rnflS que eiaIll muito important~s clara que, CCm urna s;mples gJ~'raf.'-l. 
PU f:ntiGO de verba::" Acrcsc'entú'u: de u'iskey. se resolve qllalq',er .C:ltu '4 

l" diretoreq de~~'3s s::çõ s têni verba ego. Convmhamos que, o. e...:-~a ~ltur:t, 
pl'ópri:t, autôncma c<Jmpra o que Q.ue- nrda ~e pede Efperar dz nm2uem. 
tf:nl, de modo qUe pod~riamos trocar, d t di t mme-a m'l.~,~ 
Ellt::-ndi que êle q'Jeria substituir c D,ss.a a a em an e 
dtO J A di proC'Urei o D:partamet:,to d:::s Cc..l'nllJ.l 

lJ'e or reUI{/na par um ue uma - e 'Ie:é'!l'afos plll.'t\ c;l~a al?;U\1.1'U., 
n teria dfssas. Porque o diretcr re_ 
gional, aparentc:-mente exercia tI~· Quc'o ap~n(ls re~saltar que" q~an~ 
fluência grande na, eleições e assim do ti menc;onada senhol'a me fez (S~a 
cemo uma espécie de compensaçãO, o revelação indaguei-lhe n quem lie"'-:.), 
dIretor regional f~bria mais bem c(}- » garrará de w1skey: e po~S(} (l;.:'e
locado numa SEçãO r..0l'Que o Diretcr Q"urar-lhcs que não foi r..o Cortn~l 
RegIonal, no seu entender. devia sair, I óafl'oo(;rto ROdrigues. H3l':il. C2l?tutlo, 
Respondi-lhes que nada podia faze!' o ~e"ime da impunidadE_ funclOnal. 
a não se-r que o próprio Diretor Re-! Qu.alquer .5UbrJtel·uo pOdl~ r!hG,~\":.,. 
g10Ilal quise&5e sair; e êle não o de- meeiante o recebimento dO' un~a $lm
sejaya, de ferma al.;;uma. aFi a úlUmJ pIes O'arrafa de tciskey, o que tlSI 
vez que estive C:::111 êlrs.' ,Ot d - tIO a -"m "m Depu 1 o na-o oonscg:. Ir v " 

Declaro aos $l·f. Senadorr.s que' co- Dh'rtor Geral. para mlln H',a. o kl.l: 
nheci o Coronel DJ.g:Qberto ROd.rlgues nAda mani tinha que fazer aU. e' m(! 
pO! oca.csino do ple-oiscito. Antes disEO afastei tota.lmente, a. ponto à,e h3.~ 
,seq.uer s.abia de sua existência. Ia ~el' feito discurEOS na Càmar:l a rp.s_ 
haver um grande movimento, no Rio, peito. Chegou -a dizer, então que '!iX;"
~" f.avor do. pleb~sc~to. Eu sou,. real:" tltlm deputacos do P'TD Que e~am ,e<,
mcnt.e, pre.sldenclall~ ta. Entend1a qU? troinas _ não sei o que qucr1a d ~f'-r 
o parlaments.rirmo não devia conti- com "estt'oinas" _ porque se l'tt ~~ 
nut e que se dfv;,a Inc::ontivar umu la .... am contra tuôo ifi!O. 
forte campanha a favor do pr-esld-en w 

c'sli.smo, Numa reunião do PTB apa
nau êsse cidadéo querendo fazer, 
também, a camp.:mha. E salmos para 
fnê-b,' SainlCs, bem entenc!.1do eu 
seí, porque êle lsmais me acompa
nhou a lugar a11UID, Permiti-lhe, nO 
entanto, r-olccar. numa ca.ml.noneta. 
que fazia a ctlmJ::<Inha, um cartaz com 
(',,~ dizeres: 

"Campanh~ pe;o presidencior~mo, 
sob a presidénc12\ do Cor<l-1){1 Da.go· 
berro ·p..:odrfgues". 

Fiz a. campanha durante 17 dias, 
Terminada a. mesma, acontecEU comi .. 
go o que su.ce<l:e a quaIquer pollti
co - e os Srs, Serutdores bem o S:l~ 
bem. O cidadão -- funcionário ou não 
- que vê o D~putado em COmpanhia 
c}e um Diretor de DepaJ't1:-amento, Mi
nistro de Estado ou qualquer autori~ 
dade gm.-ernamental. tem a impl'es~ 
são c,e que o- parlamentar gDza de 
grande pr:estígio e tem possibllid:ad'es 
Junto àQ.ue16 a.ut.<nida<le. En.tão. 9S 

Nada mais me o('o;re a nDO 5~!' o 
que foi df'nuncind'o, que refluto d~ :ü~ 
ma grr.vidnde. Fora isso r.j o~ (L~~ 
~alh~s que trmbo a respeito Õ t

} nCT, 

Pa,~so rt. ... mãos do S&nhO'r n ~:~ tM 
a denúnc1a dos fundonál'io!-, o teia~ 
tório feito pela D~putad-a Adql'-':li") 
Nery dos dccumentoo uprt'sentàoo,,1, 
o relatório por mim elal1o"zdfl a () 
Boletim, Q que me referi, de ad~an· 
tamento feito a. Betina K~i"ermcnn 
no l'olor de Cr$ 33. 41).0. OD~.DD l>~ rs 
atendimcntQ de despes!l,o; e. tamnr:n 
a América Cnrvt'\lho Miranda, nO va· 
101' de Cr$ '21.€O'í}.\}!J.O,IX}. Hã Nlt.ro, TIo'l. 
letim, de transferência de fU!1c~~"1.. 
r10S para. Cergipe, Alagoas, m3.·'j qO!ru 
o óeputlldo Rubem M':lc::do, teu 
aquê!e jeito de gaúcho. fêz Vn1 baru· 
lho. anularam as referidas tramfó':!'ên· 
ciss. São os funclonãrj-o,s que cCZJ.<: .. 
t;a,m ds denÚJlcia d0:3 Go:rrel-DQ. "Te ... 
nho a ficha. que a Polic1'a me forne .. 
oeu do citado cidadão. 
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1> SR. JOAO AGRIPL" (di- I 
",~dOI: 

"que, o depo2llte, fl'Z 1.lfil lou- ' 
ga. expoSlção de todos Os ta te.J 
perante a C-c;nl~"ão d Inqu,~ri
to; que, to!. -.panha.do pe:s. ta .. 
Qulgrafla lY.ll"te intMr~ te de '.:U 
<iC1Jc.im~nto; qUf, "dHJ c~n....t'l. 
r..a.ver a. b:,nczda do pajt!d.o Tr' ... - , 
bclhi:.b lb ~::>mbléirtL:.':Ü.s!1.- I 
tiv~~. jo EStO;::1.:) da. G n:::b::.:;.' 
11M:r sid-o p:.ocur.ui:l o ciiJ. 16 
de Junho 6..e 193., pc:- ema Ct;
mi5:~:o cio Dar d:',. G.p'tr:ab"~J. 
::ab. a rd=7rn~a do S-ta~'lor AqUi- , 
lf"s U.ll Gcmt:.s; que, o m::.. ~no 
d.lr .. fel lavr .. ~-::> um tI) .. o rEi_o.! 
rente e e"~ ...-L~~ e~ld('nltnL:'~ I 
qu~ flfi:r?; r e.."'sa CC S_': O tle 
hre~u1ariti:::.ti?3 ra r-<Í..:ll ni:;lr.ic'1~: 
na. fJ~reLc:-I2. R::;-Lnal rl;! O:L,
na.\)::l-13., '<:s:) a CheL'l r~ t, rí.l::i:- I 
Da~mo 1.\i[:l~';~o G:Sj)~ ; qt:? o F 

,d::pc:,utJ p<l"'': .... à em.', _'l'f) I'J- j 
t~:6pi3 do rtft;,~do t~~c;.. qUJ" 

't', i~,,'.I.2i"1C::~ Com:-:-:;,;..o ele !ne.::d.-:' ",t}. ! 
o;~.'C-c:..u à b~nef{h no\pfB, ll:nj 

re!:1to ?c. fj,;:Cs r-;avcs ;.tret1c" jc" 
n.a 3ú.1'll!D:s'k"Z-ello d~ S: nhct I 

J::;!lmo i-1:g,~-::':) G,'~'n e L:)_I 
cUlncntc.; ccmp ... --:oj-at.ó .. ~ :) daqt.:;
lí::3 in'e6ularlt.:td:s; qut',! ~"1l con-

, fiequência o depoente e~ D:pll
, tado Ib '.Ceixe!l'~ e Go es, d!~O, 
J;es$ Ta!erlco foram esh-oodru 

'CC;j10 subcoroJ.süo pai" e-X:1Fll-
n=u' os fate,.; e d~umer. apre-
~ent~dos pela ContiSs o aCCf

L'tillta: que o depo:mt9 f~' relator 
da mntéri'l e oferece à ban

ca.1.a. um 'Parece!' em ue COl1-
cluia pela. pr-op:c-:t.a da-' taura
çãO de um inquérito qu pud::3ze 
Q,pur:4T os fatoJ indieãI!::J. c jtl, 
ccmprovadcs do-cumenkllmcnt~ e 
qu.e f~w, a.f~·Üa.~ d:J t,~t'3 
caTgos O D1rclor Gaal e o Dl .. 
xeror Regional da G ana.l:uLt3, 
resoecti,,-amenta o St~ll -:'01' C~l. 
Dagobert'O Rodri.rucs e Senhe; 

Dalmo Mn.cedo Gaspar; ue, todo 
o acêrvo da denúncIa. pa.r~r 
do depoEntJ", em nov re"lniüo 

da- banca-da é examin .... o e de
signada e. Deputada Adel3:JE 
, Nsry, diQ'!), que em reÇnião dg, 
bancada Os faros e o re- tório do 
depcante fONUn exam 1 ados e 

~~~l)Ort~~~e ~ :P:~~: 
tendo, afínlll, silo cecUd),; 
qu-e. o D8putado Hérc es Cor
ll'eia. ná o r-c limitou ao udo do 
Telatório do pa.recer, p curou o 
DirC'tor ~al do DCT dêl. re

ce-beu documentos que tentavam 
d ?sfazer, uma por "JJlla, 5 acusa-
:çõe~ contidtv;. na. de . cia. da 
coml$ão decctista; qlt , volt1m
do, nova0, d~go. em nov reun1:'o 
-da. ban.ca.da. o a~sunto debate 

O depoente- não aceitou g rar.lX!s 
espendid.".,S pelo D:;put do Rtr
cules Ccrreia, diante d que, foi 
d'?signa.d~ a Deputada Adal?"Ha 
Nery, p.,.. !>r"Ceder n vo estu
do :ia matlria; que, Depu
tada. Ada12l.:::l. Nery. ntr~xu'e, 

neste momento, !Q1;CCóp a à. Co
rutfl~§.O e na qual tr!.o be ela ie· 

: ccnh:;ee a re",-pon-mbi11 e do 
Sr, Da.lmo G~tSll3r pelo,; aro<l: re· 
feridos na. denüue!a. d Corni~-

'são Dccetisfa.1 e, me~no resp<m
: D~bilidade. s:c não por omitio 
i :lo nrretor G'fral co 1 Da.gQ· 

berro RDdrigues, l.'oncl . dCl CO ... 
, mo o dep:ot.nte peb i taurac.,ão 

do Inq"lérito cem o .f",tomento 
prévio do Dir:-oor R!'3i0.gal; que, 

: êsse R"llltÓl'io àa r,,'putad' 
Adal.wa. Ntl'y fei at;)rol,adO por 
un:!nimidade na. r.euniã. da ban .. 
c~d-g. de 9 de ot.zmbrol de 1983, 
ccnfo'l"lr.e nots. no S3U P. lal lan
çada pelo lld~r salda 1G. Coe· 
lho; que, decidiu então, a bana· 

. da. digo. a. bancada., qu o rela
,tório eo:n a denúncia. ôsse en .. 
c-aminhz.-do e.o Ministro da. Via
ção, Diretor Geral do . C. T. e\ 
?roo!dent, da. Repúbli<! ,f·jCiUl«l> . 
ea~':--:ti..C:o C1Ze o i deVGr-i..a 

ser feito mediante protOCOlo; I 
qU!, o D;,;'putado R.l.t:b.?ll,5 Macedo 
fe! O encarr?1ado de.."'!a mLssã(); 

que, decorrido al3"um tempo sem 
que trC'JXC3f~ p:ctOcolo o ])2pU
tido n'llKm M.:lCZdo loi 'inur ... 
p::!ado p'::~O <1""pOfnte, ten:d~ ou .. 
v;d') di-J2' a .nfcrmcçã.../ de que, 
ent:-l?~a3~'o {f" ('at~do8 de2umCn
tc3 aO ~,:::,t:; ::c da Vta~ão ês~:: 

lhe d:..;: :>1"'::' qu: rlJ..o pcd:a pam.
ti:- ~Cr~,-,;rl o~ m~.:;:mos protoco~aM 
<!t'-', 'r~'_tc C~lr.O, ~p tratava de as .. 1 
Fun'o3 rJ'l. Malor ~Jraviàgdt:, vt>rd3- j 
G.e~;-<'m~nt:J'· c:'~1ndalc 'O e qu,," 
pr'fír .... ·g ~ __ " ur de~!'l ruJ:é.:ia em 
c?:":ter :>,l!' J: q'Je, o d:opc::nte 
neo Q:.J''i 2~:~d.l~2.r n2.'".:.:1 il1fcr

lJ~';.'O lrç~ a. M:"~ma, fo-i cc~

l.rm~(e r::- func.:::nir:o~ (/0 
,D,C.1.'., :r::-;r.'}.,:os da C-:-m!..:.s8o I 
d:TJ'm:'~J'''t~, (ue a:can.:onl1::~.:.m 
o P.:"'111 -:::Q ~uiJ.,:n<; )'f3c~C::J n. 
.f'.:d:~~!'" ..;:-.m o :\lnri~tro d3.. 
1:.Tif':,,~o S:nr-;,: E;;1,:edi!') :Hr::h:.-I 
do; G,':~, 't)e, :~;,"!c.;'~nc..ilt-:'., ch~-rou I 
B~ «~o-'.:J.~':':, ln.fcnn..':l~io ti:: 
(!Ue ~ ['~:-;.:a!".:) se-~;a trpf:.do p.::'l 
C.~ ~ },:;':~t;:: dJ. Prt:;.!d .... flc:a da 
Repúbl!C:l, GU ..o..:j~, a r::p~s:n- i 
t~:...lo tii~l:.,ríd!t ao Pl'e.rident2 ti?·l 
R'::ilú'oli~a: qc:::, e~~a lnfc.mação, 
fr.i dada ao d~j:o~nt~. pelo D:?PU
tad-o Ruben.s i·Jl::u:edo; que, de
cc;--rWo ahum tEmp.-o, não ~e ve
rificou nulb','ma prov!d.}nc:a., 
ühnte, do oue, sete d:put:Jd-O"S 
d~s ouinze da bancad't do PTB, 
na A: e.:.nb;é.tl, resclveram anun· 
ciar 9 'iua cU~pc..<ição d::- de::1i
gamcntl d'l '1artido E'e p,el'du
r:u.<'.e o Rnime de du,;pt'e~H~io 

à b!'nroda trabalhista E' il1àife. 
rcnça às SUi' '5 inúmeras recla ... 
mações; que, Os sete r;,;fe-rido3 
d:l"lt::.rl~ ';. relgcicnara-m vál"io'S 
cu,:cs públicc.:; em Ccmis' f,o, I 
nz;::;w, Capttsl, entre~ut>'1 a cicb.-' 
dõcj: ql ~ não e,; t=. va m filiacto-.,. I 
a· partidO'; nclWcc';. e qu~ c':am 
n-omcsdos iner.plic.!velm ... nte, ou I 

I 
.c:e-ja, ~m sg s2h~r qll~, di~, de; 

quem pertira 2~ sua" lntij{'açé:"~:, 
~ o Sellhcr DaTei Rib'?'.Í;ro, ~h.:l:.> 
('1\\ Casa Civil, mncO-u CC-..'l1 o 
Gmuo Rebzld~ do PTB u~n en
t~nd: nento nezta C:tpit9.1 e rom 
êh e :n,n!!! 0:1 cito,,> depL1tad:03 
~tant: .. d:l blucrrda r~ r-cun!u 
n-o. dia. aprez:l-do; que, ~r-,n reu
niao. todc. C3 d_pU.:ld~3 da 
Ba.nc.ada. rell.t:na m um a um as 
t"l~ r.ec1:.tmat;'0cs e -o qu~ conz!· 
d:1raV2m irre'~ulü:l' fia poltti<!'l do 
Pre:o:fd,""i:ta com re!a(':o ..to E~t,a
do da Guan:;lbara: qUe na mrs
ma opcrtvnidJ:'I~ lhE' fcram en
treguE., 15 1>3st'-';., ~r.l-a Õ" cada 
deputndo, n30Cl Q\l'ÜS, tt9.m ~ntU
cad~ Q1 fptol e, os nom':03, de 
1l:~5:-o"'c; que drv<:1'iam r..er apro
veit-a.dD;:; ·::m rub'"tituic;ã1 ecs ser
vidryre:t ap.cEt:~c~. OCl'pante:. d2 
car~o em Ocm}3...;â-O na GLJ.ll> 
bara; qUJ, de; Dfpub.dcs do 
PTB n9 A.L-:-ctr.bljf.a" p'l'indpaJ ... 
m~nte, a ~pu~a.({a Ad'l!~i"a Ne .. 

ry, n1!o ofe1'Cc:'u 'Pasta cem I.U
tr:.-:t~ .)u Pr~zidfnt·e; ((l'e, o 
Doutor D~ci Rib-2iro, prom:teu 
illlCdiz'"..Js: providênci.as, msnifes .. 
'bando grand., estranh~a em re .. 
la.r;áo e slt:ua.çã.o dcnunclJ.:da.: 
que, 1IDr~, ne:nhuma prov!dên .. 
da. fOi tomada, dian,te do que a. 
banc.ec"\ desi:~nou o 1.fJ?oente 

para ir a. Brasilkl, sa.lK'r do Se
nhor Darci Rib~J"() se o ~;unto 
estava. morto ou providências-
seriam adctad:ls; que, o novo, 
digo, novo impedimento já em 
Brasíli.a, com o senhOr Darc\ Ri .. 
bei:ro. o depoente obslrvou que 
o ~"nO já nito se recorda.va 
J1lena,men-te do') fet-cs e nã{) lhe 
.nJmav& prop6.s.\to de providên
c:a; Que, d~nd-o conheclme-nto 
d1s-~ à bancada. esua. se rebelo·,) 
cem maIor v-e-:mência diante do \ 

que surrtlu .o &nhor Ministro da 
JflStiçQ., tSmher A.belz..~ Jur;e
:D:1ia, como r.ep:r-:sSll;~ do go... 

vêrno p:na SO;Uy~o d-ru· ca:-oo 
apontado.:;; que, voltzndo o Mi
nisu-o da Jur..tlça.. S2"nhcr Abe
Jardo Jurema, a Bradl!$. o de
poent~ o p;o~uroll 3 cl.:.as depois, 

naquela Capltc., p~ra. verificar 
o and9m:n~ de sun.s p:ovidzn
elas ..:rdo v;:..ific~do G-U~ nenhu w 

m:l. hav1a; qu r', dianl~ <i~~~o o 
dtpocnt-? UH a ltm'J:ança de 
prccu:ar c C~.?I;l }l .. cOlau Fl
CO, Cc .. r.:.n:' .:mJ da lI} Rf'31ão 
Ml1itz::, e lilt dru ccnh:Clmt.nto j 
do €:I:.tatio l;n ql'J ~--: enccntrJ.\'a 1 

a b3.nc:::CJ.J.. e d ~ ~ U.:.!-o tir:::-1)ç'Oé'.3 eu::, 
l'ela<'âo U aê~ o c.:> ,,;ov ... rr.:J; q'.le, i 
o G:n'3;-al .hcJ f',?; um ~r~'lo pa-
1'1& q-le a b:::.n::i!~·:! r::n~:..:; d::! rC:il- , 
p~x cem o ',J,: ;~:a tj,'e'-;;9 u.;n 
en"er.t;J:n.:n~o .::::n o G~n::rJl j 
A.f!'is Er;::.sJ, Lhri.! d::, ca'::' :ifil· 
:Jtar tiro, Pr; "-:'0:' :~~":, e, no m:':
mo mC .. n: .::':1,!, C.:J:r.ur.:CCJ c.:m 
ê.::te c ll:;.e t#::';';',j (.ti.:: r:..::l:;~,_:: 
J. b:,nc:-dl {' "p_-c;:'_r;: " [O!UC:Ow 

D:lr. ç.<, prool:.n:::.s Cj::.!:< n ald.:.~a-I 
... ::.m d~ 6ÚY;:' .. r.:>; que-, () d:po .. 
cnt~ tr.!l~,m,liu o 1<.,.:t1ltntlO à 
bznc..~:i<!, r.1<1-:, (~:a ci::~iC:;u, não 
ru.l':'s ~lC' J.ra .. o G~il~rz.l Acos.:.s 
Br;:..::l e tt;c~=- .. Jr C.i (LlC:ndl.meu
tc.s; qUJ, do:' c::t ... YU, o depo

ente foi p-:c-=J.:-~tlO pela S~hora 
Ya.ra Val3u.; qt.i0 ~he cor:.sultav.l 
fC.l:.re um~, d.--;-I), sf.,:::re uma r3-
laçro.!} d~' :; nc;,l f ,s jndjc~~0'3 p:!1"J, i 
o Ca.i";'o de f)tl'~~::: R::,;icnal d'l.: 
Guan::tl8,·a (..:J D,e,T., quuen
do a mc..":na .<ab.::" qUl.l stri:l a! 
prefe.êru:.a dl. bll1cdJ. entra C3 t 
três; que, () dpc~m, dilo, o depo
ente lh~ fI"·:-;.::ndeu qu~ a ban
cada n.3..o r:nlul. p;~f:<rên-cias e 
que sua funçE'.o era a d; ap:J.1.lS 
t€:r pl'tl, d1.;o, lJatre-,:jnaoc.. e CC:1,
éd:;:.rava jus.to as rCi!lam:tçõe.s de 

uma. com:-;..')iio do D. C. '1'. local, 
As qw].1S ~:; incluinm :1 apuração 
de gra-,':s lrr('~u!:;O::c!~.des e o 
&fa.sL~ment-o do Senl"\.,l' Drretor 
Reg:on~l; qu,', entre o.s ele-men

tos mdlcados fiJurüva o Se
nhOr Hu-;o Ca.~ tano da Cesta, 
com~U1:':':a HC:61'10, ccnforme do
CWfi(nto t{ue o depoente c.btev.e 
no OOPS c I.-TU~ pa:~a à Ccmis
são; que, por· fim, drpc:.s de um 
en~endim:'nto do própr:.o d::-po

ente, com a presença d-l S::nhora 
Ye.:ra varJr's, pelo t('lcrcn~, cem 
o Senher Ab:.!:trdo JurEma, Mi
nistro d~_ Ju.:tiça, liceu a!lnJI! 
decid'ido ao n:!U('J.ç':o do p:-..snas 
1n-dicadas p:: Ccrn.!.::' ão De:ce .. 

- tista; qll~, "puii.~caja ~ta nOnu:a.
ção, por s.hu:n tem~o .o grupo 
do J:::nhor !)~lmo Macedo G.:u; .. I 
par, prc:ur.1Va ccn~enI}El' de que' 
a ru( 'ma l1Jo ua pJ..l'a vale. com i 
~ ((:cpá.:!to d::! retirar a autor!-' 
<t.aae do novo Dirctc.r; quü, Com'o 
não fôss.:! t~m cfe!b a ncm'3ação, 
o Diretor ~.·a.l dt-"l ao SEnhor 
Dalmo Mac.:!do Ga~~l', Diretor 
Re~jonal nfru:.tado a fun~ão de 
AS$.rssof de' S2'J Oa.bin~te cem à 
a.tribulç;W d~ suoervikionar os 
GerViços dl. Dlretorfa Rel:onal d!l 

Guan:\b:'sa, s.uoo-rdinando, dc"ta 
fOlI"lllfl, o novo- Diretor ao t:u an .. 

tecess.Dr e, dando ao aomado 
maJores . poó';ores do que tinha 
antel'ionnente-; !.lu!:', n.~a fun;, 
ção o Ssnhtt' l)?!mo M::tc::d.o 
Gaspar, pra.ticou tal3 de B.ftt.st-!l .. 
mento3, di:ro, propÔ3 o afasta
mento de r .. :rvld01\!'S do 0,0.'1'. 

da Guanabara que tendo sido os 
.ates: a.:sinadc3 pelo D::rC.tc.r cc
M1 cOll.SC:gUiu, dfSb ronna, C3-
vasiar int:lr.am€nto as p.n.1s1blli
dades d:! a~uaçã.o do dirento, di .. 
go dlr-d.or RCgia-nal reoom.no .. 
meado; que o ScnhG1' Da;:Oberto 
Rmlr1g-1es, d~tendia aas PCdl-1 
do-.s: mais justcs e elmenta!"C',s do 

depoente e seUs colegas; que, pa
ra citar como exemplo. meneio
nanam de unu sen110ra, a qual 

oor-Geral; que o depo.tn.te .nJ!o 
foi atendido, mas, a próplia ~ .. 
nhcra. ....cns~"!uiu me ato atr~
v.!s de E-erV~dor humilde medi" 
ante o pTCE"ente de Ullla garrà
:fa de Whi.slry? que, o depoen~.:! 
cClli~derou ê!:.Za fa~o um Sra1 ~ 
sintoma- da. adnün":stração õ) 
Dar e delibE-l'OU não ma~~ tt: 
ccntacto m:.qutL:t. a:irnín;.sl..raçt.t; 
Que, rc::crc;a-.;.e o d:,p:Je.nte hav!: 
e.~:tre C5 iat~ q'l~ lhe ('hamanhl 
a .ü:nção p('~a ~';"J:htlJ.-de na 2G,

min1Str?-r':o- ti:> D.e.T. o Út.! r::. 
der ser" CO-:.l õ':,:<tio td~~~lJ.m::l,",
to a. dü~.rnu.r~.l~V :.;:~-VlG.O', p~~ 1. 

úz~;...;:min~C.~ G.:: .,-:'~_3. c d.es~:r:l:!1) 
u:n G"JL:o FJ.J. t:: ... 1"'! a,3 c:n~z: 

Tef;:r~nt.(", t:..:. u;;."ç-t.ÇO~": qu .... r,:. 
mt'. !lia C:lU, ~':: Cc._l<:~:do ou','" 
2.di~nt3.mfa~O w ~rv;1Ci' que 1l ') 
priln.: ... ·U Era G,r... ::n~5~ p~;:J. t?~ 
m.:r ccn.tJ.S ~ p':::-J t{.~~r c::n; ~ , 

tio <::'3uudo cn d":'~.:;,naoo (l j,}, 

vid:r do ::ld:an~..n.:rr:t. do p:'l
melro" Q.t.e. U:.,.J ~~ c:.:'":.l. no ül' 
a de outubro de 1:)32, cC .. n a :pu
b1ic:~50 de p<.:r.aIü!s e:n qUE', "!l:'
prL.I1~~-a., .se CCl1:t-j~ &0 Arqill-
ttto B::l~a !{7":":;~:m:r.1J,~ o ad!.
ar.~'3...-r.2nt'J d1 CTn 3.3.4C(},O:::O,:C 
pa;'7. d::~:~:~ CC;:;! ccn~truçto, 
{'d2p~a,;-!'o e in-;':3l2,Ç-20 d~ lU'\ 
:,.:lpão r.~, A~énc':'.J.. ~-a ~ven:d ~ 
'V-3. (fi Brasília, tendo :-;!do d~
cln"ad.o para tomar as ccnt2.S o 
Ar<luit'2W Anlérico de C2rvallP 
)'íir:.nda e O"ltra, pu'taria ti:, 
mesma data em que concw~ ;J,;) 
ArQUitet-o Améri.:.:'o de Carvalho 
Miran-da. O adiantamento d2 
Crl) 27.600,000,0 para dê.."'pt.:-a, 
D-a3 al'ênc~':::. p:J~tais da ESUl,;l.u 
Rod oviária e Cidade ~h""1't., tanl
bém e.,"'l1 B;"~ília. ~emi,o como tQ'" 
madot de Cont3 o AI1l.uiteto Be

tina. KaiSeml:mn, estas portant.' 
tem os núrr:elos 35.47 e 35,';'0, 
r~2cthoamGltc e, fi.1umm. no 
'Bole';im número 100 dz 8- dz ()J
tubro de 1962, 0,.5. dccumEntos () 
depc-znte' pa!.:a à. Coml""::~âO; q1.::Í', 
a cenveniên.c:a do s::-nhcr Di~~
tol' GCJ:~1 cel. BaJO!}eroo Redri

gues, nos fn.t03 rcte:rentcS às lrr~ ~ 
gula:r~ru:.e.::s na .D:.retc'i.a. RE'31j~ 

nal da Gunnat..c.r.l denun~HJÚ 
pf'la. eomi:são Dcc-eU·ta a que lL' 

referiu se posltlvaram COm a rt'
moção ee me:mbl'.es d::::.-q~la co
mi:;w, dt.;.t3. C~p!tal para í) D~· 
l'i:.tcria de out,rc3 ~t),C:c~, (li1 

têrmos de pUl1:çr.o disfar.açadt\· 
que, ,) depoente p-a:;;,:;t. à Comll
~:':.o o Bolcti;n n(unero 113, d~ 
18 d~ j'U1h:) de 1963, em que t; .. 
3ur .. m as tn ... '"Lf~;-~'n.clas 0.2' 

Aquilo Lir13 OUelro.1, para a D~· 
. le(,ac~a Re~ücn.al d'J E·st.ado di" 

Sergipe e Jo;;é DO-mlng-c.s d.e Sou:- , 
za pa.ra a Delegac:a. Re-g!onal dO 
Est:ldo de pernambuco, anlb~~ 
f:ÍO"na·tário 3 do têrrn.o aSSiflrrdO 
perante a bancada por" Ccasi.àD 
da formulação da. denú..yu:iíl. 
aorCScentRlldO, qtw a p:';meira, p. 

SenhorIta Aquila Lin') Oueiro!', f' 

Pre.sident-e d$. Frente NacJonall-:
ta. :Feminina. do D,C.T.; que, 
fciW-s tStas t·ran.sfe:rêneias e lJ:n· 
do '~e!as ccnhecimento a Ban:'àda. 
do P'IB ficou esta ainda m~ ~, 
irritad.a e, t.m c().ru:.equênc~a. t.i 
Deputado RubEm Macedo pro .. 
curou o D1reror Geral CO<:-onel 
DR.tiobtrto RCdxigues e junto tt 

êltj fêz um grande esoo.rceu pq.
.serem os atos de mera perse~ui
ção; que, a êste tempo já r.a tl
nhe.. ccmo ce'i'to que Os outre!', 
membro;; d.::!. CcmLssâo D::caJ.sU, 
também' ~l'iam tr~sfcr1dOS: qu'l, 
dlant" do prot<sto do Deput:J.do 
Rubens Mac..edo, o coronel Da" 
goccrto a título de accmQd'ar rC .. 

801vcu tornar sem efeito aquela~ 
tran"".l~réncias, prometendo q~e 
também ac;; outrOs não s:!.1"lJllt 

feitas. por motives pe.uoais, ple.;.teava 
trab~lha.r à noite e não duranto O SR. WILSON GONÇALVES -
-o dia.. pedidO êste que fOi imoo· , Alguma pea-g1.ffita ao, depOente? $e,oo:l. 
milllu>!lo pelo dopo""te "" J)w.- ,001' Jef_? 



'I) m, ~ Wil WW- I sempre tive 1\"'" ~ 00 paláoio, doo ftotos e <10$ e%'\S ""'no " 'i"" CJ<>uJart, e como '"' vez anterlOll\ *. !li !lJ;;1>!>tt ""llBfol16 e l!;fô li>íill'lUl<tTel· poo. O)1de elMv"",. o P,-esidonte, .. """00 4. "")""l1li" - em, qu~ OS depu- Inão ol»b..,te esp",'" ~rO!\ ditI 
~Wn'B. pe;rgu.nta. eM;!;\, ChH. Os tqntQionártos d.-"'ViJam ta:ctos do 1>TB. M a-u&.tla~J Vl5a- 'll1na. h<Xt'a. e quant, digo qurut'!$l1.'ti:to 
'. . ' . . estru'. AlOIim, ibci ... OIS vêzea qUe o ,om Q deJllllllCl'T ,"r<gu1ami.dad~ e e ctnco ml;nuto. "" porJ;i!.o dÍ\\ 
:,0 ill,R. LlilI'l'li;. ~O - _,*m, Senhor Jono Q'(!'.1lart Ylnha ao Rio, pro~.st!!Jr c<lnm", ê.,. E$ta<!o de coi- palácio ~e.si<len"i.l, mo """_ 

$, 6!Ullwr poe>idOOl1le. eu Mo 1linhe. dlfieu1dade. de ent~ar ... - dizia-se '!li" estâv.mos reBa!- gui'l .. entm<l>t d".j./!a;; 9""lo 
, P eR MELLO llRAGA .... Gosta- no Paló<llo lJIW8njOl>'<l!s, lnelU>'Jve pc;r- _do trabalho a l.""" do Oov=- el1qu""to 16/io """"""" 00m <!opwo 

0iljlp. de Saber do .de1>Oente se "lll 00" que ~a el~:p100\tG 'bMbante C()nhec1do d'O!l' .carlOS Lacerda.. 900s1der.o ~~a ~dos e ou.tl-aa pess,o~as de &ltvW-
t)'t';eoimento de quem. elt\lborrou a. lista, da Casa. Oivil,! especialmente da art~o uma injusW;ç-a POl. xqJ,te, 6'ft da cateZ-Q'r.tt. 6o:e.fM, Qhs-€rVftl-8 Q 

te"... êsS-es três nomes para ser esc.<r- Guarda. DepoiS ~ éleito Deputado, ~ fÔ,ss'6 prestar e:e!lYIÇ{) Q á1gu~m. depoente q~e elementos sem ~ 
,~ UUl que d~a. ser no:rnea:à.O Ou seja no ~ e. 1.f163, quand? já Ja.mjais ,G!el·ia. ao 8e'llhol' oa11']O'o$ La.. menor <luruuioa:ç!,o U.nl1am ~ 
l,~or R:eaional d.a Gu~ba,ra.. ocupava a Cn;st\. C~, o Mimstro cerda.. trada ~ri\<lica. no paládo Pres1:'" 

- - - Evandro LlttH. as dificuldades au- A .1l1jusUç'a entretan,to, ~ com,e.. d'en-ci:a1; QIJl&. o depoMlte ChegoLl 
I O $, SIt-t"'VAL $AMlPlA!tO - Um rnentaram alnda D)1l-t, Lembro-me tida justamente para. incompatibilizar a, saber que êStalS pe-.si.'lloas qUJa 

t=~ .nwue.s f{)l. jnd100.9Io da. l»"óPM de que um dia ~van:dô uma, l'Ieunião 00 elementos que de-sejavam ap:!.~i- procuravam cereal' o pre.."-l(lc!)l,~ 
~l)lizsãQ ~ecet1Sta, que ~>l·e1QrJ..a, _ ao da bancada. (\0 Pm3. fUi inoumbido m9Jr .. se do Presidente da ~epúiJ1,ica Joãe> Ooulart cheg:<lJr.am a f 0-

or Fumo de Abn~ Ribell'O, peltt meGma b9m.c:. de leV'aJI', pe.s:.. pd.ta esclarecer s~a Excelên,c1a e a.er- mEmbRa' inta.'igas, com o o'bj:e-tLW 
6. !legmIdo ~ome que era o cluadão RUi s,Oalmente. uma m~ag,em. a() PJ-esi- tá~lo contr,a a Sltua,ção r-emante na de toonaa: M:a'1s ef.iciente o %l6Sut .. 

n.
~r Mo ~nh~ cer.tte2J&J mas co- den~. Tratava.-1;t de uma proposição, GUJun.a;ba~a·. t3Jdo do cêrco. infOnnando 6101 

0_ quem terlla, vmd-o por in<HcaçA,o '1_ d,a qual no momenbo não me re- ChegQ"'l~se a.'O pont{) de, um dia, RreSidente J,OOo Goula:rt que os 
O)e. 'ep,uúad-os federaJa em ~, E!' cordo o teor _ Pois bem, por incrí .. detetmninado, jornal do Rio pll:blicatr sete Deputa:d'CllS pet-ebistu's tha~ 

l
lttDroelil"O. Hugo ca!f~O dia. oosta .fOI vel qUe pa.reça não oon.segui levar a uma nota dIzendo que o iPl'elSldente mados rebeldes ettam uns vero,a ... 

. . \). própri? Deputado Rubens Ms.cedo c.ab. o a lninha,' bàíref6, 'ou seja entr.e- da. Rellública d_eclaJ.',a'r1L que OS sete deiroo chatagl, digo, chant,agi!'3-
1,l.e, .depois, tomando c~to g'Iu' a proposlçA-o ao conhecimento do Deputados d.o PTB - que eI'aTIl cha- tas e que eõtavRm pre'stando 
'~ V!irdIa. pr?pe!sa dêsse ol:dadã'O, in- Doutor João Goulart. porque minha ll'!ados de rebeldes - el~m challltJa- ma'I'S s'e!1'vlÇO'.s a política do 00,. 
~~~ a. ele por tunei~'rto.s d'O entra'lia no .paláci.o La.,;ranjewas. foi gwtas e estavam '9uerendo cha.nta- vernadol' Carlos La'cm'da do qr,ll\} 
0.0." .• com qllem não tinh.ra. conhe- proibid.-a; cOOU grande sUl'pl'ê2a. fui gea'r SUJl.Ex~elênc}.a. ao Govêm1o Federal d'e então.; 
tt1.~ro. a.liu~. q".lan~ to! ~a- ba'l.'rado n.o PIJrtão. Não a,diantou ex- Esta e mal;; uma prot'~ do trll.ln~- que. não esoaipOu da r,eg-ra get"8iL 
~ da. flCha dele no DPPS, 8Cou tr~- pUca.r o que eu ia. fazer; não ad'i'an- lho de "sa:pa que S.e fa~la pa~"a €VI- qne impedia a aproximação dOOo 
~daintenVe apavonado, porque .nao tou tentar teldOllRr Fiquei indjO'na- tar que elementos be-m llltFmClOonad'Os, ami6C}s do Pl'~ideIlte João Gou-
~1a. do pedtrl/.ree dêsae cidadão. O do e nada mais p:ld'e fazer senãO' 1UU ee aPT?ximalSSem dQ Pre~io,ente ,dia la:rt o Deput1l.do Luiz 00l"rêa. 
,~,de, AlnIehla f-qi,O indi-oado pe .. pl'{)testo no portão do Palácio, Voltei, Re:p~bl1ea. Até mes1l!-0 amIgo,s ~e~" que, além d.e amigo de infânoiW 
r~\i. piO pr·O',lll"lO;s fw:ciOlnal"lCm.do P.O.'1' .• e na reunião que tivemos com a ban .. fã.ncla af'asta,ram de SUa ExcelencuL do Pl"e-~id,ente João Goulart, cont 
~ de RtU Ass13. por parte de Depu- cada, eu, desgastOsO, disse aos -Qutd'o,s Temos,. na Banca,da, um I?e:pu.~a'<iO quem tinha B: major in!Jimi,d~, 

,Fedffi'lai.s, em Brasilia, e H,ugo Deputado.." que era preferível que, nas qUe fOI colega de escola pl~lmállfl e havia si<l'o seu 811, digo, sido <:he .. 
da Gosta. do próprlo pepu... próximas eleições, cada um de nós da, juve,ntllde do SenhOr Joao 90~~ te de seu Gabinete ao tempQ oeun 

'taI~ Rubens Macedo que. d~OOB. to- se candidatasse a copeira da Pl'esi.~ lan.-t e q'.le, quando Sua Exc~le!lc .. a qu'e o Doutor Joàc Goulal-t fllJlf 
'~do oonheCimento da já cjtada dêllcia pois não admit·ia que um foi Ministro do Trabalho, fOI cha- Ml1llSírv do TI abaUlo' # 

"ow\ltd§o fiCOl!, a.pa.vmado pois nã() deputado, em missão de sua ba,ncada l~ado do Capadá p.aTa,_ocl~pa~r a ch-e- ,,' , 
'oQonllk:la a. vma. p11eg;ressa .des,s:e se.. se. dirigiS-..."e a{) Palácio presjdenci'al f ta do Gabmete rn~nl.~te:rl~L Trata- O SR. P~,ESI:OElN:E _ --:, C~n~LUw& 
,Olhm- que lhe havia s1do ll1dioado pelo para leva't- um documento de~.sa me;s. se do Deputado LUlZ CO'rt'ea. c.Qm a.palavl.a o 11c,bIe Senwd,Q[ MeiliIflr 
~l do D.C,~., po.Ls oom ê1e não ma bancad~ d~ U,m Pa;rtido" do qual peis bem: êE,e Deput,ado não maiS J3~a.ga, 
th1àa nenhuma llgaçâo. S'.la Excelenc;R ~~a ~ presldente .e. Unta nc;:-so ao Presidente da Repú-I O SR. MELLO E<R~GA - :m~tmt 

Q SR. WfLSON OONÇA'LVE5 _ .s'em,J- mC:19T J~shflcatlv~, ser ban~- bUoa e, muit·as vêzes, d1ss.c-me Dão satlsfelto., Senhor presldente, ' 
'(dttlaJIlio.,O)· dQ lY.

t
, pOltao, lstot é't sel-lhde vedada eaiber CO'tno aquela antiga amizade, O"R P,Rlõ>SIDEJNTE Arrl'l3ol1e""CI 

. a en rada, No eu an 0, aIn a no por .. d in!" ' d' d t· - d ç:.'~ ~ - ~ Y' 
"q"o, pn."''''' ;'n~''''~'mo" que· 1;0_ t,~ ,- tI· d __ '·lld'·",-duo· de e anela ~na _ effiUl1S l.fiçaa e a pl'€!SCr1Ç"t do Depr1<;do Sinvn~ Eam'-

- V'oO-'-' ..... ~h,_ <l'.L q,.... ao: I a, en .u. !l u.c' .5_ 5" tamanho de~ll1tel'eo;:se qml.l1-do, na _ _, .. m iJ1'1p~.oo .a.fprelSie.nt!a.da patr:a a cla""lt'icados FIZ e.,.....sa exposiçao e -d d t 'd p" pa-lo e a colahoraça.o pOl Sua EXQt: 
11...~ .......... n .... ~· I d -~ , -,' , l'eaJl ,a 'I?-, no seu eu en er, o lelSl" r ' p 'e<:~8da à cam~s&o 

emo .... liQ. do Dill:\f1iUll. ~10!llA o para que minha a.fi:rma-çao f~-e COm.. d'ent.e da República devi'a volt;al'-se ellclfl; I ... _', ,';- , 
J).C,T. 1\.& Ouanabara" e1n subs- provada, resolvi levar o hdel' dQ pa!'u :,Uj:i ., ,-"t.' Yf':-dadClro.<; Esta el1ccllada a leUllla.o. 
titWçâo 00 f".Lncicmál'do D,Mmo bancada ao s'acrifícío: levei o Depu.. ' . 
M'8Icedo Gaspar, foi organiza·da, t'ado Sa-ldanha Ooelho e ficamos, no As:;:im 11e,1:pcrndendo à pergunta do 
da. seguinte maneira.: a COmissãO portão do Palácio das Laranjeiras, Senhol' Senado(' Mell.o Bl:a'g"a, acre
~ Fullcianá.l',iOS do D.C.T., atl'ã$ segurament.e uma hora e quarenta e dito que, como êa<;,es. outlro.':> fatos 
Stludida in-diCou o Senh<ll' .FirmO cinco minuto~ sem cOltsegulr eutmr era.m ignol'..'1do..., p!'lo P'·e:-jdellt.e JonJ 

ANEXO A ATA DA 19\1 REUNIl'.O, 
R1'i.:ALIZADA NO DIA 13,5,64- E 
PUBLICADA NO D.e.N., SEÇAO 
TI, DE 19.5.64, 

Joaquim de A:lmtelda. Ribeiro, e Sí:m. logra,r a. atenção de qualquer G-oulfirt. 
d.eput~,dc:: fedeJ.'ais da banca.da pes~'(J« que e...::tive,sse no editicio, AS..,lm, PI;nI,ICACA.O DEVIllA!\'lENTE _ AU~ 

do PTB (';11 Br·asUla. apre.se,.nta~ desistimo~ de espera~ e l'-egr-e,s.<;'amOs à 
uml ü lIccne dO Senhor Rui .At's2<S Assembléiu. Enquanto esperávamos 
1) ,por fim 'O Deputad() Rubens E,e,r atendid-c,s, verificamos que va,l-ios 
Macedo suge.riu o no.w.,e do Se... indivíduo", ellL!'avam com a ma)m' fa-
11ibm- Ü'J,go ca,etano da Costa: cilidade: simplesment-e tocavam a 

!? 
ao tempo. d,a mdi:o.ação que buzina e tinham aoBSSO ao Palácio. 

fia o Deputad,o Rubens Mace.. Cidadãos nooo.damente conhecidos no 
o desconhecia a paa:tl<:U1aa:idade Rio, que não exer'C~'ll1 qualq'l€.l' fun .. 

de que o mes.IllO Hugo Ca'eta-no ção pública, política. administrativa 
Ca Coota -eq, um comuu'4sta roi- 011 If:xecutiva, binham liv:rre e fácil 
J4,tla.nte. tendo até ficado preocupa.. ft'ce.":S-Q ao Se,Mor presidente da Re .. 
CO e oon"s,traingido por te:!.' f.eito() a publica. I)a,í admititr eu que o cêl'C() 
~-onada lndicaçã,o"; SOIS que desejavam avístaI'·se com 

Sua. Excelênda. inClusive aos que O SR. MELLO BRAGA - De'.s:eja.. t Ih ~h· 

~
$t\ib81 . .se o pr.esidente da R-epú- pre endiam leva,r· e ao, cU'.L .... eCilllen-

, tinha collhecjmento das úw.r.. to i.IT~gularidades - já nâo digo _ d.e-
mincia.s - ou, simplesmente, manlfes

las e se t.omou providências de ta.::f-1he seu de:s:agl'Rdo pm- deternti_ 
• 1 pa.r .sua dec.Ls.áo. nados f«tos QU situaçõe.:i, e1'a. llOr-

ár. SLNVAL SAMPAIO - Acr.e .. ma.l, 
'que não só &13'e !tato como de penF() MOr ~"'a uma d,a.<; razõe.s que 

l1i~ outn"JQs ocOO'tidOS no pais, o conservou o Chefe eLa Nação ígnoran
~ente da República não tlv€sse te ,de tudo quanto se :passava, porque 

eciUtea.üo alg-'.un. pOrque ncs úl~ o cêrco de f:el'l'O na..tU1~lmente se pl-e-
111~ da gest.ão o Douto,r Joã,o v-alecia ds".,.<:-a cll'lCunstâ.ncia P,M"!& CU" 
d, fecha:rem em tôrno do pre.. 3eT~lhe qtt.e tudo CO'lTia bem, às mil 

te uma t'81'dadei:ra "oo:vtina. d>e maT.avllhas, qUe .as medidas actotadalS 
.. porque era reailmente mUito tinham a, melhor l',eceptividade. em-
, a qu'alque~' pail"aamM'Wa', não fim, trainsmitiam _ lhe fnformaçõt:s 

deputado esta:duaJ. mas ruté me5nlO agradã.vC'is~ e, o que ,realmente lhe 
'e\o'H1' ao conhecimento do ;aJ, 

':ele do R\:ecutivo qualque[l' ne2'U- deveria ser dit.p, se preVi eces.:,e 00'1'1-
~ tél'io da sincerid.ad,e e da honet5tlda .. 

'Mi'e e p-ediJ' qualquer providên" de. er,a, omiliid:o e dlstcroidO. 
• EU mesmo po.5.'5Q declarall' que, A cortina, de fem'o não deixava que 
!)~ de elel,to deputado, a úni<:a, vez ninguém, com ~ intuito, se aPlX>
tive contaoLo COm Sua Excelên .. ximas:e do senhm João GOulS,l't. 
foi numa l'eu1'1iiã-o com tôda a Assim. nunoa msd.-'l raa;ei oom Sua 

h~, n.o seu apail',bame<nto em co- Exce-lênch delSlct.e o <ida em que hou-ve 
plWâban9.. onde conversamos aegure.,~ a reulllAo n'O aprurtJaJ.ne:ntQ de Su.,a. 
lU$tbe tms 40 minutos. Dai por di.. Excelênciv .. 
é.l!lt:e, et1a dWcU. muito dificil mes.. , 
$ a. qu:alquer deputadO, a qU&1qU€!1" RavLa m-a.is () segJ,!Jlntr-e, -e as ]C':!'najs 
~'€!l1:ba . .r teor a,oesso ao pre.sJ.den,te ai estã.o paru. COlll.procar: a, pro-por
<lia. itlepúbUca. E pose-o partfewall"izlla' ção qtre c$ e~erwerwoo bem. lllt:oocio .. 
l'K)ll'g:l1e, 3JtlIt~e de ~. Depubado, fUjl. Ttwtl;oo se Pl'Of{)"Jlll:hat,,>t. a mtemrur o 
~O'r da Presldência e como tal ~dimlf4a dIH, ~Ji.l.oa. da verd1\ld'e 

O 00, WILSON GONÇALVES 'l'ORIZADA PELO SENHOIt PRIE~ 
(Ditando) : SIDEXTE DA COl\USS..\O 

"que o depoente, têm a im- DE?OIMiENTO DA DEPUTADA. 
pressão de Que é"'-Se .... fatos ocorn- ADALGISA NEmY 
dos na Rdminiftracão d(} D.C,T" . , 

cOm em outros getore;- do 00- Em 13 de maIO dê 1964 - 1\.<; 10 11.~I3S 
vêr,D.O, nào tnl.ln do c(.nh~C~nl(,n-l_ O ~R. WILSON ?ONÇALV:Es ,
t.o dn Pl'·es,idenlie João GGu!a,:'t, D~cl~lO abe:tos ns ~lal,))lh().,<> da, ?". 
pots de certo a esta pm-te se r ml/',sH.o p8.11amen~a~ .~!J InqlJe.rl~J, 
con,stitui·l uma. vetdadeiea ('or. C?nvll .. " i) Sr, Secl etano, _a fa,'7.er \l. 

tina de fel't'O em tÓl'1l0 do Pl1esi- ! lelti.!!'a das at:1S das reUlllOes d,e on·
dent,e da Republl'ca e no sentido I ';.em, 
de impedíl' qu. e qualquer pessoa I São lidas e sem {lPba.tp.s. :lPt'O.V-P,d:l..'> 
independffite de l-eSpo.n:i"abilidade as atas ns, 17 e 18,. , 
pUd&s.e che-o'al' a,té SUa Excelên~ Sra, Deputada AualglSa Ncry. por 
cta i! expô/' leal e fraJ.lcamf'nte, Resolução nO ,32763 o Senad,o !"J!oeo ,.( 
faLos graves qu.e vinha,m cco:r- I resolveu co.nstJ.tUlr u~a COml.SSaO Pal-' 
Jl'endo na Administ.ração pública; }.a).T~n~~r de Inquénto. pat~l apurar 
que esS,a situ'1l-cã;ú de iSoJa'luent-o denuncIa.s levadas à tr1buna daquehl. 
em' túrno do ·PJ.1e'i'id:ent.e JoãO Casa do Congreao pelo nobre Sen'J.
Goularrt chegou a tal pCJ1ti> que dAol' ~effers~n doe A~uiar. sôbl'e .11 exl.s
os Deputad-o..<> ;petebl.súa.s da Qua- ~ncla de Irr~gula:l(tad:s ,cdnUOlstra,. 
llaba:ra. dJgo, da, As,semblHa Le.. tlVas, cOrl'upçao e ll1fluenCla comun <;,. 

gishti\'a da Gna:naba'lm e atê ! ~a na direção do D.C ,T. aQ tempo 
nep. uta'dc ... F1ede:r>ais do p .T .. B'I da ac!mlni~tração do Co!cnel DJ.p
nâlo tinham acessO a:o Pl'e.sid,e:nte berto Rodl'lgues, 
Joã~ Goula',;: ~ue o <.iel!0enlie. Foi V. EX" jnd'lcaóa pa!'a forn'-cel' 
3,·P&:;'9.·1". d~ t ... l ::?ldo , 3:ceseo,r ~a. i c"c;ar-ecimentos de s.ell conhecimento 
pl'e.si.denCla. da Re:,pubLca, a:nt~B " Comissa-o E ti sua POS!ÇÜD ne.ste 

de ser eleito Depuba-d~ ..... -~'1.d~lU.1 ~ .., : _ ". 
d-a GUR'naORira {', de fer hn:s,tant,e I m.s.~nte, p,e,r~nt~ ~ ,Com:.~.s~ü ,~C.! .... ~~
conhecido pelo fun-otonaHsmo da I qUelJ~Ü, COlle.sPOJ){\'" a de te~'te"ll1u(l_ .. 
Pre.sidência da RepÚblica, teve () ;'»1. ~or que ~e ~~~e ~ ~ey-er .~
seu ac~,~,o inmed.id,o quando se Jt',l~J11al que a C?mlS6uo ,le~ b'.r C_LU 
dil'igta ao Pa1àc:.o lt.l'ra,nj.eil~a.s multo empenho, t~das aJ, llUOtmaç ~ 
pail'a entre''!arl' ao Pre.s.l-de.nte JGii3 qL.f' V, ExIJo pO'.i .... , . ..JD .. vi?undo ,a f'Ütr.e
Goulo.!rt U;1{\ mcn::oa.gem da pró- cet·.II:e ... elemento,3 ll,dl~p:.n,:oave,~ a. 
pria Ba:noo.-dra Tl':a.ba]h.i.5'ta na um JIIl,o>aUlent~ )tllito, do.:. f~tp-> 

Assembleia Le!';i~lati\'~' ôb~~ Ss~ • NesSf\S. conn!çoes, oon-ced,o '.1'_ p,- '.:
!;adrO; (Jlle. C€1'ba \"f-l e ~Pii::; o que vra ~Q Relator,_, nobre sen~do/, l'"/_! 
OC0l11'eu conB'ia-o 1) depo.e.nt,e lreva- Agripmo, que o.n-ent.'lré. o d.~po.l,Lr, (, 
Ta o Uder de O>SlM\. ballca-cLa Depu- O ~R., JOAQ AGRIPINO .-' V~,>~'S3. 
rodo Sa,ldanlla COelho pama fa-- Excelencla, :peputada AcZalg:lsa, N".}', 
2lm" um"a nO'1lâ- experiêrl--C1a no !ol onte~ CItada pel!? D~~~t ~a.:i ~ BS~ 
sentidO de t~r um en"te:l1JeHntlento I adual 811n-'1,{ SalUpalo. ~:I.? t>~. _~e 
PeroooaI OQUll O Pl;ecil!de.nhe João tem outros elementos d:e Int'Orm.lçãb 
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:':fl),..tndo ,qupn~.? àS r~cla1n~óe.? de nha Coelho c.e ei~·.ldn:r os dotumen.. Deputada, a Era. ('~m!Jarcc~n f. 1:L>nr: rSt1t,:50 e prlmeft'a em que (1'i', :r~-:I,;l 
~. r, • COllllt ,\.o ue fllnc:onádc ... nu •. to.'J, apres,"nkjoo C QP:har sdbré a'( tcunláo dé" ,sua. hlUOC,tl:!, Cc;.lll O ...,r '\ Ulu!: i.,;' reclamação cont.ra o ffOVúr.O 

~ .1'. Q. grln1i.r.~ ·.~;'·ilÇt:(t dQ t't)l.~o w- provi<if~ci.a.s que a. Bancada. deveria. lnrci R,.;beLro? !leIo nio '&tenuhnento de $o.llc1t,açõe~ 
. "' ~ ~-<Jon:.l, l uàotar; flue, ainda l1() fim .tia mo A oó. APAI.Gt'" l\. 1~~T>y Nr.o dos deputados relativas a. nomeaçÕ8S 
". r _ .. ~ telll in: eira. libe:rda<Ie para pa.ssado, e. depoente ofereceu a ban- ,;n.n. l.. :... \.-' ~,. - • I p:!r3 cargos públieo3 ne.:,ta. capital: 
, I o c. ~'Q JJ-: J.ntu a com~';"ãO. cada relatório 110. exame que' proce- conll...~'() l° l ~r·~l?~l .. F.j·~i'~~' {I. ntlo I que. neSSa reunijo. o depoente di~cOl'" 
:01\. ~l~_",: . .t.:/ "A NJ:i:RV -:-l'!.o ca~ dsu e que patsa. à Corni.uão;. que Jle~- ser p~ o O~lc lC em l..lJ. dO!l do ponto de vls:a de alB'ims co1e~ 

.50 . ,f • .... .... /1, hA o ~f'l:IU1'" um se rellJ..ól'1o, ao de~ente opmou pela '0 SR. JOAO ACruPll\'t() _ Nent gt-38 ... " .. ' 
:i ,,'( dO LJ.\,.'J.~, p~XlC\lrou. a banca- instauração (ll) inqutri\.ç administru. Com o ?'-Lnistro Abela!da Jurema, pa- A S"n,A ADALGISA NERY -'NA'" 
j ~ "y ,t'·i'H, r ~n iln') do ano '~~ado, tivo e quo se enV1D.P~ copins -do rela- ra tratar tle rc.clronh-çoes cto PTT1 de.' _ • .q, .. , . • \I 

;( .i. rlU1UllC.J e reClamaçõ~s.~, ~t·ive tório ao prcsi4cnte da Rc-públi:ea, MI-- ta c~pitul? fOI e b::mCiJ,dflr.inLerra. porq~e_ ~Ull1-
01', j\;t!. no .t!'rB e ~ tl~tao lider, nlstro da. Viação O Obrn.s Públicos, , _ núo panlcf.param desSa decl.sao. 
:. - :T' ::!t..o t: .• !d·lnha Coalho. lncum- além de outras providências_que eóTb~ ,A SRA. ADAI ruSA 1'p!RY -=-"Nun.. A SltA. AllALGlSA NERY _ p~ 
.J;;'--'1l{ ds ft'c-olher a docuIl1 ntação tem di1. COIÍcltisão do ~f~r1do rela\,.Ó~ 138. SE'mpre me exotlSel e. e.)': .. H,~ cot~ Dlite-me o nObre Relator tnterrompê .. 
--.. r,r lpO c dar parecer .co,ijn a rio; que, a. depoente. tinha conhec1~ :as, por9-ue• em BE'."al cr\m"r fOlmn~', lo, Aa lnu1~a~óeb s6bre o P.T.B. tênl
',1 .·lU: B .. b~e cu, c')-mo t<ldOjlsahiam menta pela. ltlitura do'S jorna1~, de bU- n.o sentido c1e ppdJr "'lU'!' 8 ... 0, p~ r aI~o que "Ver com Q D.C.T.? 

3 r 10rnui'i noticiavam, das desor- trãs 1n101"ma~ões- d-e dn 'ordcDi nórnl- vau's3NUl e eu TIfoQ -ou dermVHlo pa .. 
j("" 'q'lC havlu. no D.C.T., lrt.a..'i não nfstrat.ivaa· no "Ó.O.'l'.~- ma", devido ra CSR'li coIsas. I!.u+C'"nt'1o q'-\O' dovernc, ,0 SR. 301\.0 -AGRIPINO - Não, 
.:'l.-ut:O o. corouel D::tr,obcd.o nem a problema.s- pe.ssof.l1s _ qfW lhe lmpe- rcwlver -o.s pl'oblcm f1 s Ilfl';10n'11.-l, p:lra E que. o aSo!unto 10i ~bor<l:a.d<o pt>'1<! 
;,~, rrml)uc-? o Si'. Dalmo, mes o por- dialll de maior esforço da trabdho que h.omem alguzn n-est.. pais tl'~h!\ Depntu,cto Binval S~mpa.o. 

(J11", tomo jornafism, nunca ui aos não pôde in1festigar pe:,~almente pa- necessm'ade de rCCUn't'r.n ~m poHtí.c.o, _ Ao SRA. ADADGISA NERY _ Que .. 
:u'<>Hls falnl· Qom pCzs.oRS. n ra se capacitar da veracidade e e..<- tlcdind3, imploranÜ(l en1PI~~~o. a 11m ria caber porque não via nexO em. 
;';"'l ctrn contato com gl'UpOS, tensão das et:ada.,. irre:1ulal'id'!d.-e·-: de su'>tentarMse~ O }neu sentido ,na ambOs oS 3-1Sunto~ . 
.n_ '1 11 vertfico .se há fundam to, de que em' um dos Sf!U'i 9rt1"/)'> a de- vMa. sempre fol rc .... olver as OlUo as 
T-'- '«C', c. entã(), ÍllÇ-:> ma!o es in- pomte tr-atou dêsSe~ est<ld-:;,3 'la col- para que náo tcnha:mCl.1l que lut~r cUtn O SR. JOAQ AGRIPINO - O sr. 
Te' tH·Óes. sa.~ nO D.O.T, tl'tUcanrlo; qtli.\ a cif- os efeitos. Tód.as vez que hnviu uma Dep~tar.io Slnval s,.!\mpaio foi muLto 

).:,r ~ \!CPOÍ':, outro grupo <k> poente foi procurada ('t'rt.1 ve.l. pe.o coisa assim. eu me recUbRV3; a P-:;rti- 'Q'rohxo l\e,..<!SéS ,t\e.talhes e eu t:leaeja:vtlo 
'::\') t~".el"" ití'\nnuções do líder da referira. ·Comlssp() Decrt!,t.a c1par e o/é a opinar. Ván::ts V\!.lC'"'i, esCl:arecê..J.oJ_ -A.$lm, C01Tl.O "5. Ex~ 
:,. '_~!ll Erl?, a briga ete gruP'?s, o Se-nhor AQUIleS, que lnl.ll~~;",~·a ~o~ na minha. baUC;?ds.. quando via qu .. Qeclarou qUe V. Ex~ foi a única ~ nfi.o 
~, ''''. por a, b OH C. ~c.sOlVl ~udal bre sua. eond.uta jorn9l;~tl~~, re\açJ:o cr n:..suntCl Cri\- ~_he, cu mo \evantau. enttegul' uma ~ta 8-0 Sr. DarCI lU", 
.:'. ri,- "lm('nladio fornCClda rutr ve.'5 da aos fatos referentE's no D.C.T. q'Je~ e- me retirava. 1 bell"o, com re!vmdica.ções, queria aeIa.-
1>'!"1--,da do PTB ti d-lr meu arecer, rendo atrJbulu SE'U sill:Jne:o a nhlS r;o-''' (D,'tclldo\ ' rar a circunstância. 

, 't" d umen~03 e O SR. JOAO AGP..tPICiO -'; .'ll(mte ,"-;;on 1'(1 CS 00 qu sivel p~lção f~vorável li: QU:r1Q1WF' Gü3 .A .. -SR..4. ADALGISA ~ERY _ COin~ 
~r ! t .1n:.m. ror<! dt.<;~ .ll.'\da &e ! .Nun~ grupos, no que foi l'epel-;~.Q pela de.. . «que. fi!?:> COmpOfE'CeU (l reunião dJ, precnd~- aJ~ora. 
C". 1 ~'O contato p.ohtlCO Cp'11 o Se· poente <Ia sec modo". o QU:: pro~ bancad~l. do ;-.eu p},xt\.úo em qu~ f~-
:,"\1"'~\.. \lJ.J.:}obcrto., nunca. }?C,?l c u$-a ~1- VOCOU 8Itritos e!1tre a.~ dois; Que. com" raIIl entregues ao Sp-nhor DarCI RI- _ O SR". JOAO AGRIPINO (Ditando) 
.Q"-l:t a qltalqu\'r l'l'paTtlçeo.O PaIS. ji <Esse. a depoente não tem do~ beiro uma pa,<;ia corre.c-nondente a re- " .•• C ta-Ivea por 1&:0 não mais fel 
'.I' ,hl'l.-3 o cOl'On('l D.l3"cbevto uando curnentos. n~m pode constatar COiU clamacõc.s e p~'dldo..~ de cada. Depu- convocada 'para as reuniões seguidas'~ 
':3 e~~ravB: .na ~aIG do PTB p re.. f~- SP']'urançe. a prooedênci~ ou. não c!a<; t'ldo~ que. não conhece o 81'. Datei que, o anunciado rompimento da ban" 
.. x1." U~1a VISIta a bímca~a e co o nfiO aCI'~,acões OU d!1S nouclas vlncu13.Q't.~ Ribrir<l; qUE', não:> comp.areceJ., igual- cada trabalhista. oom () govêroo nãO 
:~ ~lJ...l inter@s.-;e, p..:dl ll(:e~ça , rel_l~ pela. Imprensa a. resJlE'Ho de irregula~ mf'll·e, a l'euni{1o com o Min~tro A1:)e~ rcpre.~f>nt~l."'Ça o pensamen:.o de tôdo. a 
J\~~m~ aepDl~ de d~Is mmuto . NaD !'idades na Admiri-istra.ção do O.C.T., tardo Juremn; que. nunca compareceu hancada apenas de uma parte dela.;-

Ler de que fOI tratt1a~. Que, Q depoent~ nã-o ~rcquenta repar~ a reun:õts d~ banC3da com essas au- Estou satisfeito, Sr. Presidente • 
• (\\~ ':lto- à dr~oro:an~.'--a~ã? e l~~rl1p- tições ou nenhum Mini&'ério, nera to~id;;ld'es ou outl\:s, que f{eralmente 

:_0 ~o D:O.T,! os Jornn.s d, e~c.l tem contato oom os re.-p·:msó,vê'ls pel'l ehn ~r.." felta~ para fonnulaç:io d~ O SR. WILSON GONÇALVES _ 
- nal> fU! eu somente no me~altigo Acm.inistl'ação como não ttV~ na. a pedid"'s: qu(>, a aepO{'nte entende que O nobre Senador Júlio Leit.e tem c1-
~J.C l1l::ei - todo.:> dav_sm. c~::;oal- ,Hirninistraçâo' anterior" _ ' o- cidadão deve ter acc"iSo aos lt1'"~a- guma. per~unta. a formular? 
:'ldl~.,. nominalmente, nao t~n o pro- res co ct"nd:mC'nt.o de pretfn!'C;:;<; ou- ~ 
'.di d~ fulano Ou ~ierano, m~ o por· O SR. JQAJO AGRIP~O -. De~ tra.<:: normah:nen:e, ind~pl?ndente de O SR. JULIO I~ElTE - Nao • .er. 
",'.te na.Quela é~ca sof,:hl. J:nP~ to ~õ- pois dêsse, hO,uve outm mquénto? pistolão po1ític~ e, dcsta forma,. p're- PresIdente_ 
')ce minha s-J.ude c ~lguel dl~ ancl~- A SRA ADALGISA NERY _ NJ.o fere comO. ter a c.auo,a dcs.%\s pr~tIC-a$ O SR. WILSON GONÇALVES _ 
<'2 ~& tudo. Pre;'en~1'a. faz~l' ,vestl- sei. O De~utadt. Sinval sampaio fi- que co:nidel'a errcdas e simula-las ou O nobre Senador Mello Braga dese .. 
- ..:.;~e4 ~01U rcl~çao M (kl!UncilS que cou enearre:ado de trazer outras de~ cuidar dos seus efeitos; jn fazer alguma pergunta? 
. ,1(~ ü.lVltlm tra4ido, ~as n~?p~de l\a.- núndas. oU acuS-aç.õ~s. Não sei o que A bancada do seu partido anunciou O SIt: Mm..JP BRAGA _ Não, Sl". 
''o/. Thnto qu~ o llder ú~el grupo êle féz. QUis npresentar no PTB I) publ:c:lmcnte propósItos d~ ronlp.er Pr 
.t.ve 1Un a.travl~enw Co-nll~O. L Acer~ tr,a,balho dêle e os grupos insistiam ('Aro. o Govêrno. A renhora. eonl\~e es1denote. 
co l-'~EI e mo dL<:"1-c: V, EX\' n;a.o es- muito para. que fõsse resolvida usa as caUtas? O SR. WILSON GONÇALVES _ 
~ ::" tc:tndo o coronel Dalob~rto li! questão. O nobre Senrut)r Jeffer"...on de Aguiar 

o Sr. Dalmo, até pemamo-s if." en- A SRA. ADALGISA NERY - Se- tem alguma pergunta. a. ló.zcr? 
·SOU Enn acomOóacã'O. Senti-m o-fen- O SR. JOAO AGRIPINO - Depoi.S n.:!dor, pelo que ouvi, êles Unham ra. 
d:Q;!' Ll 0., repeli cóm ciwJ.s ou t ês pa.- dis.so houve inquérito? zó~ para i~o: é que o Govêrno não O SR. JEF"F'E:RSON DE AGUIAR 
:evr~!;" a meu Jei,t.o. Pareceu- e que A SRA. ADALGISA NERY _ Não a/endia. aos pedidoo por êles feitos. - Não, Sr. ~re.sidente. 
,'.~ .\-:r ,um arupo ll~ad{) ao coro eI Da- sei. O deputado Sinval Sampaio fi- relativamente a cmprê~-OS, a carROS de Est.á, ~im encerrado o depoimento 
',fO(,'j) c .outro, lI~ado a Ou , p~s- DOU encarrecoad-o de trazer outra do- direções. Nã-o entrei no d;:1:)ate senão da. nooYe Deputada. AÜa.Ig~a Nery. 
'''-'.;'; sen..tl qUe havia qualq,*r m-' cumentação,'" out.ra denúncia. que se uma. vez, n:> qUal diEse.....que também 
.j':',"~ ~ d,'sse.c; grupOS. I apresen:-ou ao PTB. O trabalho era .,:;,chaVR enado; depo:3, não fui rnalS Qut"ro a~rnMcer a S. Ex'" o comps, .. , 

f ~e,.', fal~ -de !empo, pelo ~~ es- dele. E os grut::os iru;.i.sti'Jn1 muito pa- ouv1da, pcrQUe ~;t'.i <:abiJm OU~ eu t'<!Cimento e 1) v.~poimento QU~ pns .. 
~ "o cif' saude, nao m~ ap~ofu el el;n ra. que fOsse resolvi<l-a a questão. pa- não concordava com Gsse mét%o po- tou à Oomís!ião Pa.rlame!lpJ.r ","3 In-
ái':c~qtlar co~o ~emple fIZ~f; n ml- reee-me que êsse procCo<:"So, a do- titico. S')u·be. l"ealmen·e. Que êles {io? quérlto. 
~,1 1 maUlf,~taçoe:s jornalu:tí ~5. O cumentação tMa. f<>1 mnnduda ao p~~ raro uma nota paia OS jornais nes- A SRA ADALGISA NERY _ Eu. 6 
.',',IC'}('r.n~O esta aqUI (passa às . aos do lácio Lannjeirts. Inclu,ive ouvi o 11- se sentido. que Sltad.eço a ~en:1!eza com que fui, 
.!-'-' _.d~n,e). ~-se R!UPO era 11 -e~o der dizendo ao deput-i.do SinvaJ Sam- t\"at'2da p~lDS meus amigos, aqui pc-
~,-;.,_ ~r, AC~lles Dlll Goma:. Uml- palo que levasse uma cép:a dos do- O SR. JOAO AGRIPINO (D:falldo, sentes, m:ms irmãos brasileiros. e C2~ 
~ _.~ .~1;,~ !! d;l .parecer, de aeor tO com cumentos entre?;ucs no gabinc.te do "Que, Q depot:otc t.eye not!cia da tou à d~p051ç:1.o da Comissão pc:.t!\ 
• (. ~ .IDcn.:Jçao que me opres ntou. Presidente no pnlách Lnanjcll'as e d!."po<,50 de sua. bano'da de rotnllt'r quai.~quer outl"os e.:'cla.rccíl11cnt~. 

n ~R. JO:,!\O AGRJPmO Em ao Minfstro da Vla~ão e trou=:e ,Se o com o govêrno p~la leitur..! da not:l. 
c. ~llc~a fOl? '~ recibO correspondente, Apenas fiquCl que foi distribuida à imprensrl; qae, O SR. WILeON GONÇALVES _ 

A _jX.A ADAWISA NFRY Deve nes -e lt'.do Incumbhi'" de Telatar tl- a dep"):."hte, p'1f·ici.pou apenas de uma I:5tá el1cerr~'da a l"euniã~, ne",tit. p:utl. 
~ ':,=~' po!." ai no d:Jcun:'~ento ~ data que! c()m 'OJ. d'JCumeiii:os duranté 48 ___ ~____ ____ _ _____ _ 
.". J\ no fim do ano p~:lQ.o. 0:_ ve ter horas porque ês'Se t2:1hor e:ltit1íu que \ 
'-;°0" sW Jn~lcOmbArG.QRIPrNO (Di :1ntkn OS <iévolv~6e a êle, Devolvi-o~ te não SZSR~'7.:,~t:: ... \ ~:-; S~i;~J:i.j~,n ~En2~}~?J 

- ....... ... t e deu os mesmos dccum 'In os !1:> 
"q Já, no fim do ano PSSS'f'J' se se s ~ I 

~:l(':.Jn&ava a depoente no g ninete Deputado S!nv!ll Sampaio.. ,Ato do Primeiro Se~retário I - ,lr':etLe B::!ob T.1.p::z.jÓs. AuxUial" 
(: ,)_·r1CJ.d:t. do seu par:ido, o P ,na O SR. JOAO AGRIPINO (Ditando I LCcj~lati\'o. PL 10, e Eu~nrJ. Lucio de 
:. '':':Il;,lé1a Lell.::Jatiya, quand, oH "que, a d::poe-nte1 oIer~"'Ce no seu \ Souza, Aux.llar Le-;;.,:,uvo, PL-10, 
t:'l~ otl uma. comiss..l() de se ldores parecer à- bancada do PTB. na AS-, PO~lT.\RL\ N 3-; DL 1~~1 I Aurliar3S. 
L I CCit , U:!.:;rnda pelo Senhor Aqui- sembléil] e nê r.comp"nhou pe~s.:)al- _ Joaquim L'.liz da RoclIa, Au::1-
}, ~ D~U Gomes que formulou I2nún- mtnte G seJ~mento dJ.·- F;ovldên~ ? Prit?~':o-_ ,8{'~\~~~~~~ no U50 ,d':! .liar de part.a.rl<1, J.->W. contCnuo. 
r .>i ::-' re-cl~unl,ões acompan?-~ as ~e das e por is~o apml1s SOUoo que .... o ISU~s al,,~!Ju.ç~e:, 11.:_>O.h, de, aco .. do I -Carm1:ll110 TO~Od!l, l\i.?torU;~, 
ti .. :.lmentos contra a ad.mlm tI".!.çao pro-ee.fso referente aos d-ocurnent .... -s, Icom a. mdlc~{".t{) dO '~pect1\o t~tu·1 PL-lO. Motorist.J.. 

"o c~,\l "da :Gc:r. nest~ ,Capita~. qu~. seu parecer e p'J-síve1me'nte o'ltros dO- ,1.1::, d:5!6'Uf!f p.J.ra o Gau u::!te dO 1. .e- _ JC:lqu'm :CHJ.s de L!m.a. 1'p-ro..Ia-
.Lo • ri :.ric:~ ~enuncla, alZla res elto a nto t.razidO-<;: elo Deputado s:n~ !sidrntc ca Cornjs."!io de projetos d~' bor<2", Scnrente. . 
: t:.n ... ll~tn.ç7-0 do Senhor Dafm Gas- cum~ S ai f ra~ 'remeti~ ou le- EXWilti\'O Ci .s::-~ ttintes fUncione=ics: S:nado F.:od('ra1. tm 22 de junho de 
1"2:: rfUc dlt'S depo1.s, outro g1 po de vaI amp .0, . o - Ga~ .. . 1:::64. _ 19 s.::rC~{tl'lO . 
.-c::ddres do D,C.T., na Ou naba~ va<les eo Mimstro da ViaçuQ. a? no _ Luciano Mesqu1t:l., A~seó."or Le-
1<:'. ,C'oll1parecía, 30 mC-c;mo G binete blnete do predd.en·e d? Repubhca in- g1s1ut~\"(). PL-3, Seclei.ál'io do ]?1.'ebi_ 
L (o. mulava reclamações e de únc:as P91é.dG LRranjPlras. n~o poctendr dos dente e elemento de lig-a-:;ã.J co.u a ATOS DO nlRETOR-GER .. 4.L 
con~ra. o primeiro grupo que I vou a formar se feram ou mIo Pft°toco a 'do AS.sest'ol""la. O Dlretor-Qcral defer:u OS õtgU1n~ 
(;r!lé~n'e e.. concluir que havia. a ad- PQ:s que não "oube que ,veSSe 51 t l . t 
',1 IÚ'~ação local uma luta de rupos; apre!,entado de volta ? .. comprov~~: ,- ~r~"F~1:c'.1nl'} de Areújo, Auxi- es rt:qucr1men os: 
(,1',", li depoente foi incumbido pelo na. m.stalaçf'o do Inq\:f'llto ~?mm.s 11;'1r Lq;;l"..a .. vo. Plr9, Oficial de Ga,. DP.427.64 - de Jose Honarato dQB 
.l.~r:.~!' de seu Partido deputa-oo alda- trati-vo no.s Iates menuonado<; . lblllete. {Santos, AuxUiar de poftal:a. t=iL.8, 
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~ que solicita salário..famma. em re
~~ó a sua filb.a. Ma.rtlene, a pay.t·ir 
de março de 1984; 

DF .411B.61 _ Walter B~ga, Auxl· 
liar de portaria, PL.IO, em que 5011. 
'cita. salário-família em relação a SUa 
fllb.a Sheila. a partir de maio de 
1964. 

Concedeu férjas regllJamentatres 1'& .... 
lativas a-o exercício de 1963 aos seguIu. 
tes funcionários: 

Jorge Antunes, Auxiliar de 'POrta
ria, PL.9, a. part:r de Z8 de maio de 
1964 (DP .494.63) ; 

Amphrisio Le.s.sn. Ribeiro, Redator 
de Anais e DOCl...."'I11entos Parlamenta
)'es, PI.a, a partir de 25 de maio de 
1964 (DP.459.64); . 

Marla de LOurdes Oliveira Rodri
gues, Oficial LegislativQ, ?L-6, a 
partir de 7 de abril de 19-64 (DP. 322, 
de lW4). 

\bonou, de acôrdo com os ar·Ugos 
160, item 11 e 3t()2, do Regulamento 
de. s'ecretaFia, as faltas rela.tivas ao 
mês de malo de 19tH·, dos seguintes 
funoionários: 

AUliBan Ra1110s CilIado, Ifont'sta, 
PL.4, no dia 26; 

o lAR I O DO CO N GR ESSO NAC 10 r JAL .. (,Se:;';;J9:.;;ã~o ,,;I~l ):....~=~=;;;,Ju::;";;.h~o..:d::e",;1~9~64;:;.,.,,,,;1!~~!.:. 1 
CannelJf;a. de Sousa., Otlcial LegiS. Ulia Pinto Fenaz, AuxlUar I;c=:.Ja.. Victor LObo, AuXiliar de por~a.1'l .. '. 

lativo, PL.6, nos dias 18 e 19; lativo, PL.I0, nos dias H, 12 e 13; P:".9. n-os diaa õ, l' e 13. 
Diva Falconl de CarvaJl10 Auxiliar 

Legislativot PL.I0, no dia 13j 

EUrico J;Wy Aule1'j OficIaI r,egisla
lativo, PL.6, nO dia. %5. 

Murilo Edson de SOuza1 Ajudante 
de Porteit'o. PL.7, nos dias 1"8 e 16; 

Mãrio Marques da 008ta, Oflcla.1 da 
Ata, ~.3, nos dias 4, 6 e 6; 

E1sita. Lorlay COélho ca..'11POO da. Maria Eliza. NogueJra. !toddo, o;t-
Paz, oficiftl Bibliorecál'io, PL.4, no cial Biblio.tecário, PL.5. nos dias 11 
dia 102; e 19; 

FranciSco daI> Cragas pompeu 1''o.r- Maria lUza Bapt!Sw. Dt.."'tra, OfIcial 
tuna •. LocutOr da RadiOdifusão, PL.10, Bibliotecário, PL.3, nOS dias 11 e 2"2; 
no dIa 29; I M d·th . . al ara Du 1 RodrIgues, Of~ci Ar ... 

Genoveva. Ayres Ferrelra D1fI8, Au- qlUvoIogista, PL.3, no cV..a. 15; 
:í1~: Leg:slativo, PL.9, nos dias 13 Maria Igne~ Brown, OfiCial Legis-. 

• lativo. PL.6, nos dias 1<1, 12 e 13; 
Helena Brown, Auxlhar LegIslatIvo, . . .. 

PL.9 nos dias 4 5 c 8' Man!lel IZldoro pe~elra, AUXIliar de 
, " I portarIa, Plt.9 nos dIas 27 e 26; 

Helianto de Siqueira Lima, Oftclal Mm'imn GurJ'ão d'e Me,1.lIo, OOtial 
Legislativo, PL.6, no da 29; <J~ ""'l Bibliotecário, PL.5, no dia. 27; 

Je.ssê Azevedo Barqucro, pesqulS8.-
dor, PL.6, nos dtas 21 e 22; PaUlo costa de Oliveira FilhO, Au~ 

xiliar de Limpeza, PL.l1, no c;tia. 13; 
JOSé Soares Cavalcante, Auíliar de 

portaria, PL.10, nos dIas 21 e 22; 

Jorge Manoel de Azevedo, Taquí
grafo de Debates, PL.3, DO dia 13. 

José Martins de Moraes, Auxiliar 
de Ltmp'eza, PL.ll, nos dias 11 e 12; 

José Vie!,. .. dos Santos FilhO, Mo. 
torista AwriLiar, PL.tO, no dia 13; 

Pérola Cal'doso Raulino, OfiCiaJ BJ... 
bllotecárO, !'L.4, nos dias 13 e 29-; 

Paulo Irineu Portes1 Auxiliar Leg1s
laUvo, PL.10, no dia 11; 

Pa.ulo weguelin Delpech, COnserva .. 
dor de Documentos, l?'L.6, no dia 19; 

Severino Jorge Trindade, Auxiliar 
de Limpeza, PL.ll, no dia. 13; 

VltoJ Martln.<; F€rrelr~, a'dator de 
Anais e ~ocumentos Pal·lamentares. 
PL.3, no dIa" 14; , 

Veru. de Alvarenga Ma:fra, Ofic:a..l 
Legisl:ativo, PL.~. no üia 8i 

Wilson Pereira de oarva.lhO, A 't'x{. 
Uar de POrtlU'io, PL.IO, nos di». ~1 
e 27; 

Concede-u licença. para. tratafilfnto 
de sa,'lde, de acôrdo com os respecti. 
rros Laudos Médicos, aOS segUin6es 
funcionários: 

Osvaldo sampaio, Ajudante de Por.
teiro, PL.7, no período de 18 a 22 àe' 
maio de 1964; 

1.élia Pinto Ferraz, Auxiliar Legis
lativo, PL.10, no período de 25 a 29: 
de maio de 1964; 

Iracema da Costa e Sllva de Cas
tro. Auxiliar Legislativo, PL.10, no 
periodo de 11 a 25 de maio de 1964 
(D<' .437 . 64) ; 

Lizete de Almelda Castro, Taqu1. 
gra.fa d~ Debates, PL.4, no período 
de 11 a -15 de maio de 1964 (DP 467, 
de 1964); 

Aloísío Barbosa de souza, Redator 
de Anais e Document<:Js pa.rlamenta~ 
raB, PL. S, nos dja5 21 e 22; . 

Alexandre Marques de Albuquerque Luiz Fernando de Sá Mendes Vían-
Mello. AuxiI:al' LegiSlativo, PL.10, do na·, Redator de Anais e Documentos 

Sylvia Minazi Manoov[(D!, AuxHia.r 
Legislativo, PL.10, nos dias 15, 26 e 
27: 

Victor Rezende de Castro Cniado, 
Auxiliar Legislativo, PL.IO, nO p.er-lo
do de 30 de março a 15 de abrIl é" 
1.64 (I>P.33~.64). 

dia 14; parlamentares, PL.3, na dia 22; 

Ahnerinda V~anna Baker, OfiCIal 
l .. ~i.'>lati\'o. PL.6, nO dia Si 

Lll'Z Marcondes de Oliveira. AuxI· 
liar de Limpeza, PL. ~1, no dia H~ 

VirgUio Leite Porto. A uxil: ar de 
POuaria-, PL.l0. nos ,l1as 21 e 22; 

Diretoria dO pessoal. em 18 de ju
nho de 1964. - Maria do c.:armo Ron. 
don Ribeiro saralL'J, Diretora do Poo.
soaI. 



ESTADOS UNIDOS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAo 11 

- ===-= íAÇE:x:: c = = 
ANO XIX - NII lU CAPITAl. FEDERAl. SABADO, 27 DE JUNHO DE 196' 

CONGRESSO NACIONAL 
PRESlOÊNCIA 

21" Sessáo Cunjunta 
2\1 Sessão Lcgíl'>Iat.iva Ordímiría. 

5" I.cgisJatura 

Em 2 de julho de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

vetos pre:;idencfalJ (tota-:..s); 
l' - aO Projeto de Lti 119 1.915-B~60 na Câmara e n9 74-63 no Se

nado. que inclUi no plano ROdoviário NaCional a 11gação entre Rio Ver_ 
e" no Estado de Galãs (BR-Un e Campo Grande, no Estado de Mato 
~SQ (B'a.~16), tendo Relatório, .sob n9 5-64, da com!ssão MIsta; 

29 _ ao Projeto de Lei n9 e7-B-63 na Cãmara e n9 77-63 no Se
~ado, que inclui no ~lan() Rodoviário Nacional. a ligação Rio Grande
.Acegu~. tendo RelatórIo, SOb nÇ 6-64 da Com1ssao M;.'jta. 

ORIENTAÇAO PARA A \'OTA~'AO 

Veto 
1 
2 

F&{o Eauer que o Senado Federal aprovou, nos têrmos d.o art, 64, dn 
l()I)W>.tU,uição FEderal, e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a 
.eguh!te 

. RESOLUÇAO N' 15, DE 1964 

~uspena.e a execuçâo do art, 91,. §§ 29, 3'1 e 4(1, da COnstifuiçã.o 
do Estado de Minas Gerais. 

Art;. l° ~ suspensa,. por inconstitucionalidade, nos térmos da decisão 
ltelfLnitlva. prOferida pelo Supremo Tribunal Federal €ln 18 d·e agôsto de 

t 1958, ne. rep:rresenta.ção nP 850, de Minas Gerais, a execução do art. 9J, §§ 
I 39 e 4Q, da Constituição do mesmo Estado, COm a redação constante de 

cOl1$tituciona.J nQ 3, de 30 de janeiro de 1951. 
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário, 
SeIiado Federal, em 26 de junho de 1964. 

AURO MOURA ANl)RADE 
::Presidente do smado Federa! 

Faço ~,:úJ~!' qUe 0 6ena.d.o Fec.·cf.tlJl aprovou, nos têrmos d.o art, 64, d,õ\, 
COn~t.tlli61o Federal, e eu, Auro Moura. Andrade, Presidente, promulgv .a. 
68g'ulnte . 

RESOLUÇAO N° 16, DE 196~ 

Suspend.e a ~.cecllçâo CÜl art. 69 à.o Decr"eto-lei n9 1.985, de :29' 
de ja.neiro de lHO. 

Art. 19 f!. su.<::pensa, por íriconstitucíona.Iídade, nos tênuos da decisão 
definitiva preferida pelO Supl'lemo Tribunal Federal em sessão d·e 3 de 
6bril de 1363, no RecLU'SO Ordj,nâl'io em Mandado de Segurança n9 11.13J, 
i& exeeução do art, 69 do Decreto-]ei n9 1.985, de 29 de janeiro de 1940. 

Art. 29 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Senado Fedu'.ll, em 26 de junho de 1964. -
/ltJRO .\1JurtA ANDIlADE 

Presidente do S~nado Fedeml 

Faço Babel' Que o Sfn:lão Federal aprovou, nos têrmcs do art, 64. c.a. 
Conttituiçflo Federal. e eu, Amo Moura Andl:'..:tde, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇAO NO 17, DE 1964 

Suspende tt. execução do art. 19 da Lei n" 1.431, d.e 1.3;).), do EB'" 
ta2J d.a Espírito Santo 

Art. 19 E sn.spensa, por inconstitucionalidade. nos tênnos d~ d2cfsão 
c.efinitiva Pfllfel'ida pelo Supremo Tribunal Federal em se.z,".::ão de 27 de 
novembro de 196i, no Recur.90 Extraordinario n9 47.047, do Estado do E~:
pIrito Santo, a execução do 6rt. 19 e seu parágrafO da Ló'i n!l 1.434, de 3::> 
de 30 de julhO de 19S)t do mesmo Estado, 

Art. 29 lr.sta l'eso!ução ent.rará em vigor n? data de Sua pnh]jC:lç':;o, 
Senao) Federal, em 26 de junho de 19-64, 

An:o MOURA ANnrADF 

P!'p,&idente do Senado Pi:'d."raJ 

SENADO FEDERAL 
2~ SESSÃO LEGISLATIVA ORD lNARlA. DA 

nA DA 86~ SESSÃO, EM 26 
DE JUNHO DE 1964 

IIIESID~NCIA DOS SRS. MOURA 
ANDRADE, NOGUEIRA D!\ GAMA 
11 CATTETE PINHEIRO 

Al; 14 hOl'as e 
tam--.se presentes os 

00ldwasser Santos 
:91vallio Lima 

30 mi:1Utos 
5rs. Senado-

Cattete Pinheiro 
Eugênío Barros 
Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 
Argemiro de FigueiredQ 
Barros Carvalho 
R.ui PJ,:llle:ra 
Albino Silva 
Eduardo Catalão 
Arthur Leite 
Afonso Arinos 

~ZMz I 
Benedicto Valladares 
Nogue:ra da Gama. 
Moura Andrade 

" J<J<;é Fel1ciano 

pedro LudoVico 
Bezerra Neto 
Nelson Macui:m 
Atilio FO!1ta:1a. 

Gui<'lo Monuin 
Da.niel Kricger 
Mem de Sá (21) 

O SR. PRESIDE"l'E, 
(Moura Andrade) _ 

Havendo n':-ne:o l~~J1. d(':'~;1;'''J ,;b:":'· 
ta a se:~:o, \'J, ::Ct lhL1. i ,1' 

OS:. 2'·' Scc!'eLúr;o p: )~L: lc .~ 

le;tura da ata da se~.,;i~l ::1')1f'1';0:',

que e aprovada ~em d .l)é" e!', O 
Si', 1" Secretário !ê ,) 1 n~ç 

Ofíc:o n'l 1.335, de 2!) (:,1 

A lista de p:'D~ença aC1,lsa e com. cm.so, d'J Sr. P~'imei:o Se:',nà;-io da 
I parec1mento ele ~l Srs. SIPladores. Cã.mara dos Deputados, GLl.n:nll(1U" 
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d!). à revisão do Se 000, ti .seguitltt 
,13!00~lção; ~ .. - ',-' 
, Projeto .de Lei a Câmara 

. n9 75, de 1964 
.{N· 2.006-B, DE 1964 NA ORIGEM) 

Institui sistema 
a cons.frução de 
terê,se soc;al. 

para promover 
bitaçiJes de in· 

CAl'Í 1 

Da CCfJrdenação dos rgãos Públ,tcos 
e da lniciativ privada ' 

. Art. 19 O GOl'êrn Federa!, atra-
vés d:o Minlstro de Pla1.\epmEnto, 
formulará a pohtlc.a acional de ha .. 
bitação, coordenando i!'- aç.,:o d:JS ôr
gãos publicos e orlen~ando B inICia-

rêsSe soc:al e o fin nciamento da 

EX'PEDHENTlE 
Dli!:PARTAMi!NTO DI!: IM?llENBA NACIONAL 

CII'l!:'TOR ·CURAI-

ALBERTO DF. BRITO PEREIRA 

CHIlPIl DO CGAVlç:O Or! f"VElLleAç6as OHIlFtl. DA oaçÃO 03 RttOAÇJlO 

;V1URILO FE:RREIRA AL Vr::S FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Impte:'lo fia0 ofic!nos do Departamento 'de 

BRASiLIA 

Imçffllca Nr.ctcnnl 

ASSINATURAS 

o dkeito Do liquidar an~ipadam~ntQ 

!
a divida.. em forma obI1gatõ:rüament::l 
prevista no contra~o. 

Art. 79 Só poderão gozar dOs b<l
l'lefíci05 a que se referem as artigos 

159 -e 69 desta lei as unidades r.e;,;Jden .. 
! eiais cujo l'habitc 6 so" venhS. 8 se:;:
autorioodo após a data. de pUb:c-.s.cao 
desta leI, 

Pará:;rafo t1ntoo. O disposto neste 
artigo não se aplicará 8.og imóveis 'lã 
construidos e cuja. alienar;§,o se1a 
contratada DOS têrrnos dos art:-:os 3? 
e 69 desta lei. pelo.\ respect.iVos titu ... 
le..r(',S e que êstr.~ lnooroor'em a.a ca. ... 

! !llt~l de poe'ednde de erMlto Imobl ... 
/l;ál'JO o pu,:o â.n tra,nsarão 

\ CAPÍTUl-Q m 
,Uva privada no senti~O dto estimular 
a construção de hab tações de inte-

aquisição d. casa p 6pria, .,pecial- REPARTIÇõES E PARTICULARES I 
mente pelas classes . populiJ.ção de , I 
menor renda, i 

• FUNCIONARIOS 

,Do SiEtema Financeiro d.a llflb't.Jl'R.J 
de Tnt~rlss! Sj!C!aJ 

Seção 1 
Capital e Interior Capital o lnterioi 

Art. '2/1 O Govêrno Fedenl.l inter .. i S t 
virl no setol' habitz.c onal po ... inter~! ames re ••••••••••• Cr$ 50,00 SeJnestro . ~. ~ '.' ..... Cr$ 39,00 

órgãos Componentps do SiSft?:n'l 
Art. 8Q O s1st.ema financeicQ da M" 

bit-ação. destinado a facUltar p pro--o 
mover a construção e a. aqu13:çlo da 
casa. própria, ,es")e~ialmente ne!M 
classes de menor rênda da, potllJiãçãO, 
s~rá integrado: 

médio: II Ano ................ . 
I - do_ J3an::o Na icnal de Habt- Exterior 

tnçao; 

Cr$ 96,00 Ano •• ' ••••••• , f •••• Cr$ 76,00 

E~terfor 

Cr$ 136,00 Ano OrO t08,00 II - do berviç-o Fe eraI de Hnb:ta·: Ano ............... . ................ r - pelo ,Banco Nacional de Na,bl
tação; 

ç§o e Urbanis o; 1 
m - das ?U'Xs.s EOOI'l~micas F:~erais ! 

IP.'\SE, das C !xas MIlItares, I 
dos órgãos feder -is de desen'-!<>l
\"imento regiona e das soc1eda- ~ 
des de ecrnom1 ' m:sta. 

A1't. 31,1 O s órgão.:; edel'ais cn'lme~ 
rados no C!.l't:go ante.d r exer.::e.ã": de 
preferênc:a atividade de coordena· 
ção, cr:entn-;:ão e ass stêncja t;cr'ica 
e !l:::.nnceir:l-, ficando reservados: 

I _ nos Estadcs e !unicIpics com I 
a as3:st.ên~ia dOJ ó!';; os feuera:s, ai 
~labor:..~50 e exec··_çf. d~ olanni. d~· 
:retores, p~'ojetos e O' ç:l'flent(l.'" PftTn 
a sOlu\:lo dos c..eu.; pr blomas ht<b!ttl.~ 
c·ionaIs; 

_ Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as 
assinaturas poder ... se-ão tomar, em qualquer época. por seis meses 
ou um a110. 

- A fim. de possibilitar a remessa de valores acompanhadoft de 
esclareoimentos quanto ià sua aplicp.ção, solicitamos dôem preferência 
à remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos o. favor do 
Td30ureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementes 'às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos 
nos assinantes somente mediante soHcltação. 

- O cuMo ~o número atrapado aerã aoreRoido de Cr$ {),10 e, por 
c:larcfcio deoorrIdo, cohrar .. &.a-ão mais Crú 0,50. 

fi _ pelos órgãos federais. esta,., 
duais e municlpa.t'i que operem, d,:; 
acôrdo com o disposto neE,tn lei n(l 
flmtnclamento de habitações e obra: 
conexas; 

m _ pela.s socIedades de c"'edit.o 
imobiliárIo; 

IV _ pelas fundações, coope-r:t1vas, 
mútuas e oubras formas assoc!ath'\i,(; 

II _ à iniciativa !'ivad3, a pro~ menta a prazo ou de empré$Umos pa· tomarwse-á por baso o salário-mini .. 
moçáo e exe~uç'é.o e l)rojc~os de ra aqutIJição ou ccnstl'Utãu a.~ babi~ mo da. região onde se neha situa.do 

. de construção da casa. pr6pt'ia -Ç.Jro 
flnalidad~ de lucro, Que ,c:;e oon'Wui, 
rão de 1\côrdo com as di'retrlzes de. ..... 
b. lei, as normM que: 'forem 'Qa:-r.::'Jc1,; 
pelo c(m~lho de Adm!n1strir,:,~.D a~ 
Ban~o Nn.eionaJ de Hablk.f:!iI)J. 3';1':'! 

fe-g1stradM, autor!~das' a f'unt1t11Hil ' 
tisca!izadas pelo Banco Nac·jDll,'l di 
Habitação, 

construção de h~bitaç - c;eg:unco as, tações poderão prever o reajustamen- o lmóvel, Parágrafo ónico. O Cons~r> d! 
d'ret:-iz::,.; u.iJanbtlcas locais, I ~o das prestações mensai.'3 de amorti- 9 79 Outras formas e lnd1cêS para Superintendência da Moeda e do Cré· 

zação e juros, com n cúnsequente cor- o reajustamento dns prestaçó~ e da dito fixará as normas que l'e~ul('n 
) 19 Se.:á estimul.a a 9. cooroena.. l'eçáo do valor monetárIo da divlaa divida, bem CoIUO dos juros .e,:-,pecti .. as relações enfre o sL'::!t.ema flmmc<:i· 

çao dos esforçO!. na . .~111J. á.."e1 (IV, 'tôrla B. vez que o salá:1.lJ m111tmo lega.l vos poderão ser adotados após C}tm,u TO da habit'3.(",ão e o r~tante do s.r,,;,: 
10cl11. dos órgaos.~ :lCo..~ fedel'a.!s. fór alterado, e apreciação do Conse:ho de Admi- t~.na financeko nacional. etpe-::oial .. 
esta~u~ ~ ml~Ulcl aIS, bem romo § 19 O reajustamento s.erá ba,!;ea-do nistração do Banco NacIonal de Ifa .. mente quant-o à possibilidade, ~s (~n· 
das lmcIahva~ orrvnd ,~e modo que em índice geral de preç:"s meru::~\lmen- bitaçf1o. dicões e aos Ilmitf'-5 de apllcat'f!.o a:: 
se. ?bteEha a. concent a~ao e n:elhor te apurado ou adotado pelo COJ1.<::r~ho -§ 89 Aoo contratos em vigor não se recmr.'>O<:;: da l'êde bancár!" em i'/:r.'; 
utlLzaçao dos recurSQS dl"ponÍ\'el'3, Ma.elon~l de Ec-on()m\n, que rt>.tlita n:plicRt"á o d!s-poSoo no parágrnfo an .. tmobmã.rle.s, em.ttt-das, nos tê:rmr,(: d("' ... 

§ 2.9 A execuç:o os projf't os 50" 
ruent~ caberá. aos ó (!ãos fed~'raM 
P!U~~ .suprir a falta d adequadn inl .. 
çiativa 10ca..1, pública u privada. 

Art. 4'1 Terão priorl ade na aplica
ção dos re:ursos: 

adequndamente as va.1'iações no po- teced-ente, se as nf\T'te~ Mntrlltant.e::: ta 1(>1, pelo Brinco Nadona! da fia;)!· 
der aqu1<!it1vo da moeda nacional. não manife..~tarem expres.c;s.mente it ração, ou com a sua coobri.ga~ão. 

§ 29- O reajustamento contratual sua. conc.ordàneta, Seçáo II 
será efetuado, no mãx1mo, na mesma Art 69 O dIspos.:o no artigo .(mte~ Da..~ AplicaÇÕes tio Sistem.a FJ1U'1tcet"" 
proporçÚQ da variael\o no lndice re.. rior somente s'e aplic~,.l'Jj. AO,l centrQ· . da llQ.bfta~(jo .' 
ferIdo no pnrãgrllfo anterior: t.os de v~nda, promessa de venda, • _ 

cessãO ou promessa. da ee;r;.A,{). ou em... Art, 9~ 'F0das' QS npliC.J.Cõ.. de; 
I _ n construção d ::..")njuntos ha.. a) desde o mês da data do OO!1tra- prést1ulo, que sllt1::!f:'l;';'lnt Ao; êegu1nw:t- sistema. terno por ob}eto. funtIanv'n, 

bltac~onai.5 destinad S R el1mi:U.aão to até o mês da; ent1'a.da em vigor do condiçôes: tnlmE'nte, a nquis~ç.ã..o de c!1s,1'" '!l.:..r<;2 
d.e iavelas, mocAIl1bos e outras Ilt,tlo .. nôv() uÍvel de salário-mínimo, no prl· l'e:.ldôncia dl"l adquirt-nt-e. sua. 'ff'mil1.~ 
merações em con,dlçõ s sut>'.''lllr.1ànas meiro reajustamento após a dat.a do a) tenham por obje~o lm6veLs e seus dependentesJ., 'V'eda<ias qua1.7quPl 
de habitt>.ção; contrato; construíC!,os, em construçao

A 
ou cujll llplienç5cs' l'm terrenos n'§.o CQtl' t 't{~ 

II 
b) entre os meses de du8.b !\Itera.. oonst.ruçao seja s!multaDe'l'n-eutE' dos, salvo como parte de op":.~ac0.c 

- 03 projetos m b:pals ·OU es.. ções sucess-tves do nivel de .!:n.u:rto contrata,da, noa quais o vnlor do ter- financeIra. destinada à. constrw;,{b 0':] 
tadu~is que, com a o e"res de r.erre.. 'J- "" reno não exceda, em relaç[;o 110 preco mesmo 
nos já urbanizados e otlldo::- do" ne- minimo, nos rea)ustamentos ~,bte.. total da. habitMão. dos índices pe- . 
ces,c;ários melhoramen os, oerntih:~n qUentes 9.-0 primeiro. riôdicamente fixados pelo Serviço ~ 19 Nã<> podcrão adquirir imé~'~! 
o L1fcio imediato da construção de § 3í> Ca-da reajustamentl, entrluá Federal de Habitação e Urbanismo: objeto de apHclU}ão pelo sistem'l, tI .. 
habitações; ,<em vigor após 00 (t;essen'ba) dias dA b) que ao menos p.lrht do financ:a- nanceiro da hab1 tJ8.ção e.quêles QU~ 

!lI _ os projetos ~ ~oogero.t:va5 e dat.a. de vigência da a1telGção do na- mento, ou do preço a. .!:.~" pag, sei"! já forem proprietários ou promitente,:; 
oL1tr~s formas aSSOCl hvas c.e coIlft- lá.-rio~müümo que o .. u1 Drizar e 1\ amortlza.d-o em prpstações men.!a!s compra-d-ore5- de outro tmó'Va~ ". esl'" 
trucao de casa. p!'ópr a;. '. . prestação mensal reajustada \'lgoraré. sucessivas, de igual valor, allt~" do dencIaI na. mesma localidade, em no .. 

IV _ os projetos d 1l1tclatl\"D. prl- até nôvo reajustAmmto. reaJustamento, que incluam pmm.'tt- me próprio. de cônjuge ou filho me", 
vada que contrjb~am para a. .0:0 ~':~o I 4q Do contrato constará obl1ga.- z~ção e juroJ; , nor, snlvo se promoverem a sttB. vpn ... 
d~ problE'lD:as}labltacl nsis depn:-dOs toriamente, na hip6te.:>e de adotada 1\ . c) que além do. pt'est.çõ •. s rr"n .. da, efetlvando-e nntes de se NlndiCl 
como priorltá~los por 3aS au,ondo .. cláusula. d~ reajustQ,m~nto, fi relação a.o::o v.; " datar aos financiamentos prcvt~to: 
ti~s e pelo Serviço Fed ral de Habita- original entre 8 pres1;at-no mensal de sa1s referidas nA alfllea ~ntet'10r. nfiC' nest·a le:i. que não poderão Si'!!' c.c.n. 
çao e UrbanirnIo; _ amortização e juros e o &all\.rlo .. nlinl- sejam convencl{)neda.~ maIs de- duaS cedidos ao meJ.mo be-nefidMll) m!U!j 

V - n construça-o d ll'!oracUa. para mo em vigor na data do contrato. presta-Ç6es intermediá.r1a-s em cada de uma vez, 
e .Po!,ulação rural. _, llno, e o valor de cttda 'UIIU de3~Q.S § 2.(1 Sõmt:'nte poderã('l s'er obff'to di 

CAPiTULO 

§ 0 9 Durante a vlgêncla do contra.. prestações não exceda tJe 5% do 8.pIics.ção pelo sistema fJn~n:'.-etrQ 3 
to, a. prestação memal reajwtada, noo pnnci'pal do contrato, sendo V(>dRc1o " que se refere este. lei as h:3.·lItlll'6ez. 
poderá. exceder em r-elação ao salá. rea.justamento destas prcst.açBes e de cujo I'hablte~se" \'enha R ser auto .. 

Da C01'ref;,a,D II-Ionet4ri dos Contratos rlo-mínimo em vigor, fl, percentagen saldo devedor 6 elas corrc.:;pondente; rl':l<ldo a.p6a a data. da PubUcaçC" 
Imobilhir os nêle estabelecida. d) que os juros eonvene1-o:!l1j!~ nao dp.sta. lef. 

. Art. 5.~ Ob.sel'vudo O disposto na. 
pre.~llt.e lei. os contra os df" vendI" ou 
coru>truç~ de hab!taç ~ para page_ 

I 6.:) P f it d .t.,. . e1:cedam de 8% 9,0 nnoj § 39 O disposto no pa.rt.g!1\fo nllt~ 
artl o e e. O t ",e~e,mfnat a. I e) que ~e asse~ure '!l') dt:'Vedo1, rlor não se apllca.l'i\ ~ lmóTl)l..1 !€: 

~!i: ~~fC~:~~U~~'11:;~1~!:J" P~I~;~fAr'" comprado!", pl'omitentt< MU)pra-dor, oonstJ'tlfdo.~, Que seja~ a.ltenado:: Q 
... . - _... u • CNt(:lnnArl~ ou l)1"Omftent~ ct'Gr.~or.ât1o p~rt~ (1~Q lei ~ ~ t:n'f)pr:ct&-
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l!IIo.s ou ptom!te.ntes compra.do,..~s, }»')r Seç • .o In 
motivo de aquisição de outro illlóve.l Dos F.,ecw'sos do Sistema Financeiro 
Que satisfaça às condições dest~ lei da Habitação 
parti. ser objeto de apl1caçã.IJ il<"lo .s-:(.s-
tema financeiro de habitação. Art. 12. As entidades integrantes 

do siste.ma financeiro da habitaçíi.o 
Art. 11>: TOda:> as apU~a'Cõ~es do! poderfio aS.$~gUl'a.r re:l.ju.stamenoo mo. 

Idstema f1l19.IlCelIO de ha.bltaçao re- net.íIio, ru-:$ cOlldi.çõea previstas llO 
,estirão t\ forma de crédltos reajus- Arti, ... o 5"" 
táveis dE'i acôrdo com os Artig':ls 59 e ~ • 
&~ desta ,lei. ,I - aos depooitos no sistema que 

§ 19 Oi> financiamentos para. aqu'- obedeçam às 110rrulls gerais fixadas 
slção ou, construção de h:abiktções e pelo BllUCO N.z.cional da Hab:oo.çãQ 
loS vendas a prazo de "habitações, cujo prazo não podera ser inferior a 
efetuadal; pelas Caixas ECOnôl1:1lcRS um rolO, e que não pode)'ãQ ser mo
P'ederais e outras autarqulas federais, vimelltadQs com cheque.;; 
ou por ,,"ocledades. de economia mis- 11 - aos fmanCiamentos contrídos 
ta contrp'ads.s, d:reta. ou indireta.- no Pais 011 no CXLel'!or para a. ezecuçrl.o 
nente. pela UniãtJ Feàeral. estabe.:.e- de pl'Qjetos de nabik.çõcs, desde que 
cel'ão, Q'crip;atôriament.e, o reajusta- obsenC.!.n os 11mi~s e as normas lJe
nento d!) saldo devedor e d3S pre!t:\.. rais est.1brl;;ciJr..s pelo Banco Nacio_ 
;ões de 'e.mortizucão e juros. obede- nal de Ha..bll::,.çàO;" 
,idas as; disposições dos Art'gos. 59 In - às !eFas imob1Uáriu,s .em!t·:-
t 6? das nos tênues desta lei pelo Banco 

§ 2" 0$ órg'ãoo que integram o siste- Nacional da Habitação OU pe~o.s so~ 
na fiM;ncejro ds'. habiwção adota.. t"iedad.es de credito Ül1obiliál'io 
:&<1, nos seus financiamentos, clité- § 19 Em relação à..'5 Caixas Ecorj~~ 
:ias obj~tiv()s de ClMsifict\ç'ões dos micRs Fedf.>rG.is e a outras entida.QtS 
~ndlda.tos •. aprovados pelO Carue1ho do sistema que não opel'C1n exclU'.l:" 
~(lcfonaJ da Habitação e Ut"bl$ni5m? e vamente no setor habitl-l.ciona1, ,o r~'J. .. 
darão, ~obrlg(\tõriam('nte, ampla.. pu- Justamento previsto neste artigo sà
)l1cldadé à oportunidade das il) .. ~cd... mente pOderá .ser ass.egurado aos de· 
~ões ~ aos fimmclrunentoo concedido.'J. pósitoo c empréstim~ elas su~s car .. 

S 3' Os órgãos fedel';.\Ís d.eV~l'M te!ro.s especlulízada.s 110 setor batI .. 
-.plicar Os recursos do sL5tetM. finou- tacionul. 
)eiro da hablttlção, arrecada.:'I.".s nos <: fi 2Q O .sUit~ma ~a:;terá depó.sito.~ 
EBtad()\ na. pl'QPo!'ção de 500/ no, especiais ae acumulD.çao de. pf)n~n
próprio, E'>tado de origem e :S<Í'~ r<,,-I caoS paJ'~ Os pl~tendente.,s a in'~.nCla
Ifstribuldus de modo a. atet\del' e.'> l'e- nH'nw _ ae cn.sa" pr~prit\, cujos _ ~:tu~~ ... 
p.ÔE'.s menos de.s~nvolvidll& do pais. re.'; t~rao pl'ef(>l'enc1a na Obtençao des-

, t<es fUla2lCla:mentcs, obodecjda..~ o.s con_ 
Art. U. Onda tuna Jas ~ntidt\des diçôes "eml- esta.beLecida-ô pelO Banco 

nttgra.nt.es do sistema t~.!l'\nc~H'O·1ifl .N,'lCjon.al dâ Habitação. 
llft.b1tuçâ.o opererá no '!Iet()l h:-'lblta·~ ~ 39 T<xlos os financiamentos ex ... 
nona.l d-e ~ormlt a. que (~ 1'eCur.'i03 ternO,) e acôl'dOs de assistência. ..éc
)or ela. apbc&d~ se dls~,rlbun:n per· nica relD,cion(l.cos com a h.ahir..at;ãc, 
nt\l1elltem~nt~ ·de aCOni-t. COm os .se.. -t!ependel'ão da. aprovaçã.o prévia- do 
~u1nte~ crlténos: Bart<X1 NlleionaJ da Ha.b!tll~~.àc c não 
1._ no mínimo 60% do.'!" l'ecm·so.s I poàer~,~ eütnl' ()ondlc,ionados à utili
!ev.erã~ estar aplicado... em hr,bita.. OOIi':!iQ o.e ,~l\tentes, licenças e, m~te
Õt\1 dó valor unit~o !n!erior 6.. eo I tia·ll; de plocedêncta. est.rangelra, 
~es () major sa.IãrlQ rit1nilno mcn.')íll C.!t.PhuLO IV 
'lgente no PaL,; I 
n _ no máxinu:r 15% d~ recursO.$. f 

oderR,o estar a.pllca.do.'l· em habita~õN: 
~ vaIar unitário Sl.lper!Qr 8 200 vê .. 
ea o ma.ior se:làrl0 mínimo mensa.l 
ig.ute, no Pnfs; 
RI ~ serão vepa.da.-c; a,,; aplicações 

III hablt?~:)es de va.lor lU11tãrio s~ .. 
er10r ,3. 303 véus o mllior salá.rio-
1m1mo merual vigente no Pais; 
S I' Cads uma das entidQdE'.3 reI e ... 

ld.as ~o parágrafo 19 do Artigo 10 
pemra no setor hab1tac:onaJ de for .. 
la a qUe os recursos aplicndCls 5& 
istribl,laltl, permanentemente, de ..... 
~do com os seguintes cl"itél'iQs: 
a) no minimo 70% dos recurro.s 

evedo ei:lA-.1.r ap1ie·ados em habitaQõe.s 
e vaIol' unitário inferlor a 60 \'êZ:J3 

maior salário-mínimo men:'ial vi ... 
ente no País; 
bl ho máximo 10% do.s rt>Cl.lfso..'i 

odel'ã;o estar aplicados em ha.b1t..'\-
5e~ de' valor l..1nítál'io compreendido 
ntre 150 a ,2{!Q vêzes o maior sa!á~ 
lo-mb.ülllo mensal vigcnte no Pa~, 
edad~s as aplicações em habitações 
c va!or unitário superior a 200 vé~ 
~s o ma.;or salftrio-ruínimo mensal 

§ 29 Dtntl'o do limite de recurso...;; 
)l'lgoit,:tór:Gmente apl:cados em habJ~ 
lções de \Talor unitário inferior n tiO 
éz~s :0 maior salário-mínimo do País 
que' ~e referE'm o Inciso 1 dê.ste :\1'

go a a nlínea a do par6.'~ra.fo a:1te
oro .1) Banco Nacional de f1e.b!t':1~~&:a 
x::trs, para c.o:.da região f}U loca"-i
!l.de fi p2rCe'!1tagcm min:ma de rt"cnr_ 
)s que '\r:rão np!iC1!das no f'nllnc!D.~ 
lento dp Pi'o,if!tcs de~ti:paêof à cU .. 
n:l1::tf:ão de favelas. lr.Gcam_bos e ou .. 
·as (i<:rlomerações com rondl(!ões S1Jb~ 
um~:J.as de habitação ' 
? 31> A partir do 3r! ano da up!lca

a.o O!'\ presente I(>j, ') B:lnco Saeio
aI da Ilrlblteção poderá, alterar vk
:ítpyio,s de di.strH)Uf~ã() dtlB ~pnca.-
(!f'.'; prev ~t.~l.~ n!::st.., n,'t:"" ,. ~ .. " ""1_ 

ó.g;'~fo pr~mejro 

Do Sano'.) Nacional (ta llabitat;;do 

Alt, 13. ,,lfItc..'\ cr:.ado, vi. ... lcu-úl..do ao 
M.inistéri'J da .Fazenda, Q Banco Ns.~ 
clono.l da H.tb;'!;.açéo / BNTi) que r.e.r$ 
peroonaUda~e jUl'idtcn dt dlrelto pü~ 
bUco, patrimônio próprio ·e autono
mia edtni.ui.s:traLh'a, 8'O'amdo, como 
serviço pÚblico federal. de tôdas as 
Vrl.llta.geu.s <: regaTas respoot,ivas, in
clusive quent.Q a- .imunidade tributá.
rltl. juros n1.Oratól'io1>, inipellhol'nbi
lidade de bens, fõro e tratamento 
em ações judiciais. 

J 19 O .sanCÓ .Nacional da Habi
t.nção poderá in.stalat' agências em t.o .. 
do o território nacional. mas Operará 
de J)re.rerêucia, usando como agentes 
e representantes as Ca.ixas Econômi
cas W'edcrais e Estaàu3!S, Os bancos 
oficiais e de economia ooi' ta as de
mais entidades lntegrant;es dQ' sw,t€ma 
financeiro da habit-ação. 

§ 29 O Banco Nac.ional da Habi~ 
tação podem utilizar-se da. l'êd'f! ban~ 
cária comel'cial nas localidades em 
que não haja agentes ou ~'.presenoo.n
tes das entidades referldan no pará
grafo anterior. 

Art. H, O Banco Nàcional da Ha~ 
bit&ção terá peor finalidade. 

I - orient.lf. disciplinar e contro
laI' o su.tema Jinancejro da habita
ção: 

II - inccntívar a formação de pOIJ
panças e .)ua canatza-ção para o sis
tema financeiro da habitação; 

ITl - d:scíp~il1ar o aces.so das .so
ciedades de crédito imobiliário ao 
mercado 'nacional de capitais: 

IV - manter serviços de redesco..l1-
to ~ de seguro para garantia das apli
caçoes do éscema. financeiro da ha
lJiliação c dos recursos a êle entre
gues; 

V - m,anter servic()s de seguro de 
v3c1a . df." renda temporát'!a pa.r.a. o.!I 
compradores de imóveL<; obteto de a!i!i
cações dn s:stema; 

I VI - !l..'1unciar oU refil1anciat a 
elaboração e execucão de pl'ojeLw pro .. I movidos por ellt1dade~ 100:1.4;, de Pla
nos Diretores, de conjuntos ha.bita~ 
ciona.s, obras. e sel'1;~çoS co~-rel.etos; 

VII - rcíine.n'iiar as operações d.'lS 
.sociedades de créd:to irncbihário. 

V1II - íil1arici:n' ou reíinf:l.uciar 
projet.os reiath'Qs (l servíçt\3 e equi~ 
p9.mentcs Urbano.3, instalação e d€dCn
volvimento da indú~tria de consttn~ 
çüo, de materiaL':> de comtl'ução e pes~ 
quLsas tecnulógicus, nece.;sários à me
lholia das conuiçõcs ha\..)1tacíona;s do 
país e q'.te OlJedeÇ"-cm às normas téc
n:ca~ f:xadas p-z:o Serviço Nacional de 
Hab:taçfro c Ul'os.uitmo, 

Art, 17, Med:al:te autorização do 
Mlj.1lstro da Fazenda. o Ba.'loo Nado
u&l da Habitação podel'á tomar em
p·'é:>timo.'i, no paÚi C~l no exterior, a. 
f~ .. n de o'.:lt(!-r l'ecur.<:os para {\. rea[~a .. 
çfi.c das .suas jinaHdaces. 

§ l.? Os empl·&timos int""nos refe ... 
ridos neste «rUbo :poderão 'er corri ... 
gido8 de acôrdo com o Art. 55' <m re .. 
'Ye.sUr a fOrma de Letra, L'11ohiliárias. 

§ 2.? O Ministro da Fazenda. POderá 
ili..r a. C':lrantj~ do Tesouro Nacicn.ll 
(I..':S cmp1'5,timo.s refer:ào., nc~t~ 'urti
g'O. até um enldo deve.dol' to:al, em 
c.ada mo.::ncnío. de tun trilhão de cru .. 
2'el::CS p~,ra ('s cmprestimCt; '!1t~l'DO~ e 
USS 300 ~ilhõe3, ou cqui;rt::lc:1te em 
outras mOiXla~. p::.rn os C::l1pl'~.<;t:m"s 
em moecla estronge:l'a .. 

§ 3.'10 limite em cruzeiros CD~l.;J:1'" 
te do ral':igrafo antEr:or .)~rá ~m~.al
mente tcaju..sm.co peles !n,:h~s refcr~
d3S no Art, 5.Q. 

f 1.(> O Banco Naclomd co Habita
ção op:!rará exclus:vamente como ór
gão or:entadol', disciplinador e de as
sf.s~ência. f:n:J.nce:H~ sendo-lhe veda .. 
do operar dlretam~:nte em finrmcia
menta, ccmpra e vq l:d.a. ou construc;.ã ') 
de habitações, oSQlvQ para a venda de~ 
terr7nos_ referidos no art. 23, para Art. la, o Scrv~Ç{l .s~':::i;'.1 eJ Ia~ 
realizaçao de bem recebidos em H- dústria (SESI) e o serviço S:~c:RI dJ 
qujdação de garantias ou nn hlpóte- C.olnérc;o ,::>:ltSC). inclUEive Gs D2pr.r
Se do. parágl'afo 2,'" do art. 3.~. tamentos Regionais, ap1:c.::r.:io ar.U~11· 

• § 2.9.'l'od.os os financiament.os ou re- menb, na aquisição de letras imob'
[mQllelamentos de projetos relaciona- líjl'i03 de emLs.são do Banco Naclon3..1 
dos cOn: a h'?'-b.it~'l.çãO, dependerão de da Habitação (JU com sua ccahno-a_ 
aprove.çao preVIa do ServiçO Fe . .ier.rI 1,5.\0, A. partlr do exer.ciC10 de 1965, 2'0·"'0 
de Habitaçao e Urbanismo no :lmb'- (v.nte por cento) ae.s rece tas com-
to d.e su~s atribuições.' . I pu1sótia.s a êles v!ncul:ld:w. 

n:sr~~ i~aO;~~â~~te 3() ar.mco NuciO. parágrafo único, A aplic.lçâ.o de re-
• l( • cur.s-os ('lU pl'lno.s ha.bitaciom\l.s 'pró-

1 - autorizar e !.i1:cnllzar o funclo.. prtO.i, apro,:ados :çelo Serviço Federul 
na.n\e~to. das socleclad~ de cré<!itu de H,"l·bLooçao c Urbanismo, pel"m'tJr<i, 
(mObilIárIO; no.s yeferldO's órgãos fi dedução pr()~ 

11 _ fixar a.; condições gerais quan~ pôrclOn:.1l nu. obriga~ão previSta nest.e 
to a limites,. prazos, retirada)l, jUl.'.j)S art:go, 
e .seguro obl'íg<itól1-o das cont<tS de Art. 1&. Tôda.s a.s emp;":kas do p<li.'J 
àepQa1c.o no s.!.stcma fim1J!'Ceiro da ha~ que mantenham emprerr<.>udo" SU,l<:>lto, 
b,!açi\O', I· o o , ~ (; e.'I?onto pal'a I~titutos de Ap} .. \'len-

111 - ost.e.belecer as cOlld!çõ'?s ge- tador~M, e Pen:Eõoo .são obrigadas .a. 
raj,s ,a que deverão ~atisIQ.!':tel· as apU~ contnbu;-r com a percel1t:l.gem de 1 ~{. 
co.çôe.s do 4i.'5tertl<a fi.nanceiro da ha... mellfo.l .:;ôb.·o o montante das suas f 0-
bitaçf\o. QUt1.uto Q limites de. ric-<;o, lhll.S de pa~amento para- li constituí .. 
praoo, <:ondjções de pagRmento, juros ção do OOpltal do Banco NaCional da. 
e grtre.nt'3S. y HabItaçâo. . 

IV - .fixar (\'i lim:t.cs, em relação f J.9 A. CObrança df6.'>C percent.ar,em 
3:0 cllpltal c· leselilss, d03 depósitos ohede~erâ. (tOs dl.spositivO$ da le-g~le._ 
l'ecebido:; E! dos empre-,stiolOs t,olltédos ção V1gente ~ôbre as contrfl:nrç6e! 
pelas SOC1wades do Cl'édfto Imcb1Iié·- prerldencJál'ias. 
ric' 

V _ !~"{ar os i:mites rnlnlmos de dl
versificac;ôes de ilpllçaçóes a screlll 
observados pelas entidades 1l1tegrantea 
do sistema. financeiro da. habitação; 

VI -- fi>;.tar os limites. de em;s.siio (' 
as CQDdiçóe.s de C01{)C(l.~ãO: vencimen
to e juro3 das Letras ImooUiár1as; 

vn - fixar as condições e os prê~ 
rulas d"," •• guIO. de d,pósltos e de 
apllcações a. Que serão obrigadas M 
en.tidia.des 1ntegrantM do 05'istema. li
nance1ro da ha.hitação, 

VIU - fixar as condições gerais de 
operação da sua cartelm de redescon .. 
to das aplicà-Cõe.s do sistema financei
ro da habltoção; 

IX - cele'lJro.r convênios para aten
der e. programas sanitários e de ur .. 
banismo; 

X _ exercer G.S demais atribuições 
p','evistas nesta lei. 

P<lrágrafo únlcl). No exel"dcio de 
SUas atribuições, o Banco N,acionG.} da 
Habitação obedecerá aos limites glo
ba.is e às condiçõL.., gerais fixadElG pe ... 
lo Conselho da Superintendência. da 
Moeda. do Crédito COl'l o Objetivo de 
subordinar o .sisteme. financeiro de 
habitação à. pol1tica f.lnanceira, mone~ 
tâl'ia e econômica, em execução leld 
Govêrno Federal. 

Art. 16, O Banco Nacional da Ha
bitaçãv somente poderá re.ceber depó
sitos: 

a) ~e entidades governamentais, tlU
tárqUlCRS, pa.rae.statais e de economl .... , 
mista: 

b) das &ntidadcs integrantes dQ sIsM 
tema llnanceiro da ha.bl~ação; 

C) que resultarem de operações. rea .. 
li2'.adas pelo Baneo nu que a. elas es
t~'9m dln~t.ameDtt. vin~u'9.rJA5I 

I 2,1) Os InStitutC\9 df) ..APD,'Jen~do .. 
tIa e pensôe3 reco~erãa, nlcmalman_ 
te. Q.() Banco Na<:lonaI dlt Habítaçátl 
O produto da. arreca.dação prcvh;ta 
neste artigo. desconinCÚ\ t} taxa. c9r
resp~ndente às despesas de adm.nis. 
traçn.o f1xa.da de 1il00mUn acôrdo en. 
tre o DNPS e o Banco Naclono.l da 
Habitação, 

§ 3.\> O. recouiimellto a que· . .,ê refe
re D .pre.sente artigo será deVido a. par
tir do segundo IIlês após a promulga_ 
ção desta le1, 

§ .(J' Na forma a set· estaryelecida 
em RegUlamento a .ser ))tüx(\<lo pela 
B~nco Nacional da,. Rab:tação e U1'oo .. 
rusmo as emprê,sas abrangidas por ês_ 
te artigo pOderão dedlWl' dQ cO:1tri .. 
buição preVista. 50% ~cillqUenta por 
cento) do valor das s.p.ucaçõe.s que fn
çam em planos de habitação dest,i)1a ... 
da:s à CB.:ia. própria dos seus emprega_ 
dos. 1tsses Planos àeverão ter aprO'l;a. .. 
ção prévia e execução controlada pc. 
10.5 órgãos federais do sistema.. 

Al't, 2u~ O requerimento ·de lícenço. 1 

para construção de prédiD..'J residen
c1aiB de valor ,superior a lulnhelltns 
vêzes o maior .:,alál':o~míhlmo do País 
considerado Jsse valor para CH c:-!a uni ~ 
dade resideneital, sela em préd!o lndi .. 
vidual, seja em ~dificío de ap2rtamen ... 
tos, será pre~edltlo 00 sub:cl"çií.o pe ... , 
10 propr1etãrro de letr~ imobil:âl'ia.s 
emitídlJ.s pelo Banco Nacional da Ha_ 
bItação. 

§ 1.'10 O montante de;;:::a f\u\:).scrlçú,i:>. 
sel'! de .5% sôbre o valor da constru .. 
çã? Q!lafldo êst.e e.stjver entre os li .... 
)llltes de quinhentas e mil e qUinhen. 
~ vêzes do.qUele 5alârío~minimo e de 
H'l~S 10% sóbre o gue exceder ~ ma' 
e quinhentas vê~, 

• 

, 
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sárl'os aOS "el-viçO' públicOS federais ou' reiros vantagens e deveres doo servi~ I sem bnu~ :para a Previdênc'a' Social { 
! 2.9 }",. letras i obíliárias referi- ~.. • . d b' R sem preJu1zo das v-anta<Ten.~ n,qrfl a. - ~, que possam ser vendido, 3'. para realize,.r dores, podendo ain a tuxar o e~, ,.' '" das nes.te a.rtigo ter o as carecte,r~' t d P 1 d Ban o' flJnCIOna!lOS 

1 ,- recurs"- ll'quidos destInados ao au... gul.amen o o essoa o c • . 
t,'c" referida.s no . 42 esr..a lel, ~ b mento do capital do Banco desde que VI! - examinar e aprovar os a~ CAPÍTULO v 

§ 3.9 As autorjdlld s municipeis, ao se prestem à cow.trução. de c()n~un~ lÜ1.1cetes e b~lanç/.Ai. ?O Banco, finan~ Das' Sociedades de Cré<ltf(" 
examinarem projetos de construçã.o de to.s residenciais de intere.3se socIal. celros e patrlmonxus, Imobiliàrio ""-
habitações nas con ições referid6S § V O Banco pOderá igualmente r~~ Vilr _ J'::C?lher ,stlbStitutos no, ~.!'o \ Art. 32. As soci.edades .d~ crédiU 
ne.ste al·ti~, verifica -o se Q sUozCr1- ceber dos Governos E..<st@.dua:s,MunI-devag.a ou unp~d menta c.os Dl1.et?- imobiliârio são instituições. de crédit< 
ção nêle criada corre ponde aO valor cipals e particulares Ou de entide.des res, ate que o P:t ~Sidente ~a ,Republl esp.edallzado. dependem de aut.Dri~. 
da con5trução fix,ado pelo construtor de direito privado, êH.es sob a fOrnt.l c{\ o faça em.calater efetivo. " ção do Banco Nacional da H.ab:t.aça( 
]'esponsáveI pela obra à ba.se de pre- de de'lções. terras OU terreIlos rura1S IX _ e~am.nor e dar parecer wbre pa.ra f:.ll1c10nar, e estão sujeít,o:s a per. 
Ç03~ unitáriOs então igentes e. com ou urbanos, aPropriado.s para a corLS- a prestaçao anual da! contas do mane!1te fiscalização do Governo F'e· 
fundamentos nesse cu to exigirão pro- trução de imóveis. Banco; deral atraves do refeIióo Banco. 
"'i1 da SUbscrição pre !.'.ta neste artl- § 25' No caso d~ doações prevlstas X _ deliberar sôbre os asslU1tOS que 
~ Antes ti conoe~ ;;0 do "habl'te ' ' ',1'," soc'edades de créd1to imo' bO. fi '" - ... - no parágraf.o antLl"~or, t.l'.ülUm ônus lhe forem submetidOS, pe~a D;~etona. " .nA> 

se" deverá o constru 01' pre"tar nova recairá ,sôbre o doadot de terras ou I Art. 27, compete a DIret011a: biliário se organizarão sob a for.l1'l.f 
declareção do custo e etivo do prédio .lerl'eno" receb,dos pelo BanCO. I _ decidJr, sóbte todos os assun- anônima de ações nominatJVD.s, ob-

, 't 'f'ca 'o Poder P'lbl~ ... servando no. atos de sua constitui· .f"uJe1 a Q verl 1 ça o t .~ ~. . !;os da direção executiva do Banco. de "'" 
co e se !ôr apma-do XCCSSo sõbre a . Art., 24. ~ Ban.co NQc!onal Qtl Ha~ , (/.côrdQ com o seu Regimento Interno: t;.ão todos os Jispositivos leg~i.s apli" 
previsãO inic~al, antes a concesEão do bltaçao fera adtn.'.n.u;trao~o por um, n _ apl'OWl.r a.s operações do Ban- d,vei.5. mas só pOderão dar lUte () ât. 
"habite ... se", o propri tário fora pro· Conse,lho d,e Admlllu;traçao,e uma Di~ c,o, que excedam Os limites fisadas suas atividades após pUblicação. ru: 

f 't b':.í. I to b ea. Diário Ofidal da União, da aut-orjza-va de ter Sido el e. a u "crIç ,() re a- re 1'19.., CU10S ~em tO,'; serao ,n~m - pelo Regimento Interno para cada çãO do Banco Nacional da Habitação 
Uva ao exc~s.so de e to. dos pelo PresIdente doa Republ1ca e Diretor' 

. t1:pto .... a~()5 J)'C\o Senado Federal,' * 2!J As sociedades. de crédito "imo. 
Art. 21, O Banco N,clOnal da Ha-

I 
. ~ Al't.. 28. COn1Dfõte ao Presidente do b'liário serão constituídas com o ca .. 

b~tação poderá operur em: § V;' O Conselho de Adm:n~straçao BancO: - pita! mínímo de Cr$ 100 mHhô~ em 

1 t ' b· será composto de: moeda corrente, dos quai~ no míIlim<l 
I - coobrigação e e l'as lmo l~ J _ rep!'e.sentar o Ba:1Co em suos , ~ d di' 1 5Q por cento serão integralizaoo~ mt>-liária,g emitidas pelas Socte ... a es e a) O presidente do Banco N.ac:ona relaçõe" com terceiros em JlUZO QU "T' I d - diante depósito no Banco _~aCl{l11a il 

Créd:to Imobiliário; da Habitação. como teu presidente, e fora dâle, &cm pI'ejuízo do disposto HabitJ3.Ç:ão 
II - pre.sooçãQ de rant1a em ri~ com voto de qualidade; no artigo 26; . § 3,9 O limite minimo referIdo n~ 

n3.nc!amento obtido, o País cu no b) seis Comelheiroc., cOm mandato II - convocar extraordinàriamente pnrágrato aaterior será anttalmC'l1t-e 
exter:or pelas ent:dad integrantes de 3 anos coada um: o Conselho e a Dlretot'ia, sempre que atualizado, com base noS índices da 
do 5ist~ma financeiro da habitaçãO, C) oS três Diretores do Banco. necessár:o: que trata o Art. 5\1, § l y. 
oeWnados "execução e projetes de 111 - envi.ar ao TrYouna\ de Cem. Art. 33. A autoriza~ão pal'a funcio-. 
hüb:tQção de interê~e (}cial~ § 2.9 A Diretoria será composta de: ias, até 31 de janeiro de cada ano, 'nlll' ~erá concedida pOr tempo iude. 

lI1 _ carteiro de se uro dos crédi- Q) o Presidente do Banco Nacional as contas dos administradores do terminadO. enquanto a sociedac!e ob .. 
tcs resultantes. da ven a ou ~onstru~ da Habitaç5.o, demissível ad nutu1n; Banco relativas ao exercício anterior. serva-r as dispOSições legais e l·egula.~ 
ção de habitação 8 pr o, ou de em- b) o Dire~()r~Supedntendente com para 0,<;, fins do artigo 17. 11. da CO:lS- menta.l'e.5 em vigor, 

. t' 1$' o ou co t li 11:andato de 4 anos', títuição; § 1~ :::!àmente poderão ser membroo pres 'mos para aqu 1'i: n· r - IV _ enviar a.o Tribunal ::ie Con~ 
çõe.s de habítaçõe.c;; c) 2 Díretores corn m.andat.o d" 4 tas, até 31 de J'aneil'o de ".9.d~ ano. dOs órgãOS da a..dministração ~ <k 

IV t ' d s do d . "'n""~ • Conselho Fiscal das sociedadrs dê - cal' elf0. e e i ro :s epo- ..... ~, as contas gerais do Banco relat:vas " 
sitos n<3:s ~J1tidade5 i' tegrantes do Art. 25. Os membros da Diret.oria ao exerc:cio anterior. credIto imobJiário pessoas de' rec.l"' 
s~stema financeiro da h bit41ção: e três dos membros do Conselho de nheeida idonelde.de moral e comer .. 

'.' _ carteira de redes onto para a<:- Administração serão escolhidOs dentro Art. 29. compet.e aO Dlretor·supe- cifl.l, sendo Que dois diretore~ de"Ver~ 
se"', .. urar a liquidez do stema finan- c'dadãos de reconhecidtl idoneic!ade rintendente: comprova.r capa'cidade financeira a 

~ técnica, 
ce:ro da habitação; mOral e comprovada capac:dade e!11 I _ substit.uir .o Presidente nos seus 

VI - o3.rCeira de seg 1'0 de vida de a3suntos econômico-financeirOS, sendo impedimento..,; ocasionais. sem prejui- § 217 O", diretores sômente poderão 
renda temporária dos n qu\entes, fi- dOis outros membros do Conselho de zo do exercício normal de suas !un~ ser investidos nos seus cargoS depo1:l 
nanciad(.'s pelo ~istema fjnance~ro da Administração eSCOlhidos dentre OS çôes; da aprovação pelo Banco Nac:onal da 
.habitação: especiaI!stas, r&pecti"vemente, em as- fi - administrar e dir:gir os 1).egó~ Hrlb\t4\ção, à vista das provas exigI-

VII _ financie.ment ou reflTIAn- suntm de .saúde püblica, de pl'evidên- cloo .ordinários do Banco. decidiado as pela SUMOC pa'ra investimei.1to 
c!.amentc .da elaboroçflo u execução c·e. social, e o Eexto o Superintenden- das .operações Que se contiverem nt. ... d~ ,ü1tttores de estabeleciment.o ba:n .. 
de projet.os de construç' {) de conjun~ te do Serviç.o Federal de Habitação e limite da sua competência, de acôr... cano em geral. 
tos habitacionais, PIa os Diretores, Urbanism.o. do c.om o Regimento Intern.o; § 311 A responSabilidade dos Ldmi" 
serv'ços e equipamentos urb.ano.s-. ins~ § V' A escolha dos membros espe~ III _ outorgar e aceitar escrituras. ni.stradores <le sociedade de crédito 
talação e desenvolVimelto da indús. c'alizados em saúde pública e previ... ou assina.r contratos, conjW1tamente imobiliário é a mesma prevista na lei 

;' tria de construção, de materiais de dêneie. E:oc1al deverã ser feitEt pelO com o Pres:-dente ou outro Diretor: pare. OS diretores de bancos. 
const.rução e pesquisas ecnológjcas; PresIdente da República dentre llstas lV _ designa.r. conjuntamente COm § 4." A expressão "crédito imobiliá .. 

~ VtlI __ refinanCiamej parcial OOS tríplices apresentadas, para o sani.. o President.e, procuradores oom pOd-ê~ rio''. constará obrigatõrlamente da 
,créditos concedidos pel tocíedades tarista pelo Ministro da saüde. e pa- re3 especlas, ag·ente.s ou representan. denomlna.ção das sociedades re!eridM 
de crédito tmohUiárLo. 1'& o especialista em previdência so- tes do Banco; nes.te MUg.t>. 

cial pelo Ministro do TrabalhO e Pre~ V . _ praticar os atos referentes à ! 5~ As socIedades de crédito im.o .. 
" § 1.11' O Banco Naciona da. &bita~ v!dência SOCial; admlnistrtlçáo do pessoal, POdendo b:Hário publicarão até o 109 dia de 
ção sômente ope:oorá nasl fin~lidade:; delega.r podêre."l. salvo qwtndo se tl'&- cada mAs, n'o Diãrlo Otic:al do l!!stado 
do inciso vn. pllra aplicação doo re- § 2:1 03 Conselheir~ s" .... ã.o anua}... tal' de nomeação. promoção ou dem1.s- onde f une 10 n a r em, os bG.lancetes 
cursos disponfvels, depO~ de assegu- mente renovados pelo têrco. e na com- são: mensaIs, 
radas as reservas técnic necessàri.as pc6ição inlcial dois ooruelheiros terão 
ã... operações referidas n inciSOs I a manda.to de um ano, dois terã.o man- VI - superintender e coordenar os Art. 34, Ficarão sujeitos a prévia 
IVI i.tl 1 'Si I dato de 2 anos, e dOiS terão mandato serviços dos diferentes, setores do aprovação d-o Banco Nacional da Ha~ 
\ c li: :ve. normal de 3 anos. Ba.nco e ze:ar pe10 fiel cumprimento bitação: 

I 2.9 Os recursos dis nivela do § 3.9 Na. composição inicial da Di~ das deliberações do Co.n.selho de Ad- ! - 3.5 alterações dos e!tat'lt.Q3 
)3anco Nacional da Ha.b tação serão retoria urr. dos diretores l'ffel'idos nO ministração e da DiretDl':a.; sociais das socledades de crédito lmo~ 
ilnantid05 em depósito' n Banco elo art,igo 24, § 2.". alínea c, terá mRUw VII - prover. interinamente. até biliário; 
13rasil S,A. dato de 2 anOS. que o President.e da República o faça tI - a abertura. de agêncIas ou e5-

§ g.'1 Dos teQ.\\\'soo Te olhidos SI.) em caráter efetivo. as vagas dos critórioo das referlda.s sociedades, 
iBanco Nacional da He.bi açã.o, serão Art, 26. Compete ao Conselho d~ membros do Conselht de Adm.in1stra. UI - a cessaçáo de operações da 
'destinad~ anualmente e verbos ne~ Administração: ção, cuja substituição não esteja pre- matriz ou das dependências das rt"-
Cessár! ...... ao custeio das a ;,vJdade.s do I nI ' V!ste. no Regulamento do Banco. feridas sociedades. 

~ - orga zoar e mOd;fIcar o reglw 
serviÇo Federal da Habi ~ão e Ul"- mento intp.rno do Banco, que será Art. 30. Os Diret:.ores. referIdas no 
hanismo, de acôrdo com orçamento aprovu-do por ato do Ministro da Fa- artigo 24. § 29, alínea "c", terão as 
~pTov>3do pelo Conselho 9 acional de zenda; at,r:buições que forem determinadas 
HabitaçãO e Urbanism.o. II _ decidir sóbre a odentação ge- no Regimento Intemo. 
\ Art. 22. O capital do B nco N(\{liO~ ral das opera.ções do Banco; 
nal da I!abitação pel'tence á integral- lU _ exercer as atribulções norma. 
mente à Unlão Federa1. tí~ do Banco, como órgão ôe or1en-

§ 1.'? O capital inicit" d Banco Ne- tação, disciplina e contrôle do s!ste~ 
410n31 d.a Hahiooção será e Cr$ 1 bl- ma, fi\1anC\Jiro de. habltaçlio; 
1hão de cruzeiros. IV - aprovar os orçamentos de 

, § 2.\1 Fica o Poder Exec tivo auto- cmteio, recurso:s e aplicações do .Ban~ 
~lzado a abrir. pe10 M1nist rio da Fa- co e as normas gerais a st'rern o~"el'
~enda, crédito especial n montante vi\das nos seus servIços; 
Qe Cr$ 1 bilhão, com vigên ;a durante 
3 ano.,<:, destinado à in gl'e.1izaçã') V - distribUir os serviços d-o .Bi\n
grad9.tlv!:l do canit-al do BICO Na.c:o- co entre OI Djret,)res, obse:-r."ldo o dts-
l1aI da HabItacão. "?~to noesta lei: 

Art. 23. O Poder Execu ivo trans- VI - criar ou extinguir carg'Os e 
ferirá, dentre de um ano, ra o pa_ funções, fixa.ndo os respectivos venci~ 
trimônio do Banco Nacio J da Ha~ mentos e vantagens, mcdi~nte propo,'
bttacti.o. t~n'~l\OS de prop iedade- d'i\ ta .do Diretor-Superintendente, bem 
Uni/io Federal que não sef.am 'nece..s- CCmo dlrim l r dúvidas t:ltHl.llto aos di-

) 

Art. 31. O pessoal cont,ratooQ pelo 
Banco .será regido pela COnsoli.dação 
das LeIS do TrabalhO e legislação 
compleme-ntar e a.dmitido mediante 
concurso de provas ou de provas e ti
tulos. 

§ p. Poderão ser requisitados pelo 
~anco ~er .. vidore$ dos quadros do ser
VIÇO publICO federa~. das autarquias 
fOOeral1:, ou de socleda-des de econo. 
mia mista, controladas pelo Govêrno 
Federal. 

; 2~: :Dar-se~á preferência, no 
aproveHamento de reqUisitados aos 
func'onárias pertencentes às Di;.isões 
de Fi:1.aci.a-mento.s do Departamento 
d.e Aplica cão do Pa.trimônio dos Ins
tüutos de Aposenta·daria e P.ensóM. 

Art. 35. o.s pedidos de aut.orizaçã,o 
para funcionamento, alteração ~t~_ 
tutária, abertura .ou fechamento- tie 
agéncilts oU dependências. e aprQvn .. 
ção de administradores, deverão ,et' 
decididos pelo Banco Nacional da. 
Habitação, dentro de 6Q dias da sua 
apresentação. e das decisões do B:ll"1_ 
Co caberá recurso voluntário para. o 
Ministro da Fllzenda. 

parágrafO único, O regulamento 
discriminará a documentação a ser 
apresentada. cem os requeriment03 
referidOS neste artigo, podenco o 
Banco Nacional da Habitação fazer 
as eXigências que cQl1sidel'ar de jn. 
terê.~se para a ,apreciação do pedido 
e fIxar prazo razoá. vel para o .:leu 
atelldiUlellto. 

AI't. 36. As socIedades de cred!to 
imobiliário sóment4i; DOderA·(\o ~ 
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E'lll finánciamentos 
vend&. óu a.quisi~ão 
mroL:intE'; 

para 
de 

construção, 
habitações 

§ 30, O aanco Nacional da ~ab14 
t.ação manterá s~gilo com relaça<l a 
documentos e infornmções que us so_ 
,~icdades de crédito lmobi!1úrio i.ht 
f<lrnecerem . 

no' Lino de RegiGtr-: da emítente; 
t) a as.sina tura do próprio pUlULO 

r -- ,aIH!i.>tura de crA:üto n !avt:r 
de empresál'ios que prOMovam pro
l~tos dr c;ms:ruçQ.Q de ll.a::l~ações 
»tra. \>enda n ))~ ,;"zo: 

II _ aber::::a de crécUt.o pan1. ti. 
com;ll"~ Ou construção de ca.sa pró·" 
pria CO~ ifquidação a prazo de cré_ 
dJto utilizado; 

IH - deecollto, med:ante ces.Jãl) 
de :1ireittls de receber a· praz:> o pre
ço d..l construção ou venda de h;tbi 
hl. ... õcs· 

IV ...:... outras mcáa!idadc,<; de onera 
C;ÕêS l:Lutol'izadas pelo Banco Nacional 
dá flat1Jta,çá,o. 

§ 1°, Cada sociedade de crédito 
itnobiJ;átio sótnente pcder.á, op~:r-ar 
COm impveis si tua.dos na Area geo~ 
gráfica 'para a qual fór autorizadA. 
:~ funcionar. 

§ 2(1, As sociedades de crédito 1mo~ 

~~~~r~o v~~~a p~er~gns~~~~~ ~d~ :~~., 
\'C..'3, salvo para liquidação de \)::11.3 
que tenham recebido em p'lgtl.nrnto 
dos seuS créditos, ou na caso 1'Jf; uno 
"eis necessários à imtalação de seus 
~\{'rviç()s. 

§ 3°, Nas SU~3 opera~'ões, as 50 
ciedades, de JJrédHo imobiliário ob
.,;crvarão lls normas desta Je) e as 
expedi'Clas pelQ Banco NaciofwJ da 
l!~tbHação, com relação aos limite3 
do 1'al01' un'tário. prazo, condições de 
pagamento, juros, garantias. seguro, 
e div€l'slficação de aplicações. 

§ 4?, As disponibilidades jas '50-
ciedades' de crt':dito imobiliário S~I'3.n 
man~jdas Im depósito no BaljlCO Na, 
cional da Rabítação ou seus <Jger;tes, 

Art, 37, As sOCiedades de crp.di~o 
lmoblllál'io não pGderão: 

á~ receber depósitos de tercell'Os 
:}ue não sejam pl'Qprietál'lo.s de tiÇiJes. 
tlominatfva~, a nã() ser nas condlções 
~ nos limites autorizados pela Banco 
':{acional da B:abl~,acão: 

b) tonu1r empréstimos em mOeda 
nacional ou estrangeira, a não ser 
ns condições mínimas de Drazo e 
nos limites máximos, em relação ao 
~pital (! teseJ:\!as, ~stabelecldos pelo 
Banco Nacional da Rab:tação; 

c' emitir Letra,~ tmooihárias em 
/alQr sUJ)erior aos limltet3 rnáxüno;:, 
tprovatl.<.ls pelo Banco Naci'.}na l da 
labitação em rela.<;ão ao capital e 
'eservns e ao montante dos cyéditos 
m csneil'a; 

d, admitir a nlOv:mentação ~!e St1:l$ 
antas por m€.io tie cheques CO!1t,r.\ 
,Ia girados ou emitir cheques na 
orma do Decreto nl> 24,777, de H 
e Julho de ID3!: 

e) possuir participação em 
mprésas. 

Art, 39, As sociedades de crédíto 
mobiliário são obrigadas a o!)servar 

u p1:mo de conta.s e as ov"mas de 
contabilização aprovadas pelo Banço 
Nacional da. H9.b:tação, bem como a 
C.ivulgar • em seus relatórios semes
trais, ~ informações mínIma:, exii~~
da.s pelo Banco Nacional dn HabL 
tação, Q'J.anto DoS sU'.lS condições fi~ 
nU!lce1ra;:" 

§ 1?, As socIedades oe créd~to lmo
biliário são obriglJ d-:.s a enviar ao 
Banco da Habitação, até o ú!tiU1..J 
dia do tnês sezuinte. :ôpja do b!t,· 
lanCete do mês anterior, dD balanço 
semestral e da demonstração de 1'1_ 
eros e, perdas, bem CQ1l10 as prov~ 
de publicação das atas de a.<'s~m 
bléias gerais. dentro de 30 dias d'l 
realização desta.s, 

§ 2°, Ali socíecüldes fie Cl'(oct,toJ 
imobilÍál'io são obr;gaõas a mantet 
aUditoria externa por e~nlll"êsas ~?e 
cial1za-das, aprovadas para êste !im 
oelo Banco ~acionaJ da Habitação. 
. § 3", As sociedades de crédit,o imo~ 
biliár~o mencionarão em sua ?ubE~ 
cidade os respectivos capitz-is \'\!21i. 
zatios, su~ re:5erVas e O tot3.1 de r~
cu~os mutuados aplic~d~s, 

Art. 40. A infração dos preceitos 
legais ou regulamentares :,uJeltaré 1> 
SOCiedade às seguiDt-.:s penalldlldps: 

a) multus, até 5% do capital ,1.)_ 
cial e das reserVas especWcadas, p~. 
'.'3. c-ada i.nfração de dí3P05itJvOl;: d~ 
pr€scn te lei; 

b) suspen.sâo da autorização pal'~l 
funcionar pelo prazo de 6 meseS; 

Cj cassaçáo da autOrjzação p31'1l 
funcionar, 

§ P. As m\utaS serão impos~a:;, 
pelo Ballco Nacional da Habitaçã? 
após ,} apuração em ptoce'),:ic, c'üas 
nOl'mas serão expedidas pe!D ~V!in;~tro 
da Fa,zenda, as.segurad:l às socit:t!.'tdes 
"ffiPl'l defesa. 

8- 2°. Da- suspensáo :lU c.qs~a'.'ã{J 
de funcionamento caberá reCursr, 
com êfeito suspensivo, para. o 1'1\· 
nistro da Fa~enda, 

C.\PÍ'.rULO VI 

Letras Imobilituias 

Art, 41, O Banco Nacional da 
Habitação e as sociedade::: de c .... ê 
.dito lmobil1árlo poderflo cO!(lCRr no 
mercado de capítais "[et.ra..s imol>í
liárias" de sua enlis.<;âo, 

lI?, A letra imobiliál'ía e pro 
,messa, de pag'amenw ..'! quando ~mi, 

outl"t.s :ida peJo Banco NacionaJ da Ha.Jita 
;tio, ou com a coobrigação d~ste, 'le. 
ra garanUGa pela Un 'ão Federal. ~ }9, O Banco Nacional da Uabi

ição fiXatá O limite de recursos de 
~TI:!eirOS que as sociedades poderão 
~eber. até o máximo de 15 vêzes os 
~CursOs própl'ios, 

~ 2°, As letras ifllobUiál'jas emiti~ 
das por .s:ocjedades de- crédito linoo!. 
.iário terão preferência sóbre os bBhs 
do a~ivo da sociedade emitente em 
relação a quaisquer outros créditos 
contra. a sOCiedade, incl'Jsjve os de 
natureza fiscal ou pAl'af',,<;;cal 

§ 20"1, O Banco Nacional da Ilab!~ 
tção fi~arâ também os limites mí
imas de prazo dos vencímento..<; do:. 
:cursos de terceiros recebidos (.JQla 
)(liedade, em relação aD.') p:'uzos das 
}tU; aplicações, 

Art, 38, O Banco Nacion,J.) ja Ha
tar;ão tl.1anterá. fiscallzação pertna. 
mte e ampla das Sociedadts de 
rédito {mobiliário podendo ~ar8 iSd 
'. a qUl1,lquel' tempo, examin3,f 11-
'Çs de regi.~tros, papéis e documen~ 
C;ão de-, qualquer natureza, :l'~C-'5 e 
·ntratDS. 

§ 3.9 As sociedades de crédito imo
biliário é vedado emitir vbl'ig::H:6C's 
ao portador, ou, debêntures 

Art. 42, O certificado ou tHu],,) de 
I~tl'a lmOi)iliá-ria deve cvnter 15 'ie 
gUintes (lec1al'ações, lançada.s no "r,l 
contexto; 

al a. denomInação "letra imo1Jlhi· 
ria" e <l referência à presente lei ~ 

b) a dCl1Olu'naç.ão do emitente . .sua 
sede, capital e l'esel'va, total dos te. 
cUt'so,s de t€!rceiros e de ao!iC:H'C,PS: 

do representante ou representantes 
legais do emitente; 

g) o nonle da pessoa a quem d~
verá ser paga, 

Parágrafo único. O titular dn. ;e 
tra imobiliária terá ação execlitiv,\! 
para. a CObrança do l'e.sDcctivo pn",
c:pal e juros. 

Art. 43, O Banco Nacional da Ha. 
bitação e as sociedades de cr<'!dito 
imobiliário manterão Qo'.C>rl.gatórh~ 
mente um "Livra de Registro de Le. 
tras Imobiliárias' , no qual serão ,nJ.. 
critas as Letras de emiSsão a\'er
badas as transferências e constitl~i~ 
ção ae direitos .sôbre as ll'lesm ~s. 

Parágra:fo único, O LIvro je Re
gistro de Letras imobiliária.s das 60-
c~edades de crédito jmobiUluio 'i~;1i 
autent'cado no l3anco l'-1acional dtl. 
Habitação e o seu modêlo e escritU 4 

raçã.o obedecerão às narInas flXa-1f'!.'; 
pelo lhesmo Banco. 

Art, 44" As let.ras imo!Jiliárla.'S SI'. 

rão sempre nominativas, e a sua 
transferência se operará: 

a) pela averbação do nome do ad. 
.,;,uirente no Livro de Reglstrt. e no 
próprio cerUf~cado, efetuada pelr 
emitente, 011 pela emÍ&>âo de nõv" 
cerUficaõo etr. nome do a-dqllirente, 
i.'1Scríto no Livro de Registro; 

b) mediante endôSso etn prêt-o u-o 
próprio tH.l.llo, datado e assinado ;)(:':0 
endossante, 

§ 19, Aquêle que pedir ~ lIverb!tçâo 
da let!'a em favor de 'terceiro, :)11 a 
emissão de nôvo certificado e31 h()~ 
me dês3e deverá prorar perante o 
emitente sua identidade e o po.1cr de 
dispor d..1. letra; 

§ 29 O adquirente que pecir a 
averbacáo da transfe:rência ou a 
emissão <le nõvo certWcado deve 
apresentar ao emitente da letra o 
instrumento da aqu'sição. que será 
por êzte arquivado. 

§ 3? A transferência' ll100iante eu
dõsso Hão terá eficácia perante o 
emítente enquanto não fô:r feita fi 
averbação no livro de Registro e nO 
próprio título. mas o endossatário. 
que demonstrar :;er possu~dor do tI
tulo cont- ba.se em série-continua de 
encossos. tem direito a obter a aver
bação da transferência, ou a emissãO 
de nõvo titulo em seu nome ou no 
ncrne que indicar. 

Art. 4», Os direitos cons~ituidos 
sõbre as letras jmob·]jál'j[J.,!; só pra
dUZ€nl efeitoS' perante o emit.ente 
deJ:Dis de anota.das 110 LiVI'O de Re~ 
gistro, 

parágrafo único, As letras pode~ 
rão, enüetal1to, ser à~ujas [}m Mnhcr 
ou mandato mediatlte endõss0, COnl 
Q expressa iUGicação da finalidade, ·e, 
a l'equel'imento do credor tlignorati
ch ou do titular da letra, () seu emi
tente averbará o penhor no livro de 
Ilegistro, 

ArL 46, O emitente da letra fis-
calizará. por o~aslão da averbação 
ou substituição, a l'egulal'jdade das 
tran::;ferê-nc as ou oneraçôe:} da le.
tra, 

§ 1~ As dúvidas suscitadas entre 
o emitente e () titular da lelra, ou 
qualquer interessado, a resPeito Õ'a.::: 
cus inscrições QU averhações previs
tas nos art'gos anteriores, :}erão di
dmidas pela Juiz competente puxa 
solucionar as ctúvida.s levantada!'; pe
los ofícia~s dos Rc:;!;istros "úblicos, 
excetu::ldas as questões atinentes à 
subst-ância do dire'to. § l~ As sodedades são ob:-iv,adas 

prE'l'tat' toda, e qualquer infol'!Uaçilo 
le lhe [ô:t solicítnda pe:o B::lUC,) 
tc:onal da Habit::>ção; 
~ 2'1. A' ,'ecusa, ? criação de emh:l. 
ços. a dh'lIlg:ação ou fornecimento 

c) O valor nominal. p'01' j:efen:'!lc!a 
à Unidade Padrão de Capital r!o § 2~ A autenticiclaâe do endôss(J 
B,'lnco Nacional da. H3.hilacflo ~Al'f. não poderá ser posta em dúvida pe~ 
49\: '10 emitente da letra. Quaneo ate,<;ta~ 

informações fal:o:as sobre a:: ape 
;õe.~ e as condições fin:Hlcejl'fl.~ da 
~ieda.de' serão punidas na fornla da 

d~ a data do vencimento. a !2.xa da por corretor de fundos públicos. 
de jllrDS e a época tio .seu p:lgamen. § 3° Nas vendas judi.ciais, o emi~ 
to; tente tlyeI'bará a carta dn de arre~ 

el o número de ordem bem ~OUlO matação cCnlO instl'UU1ento de tranS~ 
Q livro. fóJ.hs, e nUmero da inscrição ferênc5a. 
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$ 4.~ N<l-S transferências feitas pOI 
ptõcurad9r. ou repl'esent.an.te l~gal d~ 
c~dente. o emitente fiscal!zara a r~<O.. 
gularldade da representaçao e :\rqUl~ 
vará o respectívo instrumento, 

Art, 47. NO caso de perda ou e>::" 
thlvio CO certificadO da Letra. Imo ... 
blliaria, cabe ao resp~ctlvo tltular\ 
ou aOS seus suceSS<lres requerer r ex .. 
ped1ção de outra via que lhe .s~rá 
fornecida mediante- têrmo ou rC~l~o 
SUbscrito por dUD,S t.estemunho.s Ido .. 
neus, 

Art. 43, As letra.s imobiliárias se ... 
rão cotadas nas bOlsas tl~ v,\l. }-:es. I 

Art. 49. A fim de manter a un!· 
fo,'midade do -çalor unitar10 e moeda. 
eo~rente e das condiçõ::!.S de ~eaju~" 
tamcnto das letras em cll'culaçao, to .. 
c!a~ as leirras imol>iliá:rias €n~ItJd.as 
pelO BancO Nac:ónal da. ~J.oJi,açao 
e pelas sociedades de c,n:dlto ,~10" 
bíHirio terão valor ncmm:ll COr! es .. 
pondente à Unidade padrão ~~ Ca
pital do referido U:!.rtCO" ~ermltldfl (li 

emissão de títul<ls mult:plOS cle..l>a. 
Unidade, 

! ).9 A Ullidade-potlrão de C.~J· 
tal do Banco Nacional da Habit.açao 
corre.spondel'á a dez mil crUZelr?S I 
cem o poder aquisitivo do Cl'Uzel1'Q 
em fevereiro de 1964, I 

ij 25' O valOr em cruze' 1'05 corren '" 
tes da Unidade-padrão de C3pnpl 
será n:ajustado toda \"ez que o ~tlla"" 
rio~mínimo legal fôr alterado. c'>lI1 
b"",e na índice geral de J)rcços re ... 
feric!oo no artigo 59, parágrafO 1$, 
desta lei, 

§ 3\' Os re.a.jusf·amentos serão f~l .. 
tos (lO d:a.s depois da enkada t:m 
vlO'or de c.1da alteração do salfslo ... 
I.!lnimo após a vjgênêia de~ta leI, na 
Droporção da variação no, :ndice ~'e'" 
ferido no pal'ágrafQ antenar: 

a) desde fevereiro de 1964 ~!é o 
h1ês de entrada em vigor ~a prime:· 
ra alteração do salário-mínImo, após 
a. data desta, let 

b) entre os meses de dll11S D)~ ... 
rações sucessivas do nlvel de saJano 
minimo, nos' reaju'stamentos sl,.lb8.~
quentes ao primeiro, apóS a vigênc:a, 
desta leI, 

§ 39 O valor nominal da Letra 
ImObiliária, para efeltos de liqlJ'fra ... 
ção do seu principal e cálculo dos 
juNs devidos, será o do .~valor rea
justado da Unidade padmo de Ca .. 
pital no momento dp venC'l~ento ou 
pagamento do prinCipal ou Juros, no. 
caso do titulo shnples, ou êsse val?!" 
t •• ultiplicado pelo numero de U111-
da:àes-padrão de Capitel B ~ue em'
respondem a letra. no caso de titulo 
ulliltiplo. 

CAPÍTUtO \'II 

Do Serviço Federal de Ila.bittlciiO e 
Urbanismo 

Art, 50, A FUndação da C~i\. 
Popular, cl':ada. pelo Decreto-Lei' n9 

9.218, de lI? de maio de 1946, plé:s.a 
a constituir com seu patl'lmôn:o, 
revogada a legislaç:,Q que 'nt. CQ~· 
cerne, o ··Servl.~o Fe:le~a! d~ Ra.bl .. 
ta~áo e Urbanismo", entIdade autar
quica que, em decorrência. assume QS 
seus d'reitos e obrigações. 

§ li? O Serviço Federa] de H'nbi
tação e Urbanismo sefá cirlgido por 
um Superintendente e orientado po:r 
um Conselho Técnico, 

§ 2~ O superintencl~I1te, de not~
l'if!y competência em matér:a de 11abl'" 
tação e urbanismo, será nOll1!~ado 
pelo Presidente da República, de 
ullla lÍst;3. tríplIce apre.sentaàa ;1210 
Conselho de Aclnünistraçào do Ban
co Nacional de Habitaçs.o, 

~ :p O conselho l'cci'-üca do S~r
v'ço Fed-.eral de llabhaç,áQ. t!: U;·\)3.
n:Sl110, pl'{'1>-icido pelo super~nten(h;-t .. 
te será o óJ'<Yão da A!3se,~SOna e p,a
~~jament() n; c:lmpo de 'n3.bSt.al'{'.') e 
urbani.smo, . constitulnti.o-E/e U€. 9 
InOve) cidadâos de notório saher no 
campo da economia, urban lilllO, 

, 
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,construçãO. bem-esta soctal. sanea
mento do melo e p evidência social, 
designados pelo Pres dente da Repú
blica., sendo um re resentante do 
Banco Naclonal da abitação. 

§ 49 Ficam ext' tos o COll3f.'lho 
Cent~·al. o Conselho êcnico e a Jun
tr <!e contrôle da ndação da Casa 
popular. 

§ 5t;) Os servidores do Serviç-O Na
c:onal de Habitaçá e Urbanismo 
tlcrão adnlitidos no egime da legis
lação trabalhista, m d:ante coneur
íSO público de prova e titulos. 

§ 6.9 Os servidor da atual Fun· 

CAPiTULO VIII 

DisposIções Gerais a Transitóriaa 

Art. 53. Não constitui rendimento 
tributável, para efeito.s do impõsto de 
renda. o reajustamento monetário~ 

a) do saldo devedor de contratos 
iUlobiliãrios corrigidos, nos têrmos dos 
Arts. 5q e sq desta lei; 

b) do sa110 devedor de empréstimos 
contrnidos ou dos depósitos recebidos 
nos têrmos desta. lei, pelas entidades 
integrantes do slsu:ma rnancerro da 
hnbitacão; 

c) dõ valor nomin::.l das Letras ImO
biliárias, 

dação da Casa Pop lar serão apro· Art. 54. São isentos de impõsto de 
veitados no Sel'v:'ço acionaI de Ha- sê:o: 
bitação e urbam.sm~ou em outros a) a emissão, colocação, tr(lnsfe-
serviços de igual re ime. rênc a, cessão, endô-.~o, inscrição Ou 

Art. 51. O Serv ço Feder.al de averbaçã-o de letras imobiliárias; 
Habitação e Urban f.' o t~râ as se- b) Os atos e contratos, de qualquer 
gu:ntes atribUições: natureza, entre as entid.ades que in

tegram o sistema financc'ro oa habi-
a) promover pesq isas e er-tuc.os tação; 

relativos- ao "derci

f
' habitacíonal, c) os contratos de que part:cipem 

aspr-ci;cs c:.o planjam ato Hsico. téc- entidades integrantes do /Sistema fi
n!co e sécio-Eccnõm co da habita- nal1ceiro da habitação, e que tenham 
ç[.o. por objeto habitações de menos de 

b! promover, C::l:Jr ensr e prestar 5{) metros quadrados, não iucluida.s as 
a~.:..f.!êllcia. ttcnica a p:'ofP'ítmas l'e~ partes comuns. se fôr o caso, e de 
gicnais e municipais e hs.b-üação de valor infErior a 50' V§ze.s o ,na. or sa
im,erêsEe !.oc aI, os qff' is deverão ne- lário minimo 1"cgal vigente no pam; 
cessnriamente sEr ac mpanhados de d) os cont:atos de constrUÇão, ven
prr':;ramas educ~tivo" e de desenvol- da, ou promessa. de venda a prazo, 
vim:-nto e o:':?-uizu,; o d~ eomuni- d~ hlbil;!çõ~s que satis!a~am ao.!> re-
<lJde; quis:tos da ~Iillea anteriol. 

C) fOID<:>ntar o des l1volv:'ffi"uto da .Art. 55. A .i.ploação la oresente 
icdústria dJ constru P.J. ~travt'S de leI, p<!!o seu sentido social. far-se-á. 
pêEqulsas e assistênci tócn ca, e."il· de mc:!.o a que sejaI'l sir ~J1ificados to
mu:ando a iniçj~t:va regional e 10- dos 03 p.'Ücessos e métodc.3 pertinen
cal' tes às re"pectivas tra~ações, abjeti-

ê) 'nr:entivar u r.p 'i:!. '(_menta da vando p:incipalmente: 
mf'J C2 00ra e do, aterieis c",rac- r _ o maior rendiment dos servi-
te::-.ticcs de -C3.tiü r.:gi ,o: __ \ ços e a s':-gurar.ça e rGllid:;z na t,ra,-

el esUmu'1:tr fi orga .;r.aç.lO de fun- mitaç..'io dcs prcces.sos e -'-apéis' 
daçées, c~perativa"', utuas e outras n _ ec<mOlnia de temp-~ e de' emo
fO:ffi.l ; a~scciat:v3s m program.as lumenta:. devidos aos Cartórios. 
ha':litttc~cnais propic!a :io-Ihes a5ZIS- lU _ s mplificação das escrituras 
têm:.:.a técnica; e dos critérios pars- ef::'itc' do RegiS-

fi incentivar a inv tig.açlo t~cno- tro de Imóveis. 
lég:c3.. a formação d ttcn~cC3, em Art. 56. Para plena consecução do 
qu-:t::{uer nível, relacio _adas C8'm 1111- di,sposto no artigo anterior, a.s escr1~ 
J;lit:.ção e urbanismo; turas deverão consignar eXcluS~vamen-

g) prestar assistên e. t.é.cnica ao.s te a.s ~láusu)as, têrplOs ou condições 
Estados - e Munioíp!os na- ~laboraÇ.Q vaTlave:s o~ &peCif1cas .. 
d03 planos diretores, bem como Ull § 19 As c.áus~as leg.3:1s, --eguls.:mp'n. 
plaU2)amento da desa. ropriatão. t)Jf I taxes, regime~~lS o~, amda, q~'alSfluer 
:intere~se social, de áre urb3'lGs e'1"- ,narmas B;..dm.rustrat,vas ou tecmcas, 
quadas a construção â. conjl'n os hf\.~ ,e: P,Drtanl.No, c~muns_ a todos os mu
bitac:cnais; tuár.os, nno flgurarao ex-pres...,amente 

nas re~p2ctives escrituras. 
h) celebrar acordos cGn~.én.os .;t~m § 2(1 As escritura.s no entanto 

órgãos p.úblioos e })arti ull:l..r.~ 'ara :-e- cO:isignarão obrigator!dmente que ~ 
8lizaç~o de program de h!lbiWção partes contratantes adotem e se 
inclus ve saneamento urb::.n:za\âo; comprometam a cumprir as cláusulas 

i) promoveI a e1ab ração de .>ro- têrm~ e condições a que se referá 
Jetos de urbanização· con,<..trurão de o .prtrdgrafo anterior. sempre trans
habitações de intcrêss fOcial, em ter- crI tas, verbo ~ verbo. no respectivo 
Nacirnal da. Habitaç o nas térmos Cartório ou OfICio, m~nciouando in-
do Art. 23. ' I clusive o número do livro e das fô-

. . _. I lh~s do compet.ente registro. 
J) ~lsc9.I~a~ a ex~c c?-o do:;, p.cOle- § 29 Aos mutuários, 2.0 rCCeb<!rem 

to~ b_ncflCla?OS pi!.o t=t~ma f n:1n- : os rc..:o=~t. vos ti""[,"õh'dos de escritura 
ce_?o da h2bü.:ç!io; ~~rá c:J:-ig:::.tõriamc:ute entr~gue c6~ 

1) prestar a':.sislên '';1 té::.:-".~c3. n:l! p:a, .1I!l::1'12.S.?D. ou mimeoJ,rz.fa1::t, au
ekto"''-:'I,;Eo de pl!!.nos d~ em:;Y";];lcla' t2n~lC'ccta, d(} _contrato padrão cons
InL. \l!Jd, nq nor~a:' 'Ç.,"'t' Cl~ sItu:l,- L:m .. e d:.s clausulas, thmos e con
ÇÕ:'1 p:ci'ccadns por c l~:n:d:"dc~ pú- c:isõ:s rcr~ri<b..3 no pJ.rr_31'Bfo 1,9 
bllc-'. I ú~::;tc ftrt:~o, 

, .. ' f " . - § 49 Os Ct.rt6rios da R~O'istro de 
P. _'::'~,ra q o..11'CO O ~:'Vl';'O FCd"ral I Imõ'/ci::, O·Jii:;c.~õ:;arnente 'para os 

de ~t;::,!1~~:Cao e, Urb::~ ",m~ :·."óp':'~1rá 'd~vido!'j e[eito-3 ler;-ais e jUrldicos, re. 
e c_.1Y~u •. á as oJ;leri:ç~ s ir- cc.~tr,l.3. c~beri!.o, au~cnticadam:nt d "'~ 
da$ (' Q..~ proJdoo CU] e:r:-Cl'f'1' te- j ".:1i ,( i... e .... as _P ... e.ssoas 
Illh::'l ú::1o ~n:c!.aüas n~êS da d t U;'" _c.s menc.on ... das n_ p ..... sente 
de~ta t!.i. ~ a L.I,. o lllstru'.llento a (tue Re rel'cre o 

p.lr_agrafo ant.erior, tudo de moda n 
Art, 52. A or;; ... mizaç o adm'ni~tra- facll tar Os competentes r~J'istros. 

tiv:). dJ S~TYí.çO Fede: a . d: H.1,bitlÇ5,O 
e U.i·~,lllI~.:no szrá e3t<1' e12eida. em de- Art. 57. Os oficiais dQ Registro 
ereto, de\'"rl1do s~r p:-cv :::~ê fi SU3. dc.:."- d~ Imónis :nt:cro;verão obrirratória
een~::,liz.-\cã(} r~~~-onaL mente os C<lntratos de píomessa de 

P<lrá:;rafo único O ~1'\'1;0 Feder.)1 venc.a ou de hipoteca celebrados de 
de H.'hitação e Urba i:srr.o enc9mi- I acôrdo cem a presente lei, declaran
nha:rá sua proposta Qr~3mcntá!ia: do expre.'"samente qUe os valores de
aoomr·3.nh2da do prog ama anual de I lcs coru:tantes são meramente esti
atividades, ao VI nis.tr do Planeja-/ mativc!" estando sujeitos os saldos 
m~n!o QU~, ouvido o C u_E'lho de Ad- d·wedores. a.:sill,l como as prestaçõ'eS 
m!n:5traCf{O do Banco N1,.{':nnnl il<'l l-f:t_ ! memals, às correções do valor. !1e-
bitaç;ll>. dec!-di:-ó t.,er!nmn.das nesta leI 

D 19 Mediante simples requeri- \ parágrafO anterior, será feiLl. :-,~IG 
menta, firmado por ambas as partes Servlço do PatrimÓnio da União. 
contratantes, os Oficiais do Re,glstro 
de Imóve1s averbarão, à margem das ~ § 6" Realizadas as operaçõts pr&
l'eSp6ctivas inscrições, as correções vl~tas no parágra~o pr1:neiro!, ~~t:~n~ 
de valores determinados por es.ta. lei, gmr-se-ão as Caltelras Imtlo,l.al.a.~ 
com indicação do novo valor do pre- dos lAPSo ' 
ço ou da díVida e do saldo respecti'- § 79 Os atuais inquillnoli OVo 
vo, bem como da nova prestação con- ocupantes de imóveis res\denciall) dOl.i 
tratual. IAPs e. sucessivamente, os .seC3 ocm

§ 29 Se o promitente comprador 
ou mutuário se recusar a· assinar o 
l'equer:mento de averbação das cor~ 
reções verificadas, ficará, não obs
tante, obrigado ao pagamento da no
Va prestação, podendo a entidade fi· 
nanciadora, se lhe convier, rescindir 
o contra tQ, com noUncaçãQ prév:a 
no prazo de 90 dias. 

Art. 58. Os órgãos da administra.~ 
ção federal. centralizada ou descen
tralizada, ficam autorizadas a firmar 
acordos ou convênios com s.s enti
dades estaduais e municlpais, bus
cando sempre a plena. execução da 
presente lei e o máximo de coopera.
ção inter-administrativa. 

Art, 59. O Banco Nacional da 
Habitação pOderá promover desaprO
priações por utilidade pública ou por 
int-erêsse social. 

Art, 6{}. A partir da. data da vi
gênCia d~sta lei as carteiras Imobi
liãrias dos Insti tutos de Aposentado
ria. e Pensões. não poderão inic'ar no
vas. operações imobiliárias com os 
seus segurrdos, que passarão a ser 
atendid-as de conform:dade com ê"te 
diploma }€"gal. 

§ 19 Os Institutos de Aposentado· 
ria e Pensões efetuarão, no prazo 
máx:mo de doze meses, a venda dos 
seUS conjuntos e unidades residen
ciais Em consonância com sistema fl
nanceiro da habitação de que trata 
esta lei, de acõrdo com as irustruções 
expedicas, no prazo de noventa d us, 
conjuntamente pelo serviço Federal 
da Habitação e O Departamento Na
cional da. Previdência Social. 

§ 29 Os Jrgãos referidos no pará
grafO anterior, bem como o IPASE, 
as autarquias em geral, as FUndaçôes 
e as Sociedades de Economia M sta 
que possurun unidades residenciais 
em Brasília, conjuntamente oom a 
Caixa Econõmica de Bl'asllia, subme
terão à aprovação do Presidente da 
República, por iritermée.io do Minis
tro do planejamento, no prazo de 90 
dias, sugestões e normas em conso
nância cem sistema finan~iro da 
habitação referentes a alienação das 
uniàa-des residenciais de sua propr:e· 
dade, abrangidas pOI' êste e o pJ.râ-1 
grafo anterior. 

§ 31) Os órgãos de que trata o pa
rágrafo 29, celebraréo convênio com 
a Ca.ixa Econõmica Federal ,le Br3-
snia, incumbindo-a da a1i?uaç::o-, aos 
respectivos o~pente.s. dos im ';~'eis 
residenciais que possuír.em no OiS" 
trito Federal. devendo o produh d~ 
C})eração constituir fundo rO\:'"ivC 
destinado 9. novOS inYe'lHmelJ~OS em 
COj);,t-rUí?D':'S rcs:c'enciais ('~ B:a::il '1, 
a":.egurt'da :\,.0:.; ent:dadC''l o,:,:}:v;n',:l'"C<; 
rateio financeiro anu~l, C!:1:-' lh.:-s r.:r
mita a rct:r2.da de v~::-r:,s CC"f"'-
po:ndentes, no m1nimn, ~ c:r. ~,n- n~ a 
por cento (J:J~ l da f'E'nda HQu d" 
atual. tl:tív::.me!lte r.:a.I'::'acla, c"'m a 
loc:ção de t.:.i.s. i41;lV;ÜS. 

§ 49 Os imóveis reSIdenciais' {'1'H~ 
deixarem de ser al1enad'os 30S OCJ
pantes, por des nterê!"se ou imlJ:""j
b1lide~ le::;:al des me:mos, ~e'rã-I} olJ
jetQ de a<;:u.'siç:'!o pela Uni':o qu,' po. 
d~rá para r~sgatá-los. solicil.ll' a 

"'abertura de crédito e!OpC'cial, dar em 
pagamento imóveis não neces~ár!os 
aos seus s{';l'V' ÇQs ou ações de sua pro
priedade em emprêsas de economia 
mista. mantida, nesta hipótese. n si· 
tuaçãq, majoritária da União. 

a 5' A Ildministrnção dos lmóve s 
adquiridos pela união, 'na [arma do 

Lribuintes, êstes inscl"Ítos e cla.<·s:ti
cados de acOrdo com a legisl~[lo \1-
gente, terão preferência na atendi
mento pelos órgãos integran~es de: 
siBtema financeiro de. habitaçã:l. 

Art. 61. O Ministro do Plane;a .. 
mento adotará as medidas ne~-i:ij,. 
rias pan, a criação de um Fundo d~ 
AssistênCia Habitacional objetivando 
o financiamento às populaçôe-s dQ 
renda insuficiente, destinane..o·lhe<J 
recursos próprios. 

Art. 62. O Banco Nacipna.l d:~ 
Habitação e o serviço Feqerc.l de 
Habitação e Urbanismo deverro pu
blicar mensalmente a relgçf.o Goz 
servidores admitidos ao seu serv:ço, 
a qualquer titulo, do mês a-ntcrior !\ 
publicação, 

Art. 63, O Poder Executivo bai
xará os regulamentos necessáz_os G 
execução desta lei. inclusive o~ re
lativl)s à extinção dos órgãos fcclerahJ 
que vêm exercendo funções e ~tivi .. 
dade~ que possam ser por ela regu
ladas, p~c.endo incorporar i!ervíços, 
órgãos e depa.rtamcntos~ ~pomi:Q 
sõbre a situação das respectii\'o~ .ser .. 
vidores e objetivando {} enquadra .. 
mento dos. ó~·~úos federais qrc inte .. 
gram o s'stOO1a financeiro d,). h ..... 
bitação. 

Parágrafo único,. Dentro do pra.zc. 
d~ 90 dias, o Poder Executivl} b;üxa
ra os atos necessáriol) à adap~açãc 

do funci{)na-mento das Caixas E~onô<, 
mieas Federais aos disposit-vo"'. d~s
ta lei. 

Art. 64. Para todos os enit.os le
gais, os contratos de promes.;a do 
cessão de direitos sõbTe imóveis eqUl
param~se aos conrratos de premesse 
de cGm})Ia e venda., satisfeit<n; 03 re
quisitos desta lei. 

Art. 65. Esta lei entrará em vi
gor na data de sua publica~éo, r:>
vcgadas as dísposições em eontr!!
rio. 

As Comi&ões de Projeto d() 
Executivo 8 de Finanças, nos têr 

Ines do art. 102·A, do Reilime'1t'J>, 

Parecer n9 423, da 19;)':. 
RedaçãO. j/mal do projelo tI' 

Decreto Legislativo n" 15, d" IS'::-: 
(n~ 31-A,de 1C.39, na Ca.~a iCe Or ~ 
gem) _ 

Re:atcr: Sr. V','J.l!:E(1) GUIL::. 

A Comissão ap;'Sfenta a red~,:" I~ 
nd do. Fr:;jd-o de D"creto Le" -,!:-!. 
.... 0 n\l 13, -c;.e lSS4 (n\l 31-A., d'-' t"'1 
1:.':_ Ca..'a de o:!.gE;m) que 2PtC~·.' 
A:oJ.~o cn~re 03 F'itr~:'<:; Un~' 3 CI·· 
1_m .:-:'.;;;. do 1\"crte e o Bl'f"~il ... . 
('~t~bt'!ecimento de uma Min~: .::,--
'"':! t.:1)'2 :C2E:: n::> E:-z-U. 

e:.la das ~:~"f.\'''', em 25 dl' ~c .... :) 

('~ ISS";. _ S::n.sti!7o Arcl'cr, T 

G2n:t>. _ r-1C'~:rcCo G:tI'f1r!l, ti ._ ... -
- 1'<!m:' ,Co l.cvt. 

l..NEXO AO P.\RF:::::ER Nº '-:1 
CS 1~;::'4 

Redação final do proje.r" d.' 
D:oc-reto Leg-is'af:ro 11,(1 1:>. tJ.~ 1~;1 
In\> 31-A, de 19~9, na C~,'i:! rI.. 
urigem, . 

FJ.~o saber que o CDngresso Nn.'::~·J
nal aprc,-ou, nos têl'm'J.t: do art!i"O 1)' 

no;> I, da con':titu:ção Federal" e (".'. 
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......... < •• , ••• pr .. Wente·do Sena
lo Fedet'tll, promulgo o ..,gulnte 

l>J!:OREt'o LEGISLATIVO. N' .. , 
DE 1964 

AprOva o Ac6rdo ent-re 08 Es
tados unic!o. d. Amértca do Not
te e p Btaa!l para o eatabelecl ... 
mentQ de uma Missão Naval 
Americana no Brasil. 

o congre&So Nacional dt!Cl'eta.: 

Art. 19 E' aprovadn o Acõrdo e~
~bra.do entre a RePública dos Est9.
os unidos da América do Norte e a. 
',epftbUca. des Est<u1os Unidos do 
~rasll, a 7 de mato de 1942, mod11'ica .. 
o. e prort{)gado, a pal"tn' de 7 de mato. 
e 1954, para. o estabeleclmento de 
ma Mie:$a.o Naval Norte-Americana 
LO BrasU. 
Art. 2'1' I!:ste deoreto legislatiVO en· 

'ará em 'v1gor na data d. sua publl ... 
.<;fi<>, reirog~da.s .. disposlçõ.. em 
[)ntrário. 
O SR. PRESIDENTE: 
(MOUR,A ANDRADE) - O eKpe
,ente lido vai à pUblicaçl!o. 
Há ora~01'es inseri·tos. 
Tem' a palàvra o nobl'e Senador 
tfUo Foilt.ana.. 
O SR. ~\TILIO FONTANA: 
(Sem r~l$ao dO orador) - SenhO. 
,·esldent~. Sra. Senadores, um d~ 
ais sérios problemas <lue () BraSIl 
Lfrenre é o da inflação. ca.usado·por 
,rios f~j,ores. O principal deles, po
m. é se;m dúvida, O deslquUlbrlo da. 
~ balança. de pagamento no ex .. 
dor Podemos comparar a situação 
, Pais com a de um Chefe de fa
ma qUe despendendo ma.is do que 
recebe,' fica lôgicamente, em situa

o difictl, precária. 
Nossa balança de pagamento tem 
lo em geral, deficité.r1a. Qlle fazer, 
:tÁo para melhora-r a sltU.1çã-o des-

balan,ca? Naturalmente, exportar 
Elis e i(nport.ar menos. 
Mas, para isso, é preciso que te ... 
lamas melhor orientação no senti
, de fomentar, de d&envo~ver a 
oduçáti do nos...<:o país. e de facill .. 
r a exportação. Esta deve ser, por
nto. a preocupação. do Govêrno. 
,d:lvia, U€1l1 sempre se comegue 
la bc~ polítiea econômica que vew 

la. re~llnente, trazer ~o.s c(ln:ii .. 
e5. 

Verifi~anlO.s, hoje, o~ue a preo:!upa ... 
o do OQvêrno - com ba.stante ra
o, sem dúvida - é evitar a a:ta 

custOI de vida, o encarecimento dQS 
neros. principalmente, dQ3 gênc-:cs 
iment.ítios. Adcta-se então a me
jn. Qt1e todos nós conhtc~mos. do 
n;:.f'bmento ão preço de tal ou qua.l 
o~:uto. 
Et~:l é, à primeira Vista, a medida 
e po1e parecer mais a.con~e:hável. 
R-:sulta, entretallto. que o pecua
:ta r..ã:Q ~j á sendo benEficiado; ao 
ntrárío, enfrenta cada dia' maiores 
:iculdades. E' a que verifb.1mos 
ln-cip<\lmente no setor da pro:iu
o de tarne bQvIna, prob:-ema que já 
~f'.l12:amos desta tribuna. 

didas ao preço ele Cr$ 386,00 a. quilo 
e cUstam, hoje, Cr$ '360,CO. 

Sr. PresidenteJ votou-se, nin:Ja há 
pouco nesta Casa.,. o reajuttamento do 
fUllcionaJ!.smo civil, na· base de nllts 
de 100%. No decorrer dê~te ano, foi 
elevado o salário-mínimo dos traba ... 
illadOl'e$ das empresas privadas, tam .. 
bém' em lllais de 10-:>%. Vota·mcs, 
ainda. um aumento substan:::ial para 
OS militares. 

Isto representa o reconhecime-nt') 
de que a. nOSSa moeda tem perdidO 
muito de seu valor. Como pretender. 
portanto, que Os gêneros de prlmell'R 
necessidade, produzidos com tantoe 
sacrifícios e sujeitos a cond:çõES 
adversas, especialmente as de clim-a, 
po.ssam ser conservRdcs no me.:mO 
nível de meses atrás? 

Dai. as notícias que nos ch8gam de 
um certo desencorajamento da 
PecUária. Pior que isso temos conhe
cimento, atI"-avé$ da. ImpreIlSil, de que 
Das paises vi.zlnhos do prata, o preço 
da. carne de boi, reduzindo a. cruzei
ros, está por mais do dObro do que 
cobramos no Bra.sU. Enquanto em 
U0800 país, a carcaça bovina custa, 
a.tualmente, trezentos e sessenta cru" 
zeÍl'08 o quilo, na. Argentina vale, 
apro1dmadamente, oitocentos cruzei .. 
tOs o quilo. A,-,~laterr:l está .com
prando carne oovina a Uln dólar O 
quilo, o que representa, hoje. no Bra
sil, mil e duzen tos cruzeiro3. 

O Sr. JeJ~erson de Aguiar - Per
míte V. Ex~ um aparte? 

O SR. ATILIO FONTANA _ C,m 
muito prazer. 

O Sr, Jellerso1~ de Aguiar _ Vos
sa Ex~ nessas considerações de co:' 
têjo internacional dos preços do 
merca.do para os produtOs que enun
cia. devlo. levar em conta n desvalori
zação da meada nacional. Por isso é 
que o valor elevado se aprese!lta na 
argumentaçã.o de V. Ex:) O cruzeiros 
se desvalorizou de tal ma.he:ra que 
ultrapassou OS fndices negat'vos da 
própr'a. lira italiana. EviÓ'entemen~e o 
prob1ema não tem sIdo aprec:a::lo pa-r 
qualquer dos Governos que p!1ssaram 
nesta Nação. Há três pa,laVI"M que 
marcam o prQgrama governalmental 
p-3.ra a decisão definitiva da angus
tiOsrl, aflitiva e vitaJ conjuntura que 
atravessamos producã,o, proddivida
de e especulação, Se o Govêrno ~e 
dedicar, efetivamente a re"_olver o 
prQblema vital da carestia ev:dente
mente, não pode estar concedendo os 
a.umEntos sucessivcs. lançando no 
mercado meios vultosos de pagame'n~ 
to; O que se fêz até aqui, d~sàe 1954, 
fOI apen~.s financiar O con~umo, ~e~ 
d2r qVfllC'.uer: aSsistência à produção. 
Os proprlOs créditos fcrnecidoll pc:o 
B!l:nco do Brasil tdm um] lnf.uén:ia 
pcl1tIca e não econÔ!l1ica. q:::ando t:J
dOa os eCOnolníst:'lS e financistas in
formam que, se tivêsse.mQs um1 v;são 
coerente da realidade nacional para 
lh~ dar solução. adequada e [!::cbal 
eV'llctentemente podel'~sc~;a ~t:.;be:e" 
c~J:." um nlanejamento para. a solu .. 
l;'ao de todos os problemas que se in .. 
sere:n numa só reaUdade. O qU3 .s8 
vê e O seguinte: no Brasil todo. nós 

A. oor11e é um produto que seria de enunciamos os probtemas, conhece .. 
sejar todos pudessem co-nsu.m:r em mos as terr!veis consequên::.a.<; da", 
'g:a et:cala,. visto como é a pr1ncí .. quelas questões que são Bus.citadas. 
1 fonte e proteínas de que o orga.. O G~vêrnQ aprecia um~ qu"stãJ e, 
;mo 1)umano carece: o PQrquê des.. Ime'Cllutamente, Sem a concluír, pa.s~ 

Preocupação. do Govêrno. sa. para a seguinte, a.sslm su:e>.siva .. 
~. mente a.té à dísDersão total das ati-

E'~_<;a polihca, no entanto não e.5tá vidades e pulveriz,ação d 
:unça,tldo bom resultodo. O preço da de que dispõe os reCUr.')os 
rôba do boi, há sete meses. ou se.. . 
. em dezembro de 1963, crstava o. SR. ATTILIo. FONTANA_ 
$ S.O(Jo,OO; a parte trazeira da car.. MUlto grato pelO depo~mem.to de 
;a in:LPQrtava em Cr$ 35:1,00 o qui- 'i Ex', que é uma va1"osa co:a.bo:-a~ 

e a. dianteira, que é unll carne ç o. no nostO ILOCiesto d1scur,so. 
mcs 'a.preciada pe!os nossos consu.. O St Jefferson de A . 
'Ijore$ C~ 240 O" il . gurar - Vos~ '" .' • .., , '" o qu o. sa. ExcelêncIa faz multo bem em de-
:'..lll Junho de 1964. o. preço ~sta bater a questão pois está po.s"';t·U 
~.a arrôba é de CrO 5.300,~: parte tando SQluções. • -. 1 w 

lzen'é, custa Cr$ 410,CO O qu:l0 e a . 
Inteira Cr$ 285,W o quilQ, A parte O SR. ATíLIO FONTANA - Te-
lzelt'1J, e a dianteira, juntas. - em cernos essas consideraçóes na espe
zemllro do ann nas,<;':llio.. ~-'llD ven.. :ra.nca. de Que a,l«wna, coisa. Be faça. de 

maneira correta, para. que o Gvvêr w 

no oonsiga. uma mellior orientação. na 
no:,sa produçãO. 

Se o nosso cruzei.ro desvalori2lJUw 
sa, como realmente se verWca, quan
do. observamos, hoje o custo. da. moe~ 
da estrangelra, a caUSa está ·~m que 
não cuidam~s de produzir e expor
tar ma.is. No entan.to, se quisermos 
conter a inflação. isto é, estabilizar 
O valQr. do cruzeiro, príncipa-1mente no 
mercado internacional, só n'J.S resta 
uma saida, que repet1rll'cs: fomentar 
a produção. eXPQrtar majs e re-JtYin· 
gir a importação. 

O Sr. Pedro l.udovio - Permite 
V. Exa, tun apart-e? 

O SR. ATíLIO FONTANA 
Com satisfação, 

o Sr. Pedro Ludovico - Fa;D mi
nhas as pala.vras do senad'Gr Jeffer
son de Aguiar. Elas são rac1onais, in
teligentes e oportuoos. D~e 1958, 
no Govêmo do Sr, JUSCelino Kubits~ 
ohek, me venho ba-tendQ para que OS 
g.ovêrnos federais tomassem providên..
cias radicais. profundN3. 6Ôbre maté
lia. ecollômica c. prtncipalnlente, Só-
bre a ques;ão da. car&tia de vida. 

.rã no ültimo EUlO do GQvêrno Jus
ellno Kubitschek, propus se congelas
sem C6 preços de tôdas M mercad'J
rias, dentro das possibilidades, dos 
saláriOS e vencimentos, porque, do. 
contrário, iríamos cada vez. ma;.s na.> 
afundar. A prova de gue tinha t'azão 
é qu-e a. nOSsa. situaçao, em matéria 
econõnlica. inflacioná.ria, de custo~de
vida, é caótia, Tivéssemos tomado 
essa medida de reperc~ão, n • .-:quela 
época, assevero que o Bra.sil não es
taa-ia ne~sa situação. Mas a. q:'<cstã.o 
é que não há Govêrn-o que tenha co~ 
ragem de enfrenta.r um prQblema 
complexo. e sério como. ê::te. O Go
vêrno deve fazer economia, poupan
ça, até com os jXlpéis que as rep:::r_ 
tições gastam. Dt>ve c-'::rtar em t,udo. 
Do leito que- vamos. nã-o mel110rare· 
mos. E' prec.i."o que .se temem pro .. 
vidências profundas. Pelo qUe ?e vê, 
com o u.umento de civffi e mi1lt~'ll'~S, 
dos c.::ngrrs.:i..::.tas. awnento de tudo, 
cle..ro que 0.<; especulador~s ta:nbzl!l 
estão aí. A ganância contmua de pe. 
Não sei onde íremos parar. 

O SR. AT1LIO FO;-JTAc.,A 
Muito grato pelo' aparte, ncbl'e .~::!
nad-or pedro LudJVICO. As co,l·:lOe· 
rações de V. EXa. têm cabihlen~to e, 
em pat:te, estamos de plen;J a,cordo. 

O Sr. Eur:'co Rezende (Com (ISSell
timento do oTador) - Sen3dor Atíw 
liQ Fontana, V. EXa., liJ seu d:~cursO. 
cQmbate a po:itica de conge'!am~nto. 

O SR. ATtLIO FONTANA 
Perfeito. 

O Sr. Eurico Re::.eí!de - O 8~n'1~ i 
dor P€;dro LudoviC-:l nega o l,;-,:u,,:e:a. '. 
menta, 

Nunca levantei minha vez contrl 
o reajuswneutc de salários ou melho. 
ria. de vencimentos porqua reconheço, 
·e já tenho- declarado. desta tribuna" 
que () pOVO tem empObl'ec. do. Em 
geral, não se faz O reajuH-3.hlento ::a· 
hirial de acôrdo cem a de-sl'tl:o.i:::a-. 
ção do cruzeiro. 

A desvalorização dO cruze.t·o tem 
sido sempre superi'.:r aos a~l,nen~:::s 
de salário.'; autorizados. por e ia ~.J.. ... 
zão. temos a grc:ndc preO-cupJç;:'o em 
que o Govêrno com:iga manter o va .. 
ler do cruzeirOS, comparado c:..m a 
mo~da. Nt.rangeira, E aqUi d~nlro 
náo temos outro recurso que o de ele .. 
var o poder e,quisitivo do povo I)' a .. 
.silewo. O PQVD brasileiro es.tá em ..... 
pobrecido, Ai está uma infin!d1l-~\~ te 
situações a atestar a no"'Sra .9:f:rmü w 

ção, principalmente quando Ee r~fere 
aO. homem do interior, ao homem do' 
campo. 

Aceito o nparte do nobre S:=I1.dor 
Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - E' (,'-:"'::0 
qw~. no dia em que tÔÍ' a 'c~,nça{ .. l a 
pru.·idade monetária do cruzeirQ in.~l· .. 
no (:'::hl fi. sua repercussão exte:·na, 
não haverá necessid:tde de c{lng{'~,J,.w 
menta. 

O SR. AT1LIO FO~'T.;NA 
Estou de acõrdo. 1 

O Sr, Eurico Rezende - V. ~:a. 
entãó está de acõrdo com o Senador 
Pedro LudovicQ: já que não tlâ ês'e 
eqJllibrio, deVe haver congelamento. 

O SR. ATíLIO FONTANA 
Lamento declarar 'que não concJ:-do 
com c5.Sa orient.ação, A pOlitlca que 
estou de!r-ndendo é a de Que pl'ocu:-a .. 
remos congelar os preços, princ!p:::: ... , 
mente dos g-ênero$ aIimenLicj~·,t;, Q 

principal paTa a vid,a hu.."Ilana. (,1;:$ 
o re'ult:ldo. mesmo aí, seria n~-:.:::: ... 
vo. Já verificam:s e~ta fiituaç:':l em 
tempos p:::f.Sados. . 

Agora quero trazer aO ccnhec:m::n_ 
to da Ca~a e d< PaíS a situa:;.1o q:le 
$tamcs í'llfrentando. 

E.rn paí°e-~ viz!nhc..<;;. er.l t('m~c" p:.:s ... 
sados, o p'!'e!;o da c'3..l'ne era .infer,or 
ao. nc~!o e, hoje, se dá o inrer.:-o. 
Na Argentina. por ex~mp!o, seglln"io 
nQticiam C'3 comenta.rlsta'>, a c'1:n8 
está cu ,t:tndo duftf<. até t,ês \'ê ,~'S 
~ai.g Lá não há carne duas V,; >-5 
p-:r semm13 - segunda e terÇ3.~fen·a. 
_ porque precisam ex~ortal' pBl'3 0'0" 
ter divisas. Prefe:-em exportar (I car
ne a um dó~ar o qullo, a vendê-I,n, 
como na Bra:íl, a menes de m~lo dV4 
lar. 

O Sr. pedro Ludol.'ico - v. Exrt: 
n<1,o acha que, a~incb d2' a form2 ('da. 
certa a A rgentmD.? 

O SR. ATíLIO FO~;rANA 
Acho qu:;> e:tá. 

O $r. Peiro Lud~v:co - C:'.11'O que 
~st:l. 

Entã~ eu nito cOn1preendJ 
vênia _ como é que V. E.:~a. 
estão de acãrdo! 

O ER ATtLro FONTANA 
-;, data Por is.~o mesmo dis.::e que, Nem paJ:~'!, 
d.z que ~e$uimc.:; a mesma oricn+aç~o, 

O SR. ATtLIO FO:lTANA 
Eu disse que. em parte. es~áNmO$ 
de acôrdo, 

O sr, Eur'~co Rezende, - O nobro} 
Senador Pedro Ludovico e.:>tabelec'Cu 
uma. medida unítária, o congela~ 
mento. 

O SR. ATiLIO FONTANA 
S. Ex,a, referiu que o aovêZ'I1o ,i'.'1vl.l 
toma,f meQidas corajosas, sensatas ... 

O Sr. Eurico Rezende - E apon
tou, na liderança das medidas, o ccn~ 
gelamento de preços. . 

O SR. ATtLIO FONTANA 
SOlicito a V. Exa, que pennita con
tinuar o meu raciocíni'J. para dell:.onS~ 
tra.I' que no inicio manifestei minha 
disc.ordwcia com relação. ao conge ... 
lamento, de ve!'l' que o. poder uquisit!
Vo do cruzeiro Ll'J.terna.ment.e, é mU1~ 
to superjor ao !.É..enlo. Enquanto nr..o 
aloançarmos i"l!U'll hIve1, discordarei 
40 corurelame»to. 

Temos conheciml?nto de que, n::5 e;:." 
tadOs do Sul. aproxi~adamente 3? '0 

rlcs rebanhos bOvinos tt:m sido desVla
do,:, para as Repúblicas do prata, con .. 
trabanrlea.dCs, sem pa-S:l,r tribut·'). 
Ora, como poderiam estar 'õatisfeito!! 
aquêlrs pecuarist.as. <;.:1h o ndo que, d<J 
outr ,110 da fronteira, o ouilo de 
carIle dl'!- boi custa mais do dôbro? 

Do 12d.O de Já, oitocentos cruzei· 
re') enquanto. no. Brasil cmta 9-ua. 
tJ:oeentoo:: cruzeiros. COmo r>o1en a ( 
criador ter entusiasm.o no a.muentt 
da. produ:;ão, I"€ n.1io pods vender f 
seu gadO V.lU alcançar o pr?ÇQ j1!-So 
to? O res'd: 1 do sempre é r:.f'gabvf 
quancb se cria undl situação dessas 
Aqui mesmo tenho uma noticia qUI 
quero trazer a:) conh~c1.mento doi 
nobre" Senadores ... 

O Sr. Vivaldo Lima - Antes d~ 
fa.zê-10. poderia V. Ex~., esclareceI 

11m ponto? (Assentimento do oraaor) 
A passagem do gado, do noSSo Pai, 
~ ü Renública.s do pra.ta, con,.-



1912 Sá ado 27 DIARIO DO CONGRES::8 NACIONAL (Seção 11) Junno de 1 SÓ4 

ca·ba de afirmar, se bérn. plétora. de gado em cDndicõ,;sl O SR. AT1LIO flO~"TANA Pois Se () negócios fôsse tão rendo.oo 
os normais ou ir- ele abate. Ma6. como o Govêrno nã'J não. mo se apregoa, a . produção de ca 

W:lieT em têrmos permite a exportação, o mercado está O Sr. pedro LudOVica _ Mais u..'11~ .seria muito major. Infeliernent~, q 
cJa.ros: por meio do contrabando? eztrangulacto. Os ex.portadores, PC! vez d~30 que () S:mB.Q",r Jeff'~r'J'On de se todos os anos, na. entn"e-safra, 

Hta vez, não se Eubmetem, "de b:m A3"llÜlt tldl Ioda razãO. Os pec'..1arw,- dispomos do prOduto SeqU::-l p 
O SR. ATllJO FONTANA - Uma grado, aOS ta.belamento.3, porque ~~, cm :..;~ ........ \' ... 0 ban, p •. 11c..palmpn- atender à demanda intema. 

g:-amle parte. osslve'mentc. Esta~ a~ha..m-r...o irrisórios e pl'ejudíc:ais a{Js Le c.s (.. ... ;; g,z..no.es E.;, ... ao~, onde; a O Sr. Pedro Liulovico _ Te!'!.::<; 
mos informados e que só depo!.s de s:;us interê.:::.:·, fiColm mL:Ua SltU:lÇâOICl'~<lÇ::"'.() u~ ~':úG e fEit.~ tom Ir..1ga fi;,- frigorífioos, pelo men-os 03 CJ r 
primeiro de abril, no atual Govêrno, d.fícil c::m aquêle gad") chamad.o era- cala: G:>.a..·. "\1:..,.00.-0550 e R10 Ura.ll- Est.9.do, estão ganh:mdo r!c3 tir 
fo.i organizado- serviço de fi"ca- d.), ~em, afinal de conta~, .se desta- de c.o SUL ..LtlU[,o a.sslm Q.I .. W o pro~ nh~iro. E o quadro é o lT.e.m10 
lizução na frontei a e o Exércitc tem zen.m do restante dos rebanlloo. Esta curor. o lJ.zenue.ro, hoje, p ... E.!ere CfHU tod() O Brasil. Ademais nflJ d..:'~ 
contrlbui60 muito para evitar maior a C'"lntribuição que desejaya trazer ao I J. ,,~nca que~ pl·O~UZ o bel.~rfO do ~ue nhrce V. E.x\\ que são f,r..tJn::il 
fuga. Não posso izer que conseguiu di:·CLtlCO de Vo...."Sa Exceléncla. ,f .. tCUar .• ~J.& e.;.t.ao ganJ:1ando. o P..i.o.)- pelo BanCO do Brasil. As.$lm. nlo 
acabar cOm ela., ada a extensão de 1 Qutcr, o recnao.<H,·, Q lnVc.rn:s'ca, ~ ~iste razão a V. EXilo qunntio ;.tf.r 
nOSSa. ·fronteira., e difícil c~ntrôle. 0. SR. ATíLIO ~ .J~TANA - I fri,;~nítlc.::.'>, os mar(.h.antes e os açou- que 0.'S p2:cuarLstas, os tri.~mU:cc~ 
M~,;, nat.urnlment, diminuiu multJ .Mtuto gru.to à. valw.::.R contribuição do i g~::,l.l"C,,: O btn passa. por ClllCO ""u oS' proprietárie:s de chaque:ada C~ 
Q contrabando p ra os paises \'izl~ nccre Senador A.thur Leite. OUÇO! I>e!s ma.Q.S, e t,;ctos estão e,:;tão ga- ~crdenüo- dinheiro, 'Pelo COlltrtriJ 
nho..>. agora, <.'om prazer, o aparte do no- nhando .. "'lalvez ~{)r jss~. a. ~allJe t.n- , 

Além dessa, há utra sif.uação Que b:-e Senador Jefferson de A .... u·ar I cale. (,:a. iljo tnt..an ... o, a sH,U<lçaO o.a. p~~ .9 SR
i

· ~::ILS!O rod NTAt{.\.~:- 1 
devemos considera d .,.. (.uana nao é ma. E fo.lo de Cálec.ra. 8lume ,.ncv~e ena O}", que f,s.ao J: 

b . d : () mia or reputa O Sr. Jefferson de Aguiar _ SO'I pC1que u:J.a.." é um dcs n~'s:).s g,<lll~ o.endo (}lnh!:'lro, ml.'l,s sun que n&o f'] 

a alxo o preço o .ed~ rdeeb'cnohl~".er hoás' mm do<; maiores proout:l'es de gado uu, E~tat.o.:, peeuaristas. i t~ t.ruste o~ q"!1alqu€y çutra i):~.!n: 
também, a difiCul.. v-.. boYino do ffi1U1do. Possutm.os cêrca de ç' , I <,ao cem identlco obJetlvo. 
seu.<; plantéi .. de i gordo. Estamo'3 setent milhões d b, Ent ~ O ..::R. A1.1LIO FONTANA - Per· ~ 'd·' 
em pleno inverno Estados do Sul. "'~" e ca eças. ~eLn.l1. rl1.!LJtn (,S nc. .. )H:S colegas que c{)nt.~; O Sr. pe .... ~o ,Lu Ollh.O . '" 
Já se verificara.m geadas int.en.<;as to, a ,-clerCla comel'cial tem oTlênta- nue minh.ou; c~n.sio.eraçõe.'). : e.~sa Cm~Ullst&nc1a e cutrub e q!: 
durante vál'ios d as. As pMta~<ns do . ('oS ~ pecuaristas no 6entido de r~a~ Em pnnlci.!o lugar, dê'~eJO decw!l.r I carne está c.?ra. 
sec~Yra1~l., o boi es á. emagrecen<h e valiaçao d·o arame~farpado, das c~r- quo,;: s.empre tcUll0 oontbMl~ o;:; w~· O Jr. Vit;aldo Lima _' E po: . 
uão pC"r1ltitimo.s a exportnç10, C<lrJ\<I ca~., dos. pastes, permenentemene. s~b tf'"~; que!" .nl<.CH~nru.St quer mterna:lv- o povo brasil:õiro está ein;:,~~rec"l' 
Get:a, de d·eseja..r, pada receber u'm . mIll.lx:> Lnflacionârio. r :.1 atnbu.r na:.$. ~\1an!lt.-:~el~n~e~ UC.::.ta t.:e.sa, c"-n~ I 
dó! tI' por qutlo de carne exportnda. ao ~ .... d.? () pteç-:> c.?l'te~ondente à Lra o trwte ao tngo, que Cantes Ui ... • O!>.R.. A~ILIO FO~A...~~\ -. 

. avolw.çao da elevaçao constante do ~eil ei,?t6. Ci'L.t:.o.ndo ~:) Blasll. Ma.:., C_IJl q-,:~'!hlO e slmp1es: nao t1..J~.f' Co ... 
O Sr. Vivaldo hr..a. - Então V'

I 
pl'eço d;) gado bovino no Brasil. referência l<.OS fdgorf11C'Q:" conh~ç,} c p!'ador. e u_nla vez que n.qo ~e I?" 

Ex~., confessa ue há proibição Além diGe. o, tendo Um litoral imenso, pro\ú . .ma a fllrt. do e p,»,so afil·!:1D.. exportar, nao pOdetem03 mdc"r. 
quanto à ex.pOl'taç o do boi? CO!l1 cesta. pl.scosa., o Brasil aind::t não que náo tXl.;ste nenhum l.-fL"flte ou !UL- -;:a:: cs reoonhos que t"{'mos 

O SR. ATILIO FONTANA _ 1> I se orientou no sentido de or~~mi.zar nop~li{) n('..';s~. se:~t ... A n~alO.r P~,! te O Sr. Pedro LudoVico· - De p' 
t ã"· ti . t - um p:trque de pesca.. Neste PaJ..8 c::n- do.:; no~ws fllgOrIfIc<.s e.':ita em ll.a .... ~ ncõro.o cc .. n V..,s.""i·a E.,"<i:re:ênc!..:'... 1 

cOO fs·la VE r!ld'""'SSar r1~n aç~·,o.i . " tinentnl, seria o melo adequado para de b~sije1ro.s, "e ().-) en:.n.gue-.:; fi. LoS- tend:) que ~e devia expc..rt4! U .. -n p 
I ~1 }' o "'te. - 1 Cnta.ç ... o rt,duzir o consumo e contornar Co pro- ...r~;gel!os, que. ou t::;n~ pa~ad"s co mais. Em 1963 e no co.rr~~1te a 

ou eg açao? blelU3. da. ca::-: ... verde. Alétn dj.<;SO, c~ 2~lstlam e:ll nume-l}J bem ma.Ol;, hOJe a expb:·ta.1;-ão de carne não at:n 
O SR. ATU.IO NTANA _ Não frigurff!cos que mantêm O mercad"o ~'::: ,poucos. N~ R.? Gnndo 00 .~I.l. 

há legislaçio a r peito. Apenas, 1. da carne 110 Brasil aça...-rnbarcam qu2.- ~Ai~".;.em. dOi.:.. ~u, \..;es. :om las ~U.1Ó dezesset~ mil t.cm1a:das. (lO p.:: 
SUNAB de ~ôrdo oro llt'ópr~as Ft-r- se tóda a produção Diminuem o mer- at. ..... dac.es paJ.v .. ~a_uu..s. Jlp, lllu~to tem~ que, em 1953, ou 1954. ~e cão 
ç A· da -:: . f ".·r <:_ d' ~. t'~ dI. po. 'l'ambem em Sao pu-ulO, onde e:;:LS- falha a memór:a, fOi supenc.r a c 
~ as rma s, n~o elxa ~l"l. o n?~ ca:) m IUO, man ~n o úS p.teÇ{)S e .. e lelll \'árL:.s trigcrlficos, os e.strangci- mE tonela.das. E:ra. jU":-to qll.!' se ç 
... 0. rebanho .. I?e~as fronteIras. 'Iao vedos den!ro de propóSitos de hoUi.lng ros perderam a t.egrmonia para cs mit-i::'se a exporta cão de, pe!o m~l 
po~co é ~ pe.ml~. o expotar a carne e t.odo~ sa.o submetidos s. esta ~r~ma na.cicna:.s. Não há. diHculdades par ... cinque-n:""'1. c ~e!s~nta mil tC'n:-:J 
l1,"lemen~e. Fol~ liberadas, oJ/'nas, coa.ercIaI, .se~ qualquer poss.iblhdr~ quem d{.~_ej:),r instala.r um frigofu .. eü, d 
a.~umas Q'zantlda es de =arrv~. O de de salva.çao nacional. Por Ls.':o, e o l1e~ócio é tãv rend-ow como tem e come. 
RIo Grande· 'do 1 exporto 11, at.é o preço. da carne, no Brasll. com os sido o do tdgo. que atraiu a aten- O SR. ATlLIO FONTANA - ~ 
ag,)rá.... 16 a 17.~ neladas de ca.r- argumentos da .con·elação monetár~a ção dos hcmens de negócio, dai, re~ pcn{-o, C.ta..'1 ... ·C.~ de p-l-eno acórdO. 
ne e parece que, Ullmamente, foi U~ entre o p&<l, a. llbra., o dólar e o cru~ sultando a instalação de um gr-oJ.n-Qc a r:u:óo pcr que estou ~ tTibu 
beta<lo nov.J. quota. de 5.ÚOO tonela- zeiro, vem GOfrendo continua ele\,a~ número de moillhc~, dc.ndo m2.t"gem a com d:ric"Uldade de vccabulá"'"io P 
C!l,"5. F.ntrct-anto. da disto satiS- çãO o que ccorre também com o leite. p-ra::tução muito superiol' a de que expre.ssaa--lT'Je, i31a.s l'utand~ s.:m] 
faz pois não consti ui a mnn(>jra de. Conheço pecuaristas de Minas Gerais, necE'.ssLtalú.<l-.3, no país. Ê oci.osa 'j<>~o para que o Govê.rno teme ccnh! 
amparar O pecuar1s a, Espírito Santo Estado do Rio e Goiás da capacidade O1ecánic·a dcs moínhos. mento da real situ-ação q""".le ~a f 

O')m a manobra. e não se poder que está'.) muito bem na. atividade que ~penas trabn.lham COm 25'70 da apreren·ta.ndo e que p-o.ssanlCJ, en 
e-XpOl'to.T, D pecuar ta a.lcança pre- pecuarista obtendo lucros admirávels. fapa.clC!·ade mOagelf~. ~ a ~a.r~(m de me!horn.r a s1tuação do nOfltO p. 

Ç'-o baixo paro OS Ee rebanhOS, Muitos fazendeiros no entanto, estão .ucro e, realmente· slgIÚfl~.a.tiva .. 

O S Vi ld Li O ( d 
abandonando out.ras atividade,; tn. OlJ.se~vam(.s ~ que, em reta~,l() à car- Outras cc.nsic.c:ações qu~o fa~ 

r, va o " a - ·ema o 1 . lt d' d' ne bOVIna ruO exIste nenhum pro- Já t:ve oportunidade de 4!~.;:m 
d .scurso de V. Exª", realmente nos clus ve a a~rlcu ura, para. se e lca~ t"ecicnitmu' oncial, ~ não se con::;tata des.:a tribun'l, Que, uma yez 
pro roca a.o debate. stamQs aqui pa~ rem à. pecua:i~., po-rque () g::do ~ la:,.,~- 61_ ação dos truste,.';: a lioCl'dac!.e é a q·ua'lltidade de ca:rne supera o ' 
ra nos e.5clarecer, fi. fim de votarmo.s çado no pa·.,L", a reprOduça? !3 p~ ; completa, lanto em Bt'asIlia COmo em a bolsa. do nesso povo pode C{ 

~ m3.tériaa que se 'irão de instru- manel"üe e l~m rebanho de mumero qualquer outro ponto do te-rr:tóno na~ pr~·~·. esta &ituação não e nO"~jva a 
m:mws ao úovérr.o ara uma at1tu- cabeças a.dmit.c a contratação ape~Qs clona1. nas à expansão c ao d~fnlt~ 
de fhme e m relaç- à situaçún bia. de um ou dois vaqueiros para de.le De maneira que êss.e nãQ é o pro. re.banho bovino, mas acarreta c 

sUeira. Vários prob ema.s ai estão t-ornar conta. portanto, fi, lncidêncul. bl-ema; o d! que se trata é que pre- seq~J.bnci.a muit.o mRis dano~a _ 
no. pauta, seUl Eolu ão; êste é um do custo dn produçã.o deve.sc ,RO t€l1demo.." mantu' o pn;ç.o doa carne a concorrência que a. carn-e bovin.a 
deles. v. E!x~ , está vendo, po~tanto, maior núm-efo de cabeças adquiriaas L1m nível razoável. \'Lsand.o a fuvo- à avicultura, â. carne de an.imai!:; 
que no Brasil S':! prende por ter d.o pelo dono da fazenda. ou seus cm~ re-cer - e eSSa é uma atrtude .alt!\~ pêqueno po:pt-e. Te-mos dad.os €o: 
e por n";o ter cão a verd:ld.e não pregados. E' precIso que, no Braosil, mente humanitârLa - Q população tiE·tlcos a rN:~-ito. A av:-cultura e 
queremos' resolve.: '00 a algmna nes~ haja, reajmente. um esclarecimento brasileira., pOSsibilitando-lhe a ~.,?m~ em "erdndeira decadência., no E 
ta. Cerra. sôt-re êste prab"!ema econôm.!CJ que pra. do pr?duto altamente nu.tnt~vo, sil. O avicu!toc não .<;e suS'Ut1~a tl; 

mUlta gente deSconhece. a preço baiXO. rstá pero.endo d:nhe!:ro. 
O SR. ATíLIO FONTANA _\ Entretanto trans!ormou-<s,e num Quero l·essalt-ar. agora nobtes $> 

NCDr~ SCO-l : ... "t, ente d,> que o GO~ mistério para que os espeoo.ladon$ hr:dores. que ês~e nãç é o bom ca~ O Sr. Jefferson de :tgutat 
vêrn0 tem a meln.: boa vontade. obtenham maiores. lucros, va.ntagen~ ml}1ho. pois que, 9.:"dUl. n.ã.o .conse- a.poiad·o. 
Talvez, a arses.sor!a ão e:sc:ar-eta o , ·c::epcionais e enriquecimento! nro gmremos conter a. infle.9ão, nao. aI~ 
C t..}tllO quantJ às ifieuldades ec:n se vcrificandG uma c-1rcunstâ..n.Cw. qu:~ cançando, por COllS€glllnte, atmgIr O SR. ATILIO FONT.'\N~4.. 
q'J'l 1L~ enCOl1tra!r.{)~ hoje. A paU- deveria estar pe:-...n:'ll1cnwm-enfie na l'e_ aqu~le nivel ,!e produt1v~dn.d:' ldeni r€..!U-cs num futurQ não mu.1tD 
tie:! do Govêrno, de maneira a!gu~ flexão de cada um - a de que. den~ T~nho em maos lUU !!rkf1.OO c.·tlnOn.s~ ta~te, a ..... cl'is-e; ; ter~"T~s fa~:'3_. 
m~t, f:men'a rodu o Conr~ i1en- tro em brn'le, h9-verá revolta. por pa.r~ t.ra.tivo ~o aumento d-~ n~so reba- ~ves, pa.a. uma .ndus.n"fl. qtlC.(' . 
tem::nt~. nf;oa EOdem .s 'aumen~; a te das populações opl'im.1das pelo nho bo·nno,. U~l dos prunelTos na e:- . i.)t~ .. enç.ami:r;lU1.d~. ~as. dev.co 
11 _. '\ cxp ..... rtapão e C ntel' a infla "a cw:to ele'{adissimo dos gêneNS de p1·t~ tatisUca rrn:.n-d.al I PO.!tlC<l. úe. nao s::: p"der .e:;ps; 

. ' ''. • t;"""d do V Ex' (.em rawo· . ,cr:·;--ne b:ov;na, e-·tao Cs nO:j"::''' ~ 
em ·5') Pal:. Imerra nec~~sl a~.. ~ O Sr, Pedro Ludotnco - E' o se:;:t::J- . '1'i .....,.. ~ do 'fi 1d' ,., . quendCl ~flrma que o o,'êl'no nao se úo mundo. .,L.C_~.:) em g.J.1!1 .... $ d .. cu .. G . 

O Sr. Arthur I,e11 - Permite tem dedIcado a ês.o:e problema.. Nunca ., T ,<. O Sr. Jefferson de Aguiar _ p 
V. Fx.\. t'm e.parte? se d·edícou, efetivamente. O próprio O SR. ATILIO FO~TANA.- ~~':~ m.t:--m.:>. Vcs'_J. E.'{-c~lén:ia l:tn ~IP 

MlniJ:3tério da Ag~'i{'uItura nã.o rece~ o seu de..-frute. tem sldç IDUl!O bUl~) t.2? <A<:,ent1menlo do Orad(lll () SR. L·.: ..... LIO 
p..,l .. ,1(3. 

be a.'S verbas orçamentárias, e os ór- xo, talvez d.evldv à o.!'lentaçao c;ue V~· E 1" 1 t' ~. " 
gã05 que particip:1nl da solução e c.a ~€n1.0s seguido. e que provoca o enl(l- c.:. a~.... xce.~en; .. 3.. €S.a . e~u;::?-.," I 

0n~!'" d~' pr-cblemas econômicos re~ I'"redmento dos retta.:nhos. Cc .. h ...... o. a,"lcu.tc~(S, tn~lu-.v 
O !:r. 1TLhur l.eile - E'tou .com- ... <.1. ~ , ... ., - t> Cocp" .. ..,~·va do Av"u!'"·,. dl C' ~ (' racionados cem {\ p.roduçáo agem de l.. ... ... .. ~ vu . 

r·:..flhllldr), o m todo inte,:&~e, aí; cen- tal forma que ninguém ccmhece reol- O Sr. Jefferson de Aguiar - Em de o!J.de tenho l"e:::idên~i3, n'>r .. ~n 
ridcrr"õ"" dJ V. Ex.1., muito opol'- p 1 d tug'lr de- ~er vendido:>. eleva~."~ o prC· IVIJ.1'Lr...s. nas m.c-n::.nh.a..> do F p:' 
t\:!'_," K~\' rC;Jresentam sem dti.vi~ n~ente o que o~oJ're. e um a O, a ço para o merc.ado interno. Santo, e ayicultc!'fS qU3 €.:ts.o 
• ,... .-:..", I " 'r .. - ,. d B{,'ãO gcvernamental: de outro ladO, 

(.1. U"l.l e.i(~ ..... ente <:O.9.·Jo .... çao u. a - '1 aç""ú permanente dos p-o- O SR. ATILIO FONTANA _ Nos. ó~ima situ.ação. Cc.'11 c~rrt_ rtl:~ p. 

r~!;~~ .. ~·"c.~J.~ p~t>'!ca. fe:d~r.al, no f~- I ~t1fdr~C;~ :tenÔE'r aM relevante3 1n- sa. pl'ocução de cnrne t~m diminuidJ. ~~ um lucr~ de um m:lhto ú.( (. 

t cl:) ri.:- oncnta lo, "P~'c-pH!la.ndo m'.:1OS I terê..~~es do· Bra""il e do seu povo. lt Ta.nto. a.qui, êstes elementos: partin- z~.ros p::"r mes. 
cle e;~·.:,,! a .. fl'~<~a re~elta. ori,!nctl de preciso que tooos "p:ns~mos no Bra- do de WCI, em 1953, subimos para 135, O' Sr. pedrO Ludor'co _ O l::- .... 
e:~?-~T~:('.::,O. A sltuf<:ao que \1._ Ex!l.. si! em primeiro lugar, para que a fe- em IS63. Enquanto o rebanho 9.mnen- em Bra"ili-a, ct.:.,:,~a mil e duzt:::·C', 
d~;~··:c'v,\ c":m l'eln.çao à crlaçao de lic-ida.de n~~ca1 pCB':R estar inserida tou de 100 para 120. a população f0i mil e trezent-cs eot'Uz2ircs. 
ga(lo e n~g6cios de gad'''', no sul dn na felicidade global do povo bl'asi- além, de 10') para 135. Em síntese: 
P. f<; {> perfeitamente id~nt~ca à que leiro. . . a pepulação brasileu"R aumentou mUl~ O Sr. Jelferson 
Se rf'<o;t;.'a r.a Região SUd'le.'> te do I O Sr. Pedro r.u(!~ví<:o _ Per.tnit.e to mais que a n~tSa DfOchlcáo d? ave está custando 
m;:"u Ests.ào, a B::thia, Ali ná. tam~ I o nobre orador um apa.rre? ( carne. l zeiros o quilQ nas 

de Aguiar· _ 
Q":m.koc-en-:.rb ex 
gl·an.1as e s;,tec 
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14'> cruzeiros o quilo no mercado in
terno.. 

O SR. ATILIO FO~1'ANA _ Não 
i> ê3te o p:'eço no Rio de Janeiro e 
:Sf..o paulo, 

Mas ouç3mcs, com muito--Ill.:S.zer, 
() r.·part.e já solicitado pelo nobre-se~ 
na,d-or Vivaldo Lt.."'11a. 

D!AtiIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

o SR. ATn.rO FONTANA - OS 
t"ol'necedores. de rações estão dei
xando de vend·ê.las pois não encon_ 
tTam maJ.s c.0Jocaçlío para sua produ
ção. Os aVlcultore~ não p<Xlem pô ... 
gar o preço e alguns têm comprado 
a cré~ito, por l'alta de 'condição f L 
nancel:a. 

E' êste o reflexo da p:Jlítica do goo_ 
vêrno, de r.{lngeJar ou p;'-DJbir a lL 
Vte comercialização da ca,rne 
. Isto' não aCO!lteceu apcn3S no Era... 

~1l: Tenho aqui ·uma conlerência que 
fOI realizada. há pouco tempo em 
Paris: (lé) 

o Sr, ViValdo Lima - Vou recuS'r 
na .Eeu discurso à p.assagem em que 
V{;.,.a Excelência falcu sôbre moi· 
nho.s, dizendo terem ê1es equipamen .. 
to' com capacidade superior As nece.s~ 
~idades na.ci·O!la&s. VO.<5sa· 'Excelência 
t-Specüiccu mesmo a cifra~ a porcen· 
tagem. L'A Fmnça., em 1961- .. 9~2. guall"_ 

d~va, em navios ao lalgo, cem 

quando diz que a dificuldade ~a ex_ 
portaçã-o de carnes criada Ij6.jO Go
vêl'no esta, a esta altura. concorreu... 
do para o estrangulamento da p<L 
cuána., Dei jà aqui meu dep.oimento 
ao di.scuno de V. Exa., quanto à 
minha legião. A atividade, até aqui, 
foi exc21ente, relativamente a lucro. 
Mas. no momentO, há pletora ae gado 
e cOmo os preço,:; não ::.ão conve
nientes, o criado~' ettá se desfazendo 
das matrizes, procurando, naturaL 
mente, frear o G'e::envoiVlmento da 
produção. E' assunto mUHO imp-or. 
tante, para -o qual o Govêll1o deve 
volver suas vistas, pOis pod~ trazer, 
realmente, consequênclas lmp:evisí
veis para a economia do palf.\. Essa 
a sítuação da minha região. Sinto. 
me no dever de mcorporar ê~tes es_ 
clarecnnentos às cOllsjder8:çõe~ multo 
oportunas. mUlto imr.ortantes que V. 
Exa. esta fazendo, neste in,e;tante, da 
tribuna. 

O SR. ATILIQ FO.NT&"J"A - T·e~, I mIL toneladas de carne congela_ 
m03 setenta e cinco pOl' cento de ca-I da, t:.em consumo e sem colocação 
p:icid:a'de o~iosa. no mercado contmenial.'~ 

O Sr. Jefferson de Aguiar O O resultado de.'5sa· política do Go .. 
que enCR'l"Iece a prOd'lçãQ. vêrno francês foi oferecer caTne a 

O SR. ATILrO FONTANA baixo r·!""êço ao povo frances. Hoje 
Pe·'·feito, estou de acôrdo co;.'11 V(){:-sa a prodt:'çã.o de c·arne naquele paÍIf 
EKcelência. está em cnse, como de resto no mW1-

do inteiro. Atê a própria Argentina 

O SR ATILIO FONTANA _ Mui
to grato ao nobre Senacor Arthur 
Leite. 

O Sr. Vit:aldO Lim.a _ Soube e - grande pais produtor _ tem de 
pl,lde verificar pessoalmente, que r~.:::ionar a carne para a. sua popuJa_ 
(>.x~te falta.. de c.ota. de trigo paüa os çao. N"a França, a situação é seme_ 
moID1hos prcduzll'em totaLm·ente e lhante. ~lê) 

A verdade ê que a prodUÇãO de 
carne, no Brosil - apesar de St:l 
atribuer sKuação pro:ni.swra aos n03-
50S pecuaristas - não se t.em ~x 
../ancüdo COmo é de se esperar, Es 
'tudiosos estra'11geiro5 que visitarem 
o Brasil de-Glararam que o pais tem 
oondições pnra se toJ.·nar um dps 

maiores produtores e exportadores 
carne do mundo. No en 'anto~ nossa 
produção está. muito limitada. Ape~ 
sar desta situação, coo.statam<lS que 
o Govêrno brasileiro t-em permitido 
a exportdção de forragens, tais como 
farelo <le amendoim, farinha e torta 
de soja, de babaçu e de outras .se4 
mentes ol<Xlgincx;as; e, até pouco 
tempo, exportá1ramos mnhO. 

d·ar ao Brasil o prOduto de que êle 
o~rece. Os moinhos não estão oCIOsa. 
mente imbalado3 no Brasil, mas sim 
:p.or falta. de cot.~ de trigo, que lhes 
d..e·:erJ.a .'3I3r atribuído p:)r quem. de 
direito. 

O SR., ATILIO FO!\TTANA - Se~ I 
rm, nobre senadül·, a f6rmula pa'ra. 
reduu ama!'gem de lucro, fo-rnecen
do ba·~t::l.lnte trigo em grão. Daí ad~ 
"\'11":8, a.bundânc~a de oferta de fa.ri~ 
nna e, cClnseq~enteUlente, €stRria 
s~nad<l o· problema .. Mas, lamentà~ 
velmente, nOsso Pais não tem con~ 
dlções d-e im}}crtar trmto trigo, pa'l'R 
um fornecimento em abundância. 

Ten.ho ·lma estaW . .t.ica em meu es
cli:ório, l'elativa ao desnível entre o 
pl'eço do trigo em grão e o p.reço do 
rJâ:), que, em v&.rioo pais-es vai de 
'/0 a 120·ro. No Brasil, a diferenca 
ehtre· o p·reçQ que o moageíro paga 

'p:çlo trigo e o que paga pelo pão ° 
cé,nsuhüdor é da. ordem de 25-0%. 

Mas., senhc;:e-s senadores, peTmi-
~m-me que pro.ss~ga neste meu ra~ 
c:'ocínio com o et·cc'ÇO de trazer -es· 
c:arecimentcs, 

o Sr. Vivaldo Lima Vcs~a Ex-
celência está. pl'estando uma g'rande 
óo:nbDra.ção, InfelizmEnte, t~ve que 
se.r atropelado no seu diScurso. 

O SR. ATILIO FONT.-\NA - :\1ui· 
to grato a Vossa. Excelência. 

Há tambem o problema. da innu~ 
Ê1nc:.a da. carne bovina sõbre a cru.'ne 
de ave. Tenho certeza de que. num 
iUtu:,o não muito distante, haverá 
~,'>C.assez de carne de ave, O pr-eço 
se t0:,na·rá· muito mais elevado, con~ 
t.o!'me se ve-ri!ico'l cOm o pl'Ob-lema. 
da s.ainccultura em noS!:o pais. 

Já pOl' vári.as yêzes tenho a.bor~ 
dado êste assunto, Em 1961 - 1962. 
l) suinocultor vendeu a. sua produção 
ahaixo do preço justo, a. preço de 
~uitO. 01'a, essa. mesma situação está 
e-nfl'ent.ando hoje o avicultor. A 
p-rodução de wínos no BrasH decreG~ 
ceu sensivelmente; vel,~f1.c11m{)S q"le 
o preço da :Jauha e dos Pl·odü.tos d-e~ 
rivado,5 e exorbita.nte. 

Porque? pru:que há falta de pro~ 
dução, pct'que o sulIlo-cult'or não se 
pôde manter. () preço de seu prOdu
to e.s,tav?v 'nuito baixo, aviltado. A 
mesma. coisa - rep~to - es~á wce
de!1~-o cem a avicultura. 

Tenho aqui dados que me m3.re~ 
cem pIer:a. fé e ccafiRlnç·a.. Estamos 
vendEndo, em São paulo, o quilo de 
fral!l~o abatido enWe 550 e 650 Cl"l
~e!r05, dependendo do tipo do fran· 
go da. apresentação, da embalagem, 
etc, E o produto é revendido a 771 
ICI'Uze"iros o quilo. 

O Sr, Jefferson de Aguiar - ~a 
jdamu~ção não COl'!Vf:f'l){lDlde à' 1"00.. JIdod.. _ venJa. 

"Agora. colhem-se os fruto.5-
dessa pOlítica, Falta cal'ne no 
mundo. O Brasil é invadido pe_ 
103. compradores. Missões e tele. 
grama.s, rodos os dias, imploram 
cedam-os algumas toneladas de 
carnes, Tivéssemos ce:n mil to. 
nelad3,s, e cem mil toneladas ven. 
det"iamos. . 

Na França, onde ao faJta. de 
came bOvina. assume proporções 
alarmantes, o famoso jornal "U 
FigaJ'O" p:'omoveu uma mesa.re
donda entre espeCialistas, a fim 
de esclarecer a opinião pública da 
ma@:nMtude dlC p!l'oblerna e suas 
perspectivas. E' <l·esea.. troca de 
opiniões entre "experts'J que le_ 
vamos informaçã.o aos leitores." 

A causa desta diminuição de pro
dução de Carne na. F.ra.nça .f.Di portan. 
to o preço nã-o compensar. AMim, o 
fazendeJro francês tranSformou mtas 
pastagens e planteis em lavouras de 
cereais. . 

Existe até uma demonstração de co_ 
mo êles enca.raram o problema,; um 
fazendeiro, tendo COlhido em um dia, 
corn mãguinas modernas, chegou em 
casa e diSSe para a esposa: "Pronto! 
A ordenha que faziamos d'lrrante um 
ano eu a fiz em um dia apenas! 

O fato é que eles aband·onaraIh a 
prOdução de leite e carne para se d.e
dicarem a outras atividades, maiS 
rendOsas. 

Em nossa Pais, lamentâ.ãrelmente, 
tenho observado a meSlua coisa. Ain.. 
da hã. pouco.s dias. visjtando a região 
cafeeira do oeste paranaen.se, tive 
oportUnidade de conversar com pe.s
BOas qUe me merecem tôd-a a. con~ 
fiança e que me declara.ram .ser o 
café "'<i melhor Javotu·a. Por esta. ra. 
zão Os agricu}t.ores estão renOvandQ 
seus cafezais. procurando plantar no~ 
vamente Café, abandonandQ a pro~ 
duÇão de milho, feijão e outros ce_ 
reais. Marcham para a monocultura 
do café. 

Por que não fomentamo" a agri
cultura, a p:,cuária? Por que não 
criamos condições para. -o desenvo1 4 

vimento dos nos.-:Of; rebanhos. para 
transformar tôda. essa forragem em 
carne. em gordura, em leite, em ovo.s? 
Por que export.amos fOlTagem para 
os pafses que produzem êsses gê
neros tão necessários a alimentaçãO 
do poVO? Por essa razão SI', Pre~ 
.. i.dente esperamos que -o eminente 
Ministr-o de Indústrjao e Comércio, 
Deputa<lo Daniel FaracQ, encal'e com 
resolução o problema e faça ao SI', 
:Presidente da. República, na primeira 
reunião do Ministério, a. necessidade 
de exportarm.os carne, de fo~ 
mentM e desenvolver a. pecuária. 
Se o preçO da carne, base da a}jmen~ 
tação do pov~ brasileiro, sofrer ma· 
joração, que se ft3.Ça. nôvo reajusta
ment-o salarial. ESta. a úmca. salvação. 

O Brasil precisa exportar para su.s~ 
tentar O vaJ~r do nosso cruzeiro, 

Se O custo de vida continuar em 
a.~censão, que se te.ça o reajusta· 
menta salarial _ repitQ ~ para que 
o povo braslleiro Po.s.sa ter melhor 
paddo de vida. 

considera·mos de grande impor ... 
tãncIa o apoio e estímulo '\. exporta
ção de carne. O BrasU tem condi
ções, não só para. exportar 16 a 
20.000 toneladas ou as 100 ou 150.000 
toneladas que, em outras éPOCM, ex· 
portamos, mas 400 ou 500.000 tone ... 
ladas. Fomentemos a pecuária. em 

Assim também acontecerá com larga escala, transformemos o nosao 
aq,uéles que de~ejam criar bois: abaL "hinterla.nd." em po3stagens artificIais 
d-onarão em certos casos a pecuárIa, cujo renóimento é dez vêzes maior 
plincipalmente nas terras de cult·ura., <lo que as pastagem; natlvM. Ame
para se d·edicarem à monooultlU'll, aOs ni:zeremo,S n~im o flagelO da infla. 
Tfl'Qlduto5 com 08 quais o Govêrno çAo que preocupa o povo brasileiro. 
não interfere, cujas preços não Um!... Este O apêl0 que lançamos desta 
ta. Isto acontece no oeste do Para. tribuna, a S. Exa., o Sr. Presiden~ 
ná, onde é pago o preço de 400 cru_ te Ca.stelo Branco, para que S. ExR .. 
zeiros o quilo de café beneficiado na examine melhor a situação e tomen .. 
fonte de produção. t.e a exportação de carne, õerá uma 

O Sr. Art]wr Leite - Nobre Sena- provldêocia, não só benéfiCa à oh
dor, no partICUlar ela rent.abllidade tencão de divisas tão necessá.rias à 
da. pecUâria. em relaçãO a outras atL estabiliZU:ção do cru.zeiro COmo mna 
vidades agrícolas, e~tou com o ponto ajuda. nooga na luta oontra a alta do 
de vista do nobre Sena.dor Jefi'erson custo de vidl1, o que nos permitirá. 
Agmar: acho que a pecuária é uma oferecer aituação de bem-estar e tran
da3- atiVIdades <te maior rentabllida.<ie quilldade ao povo brasileiro. 
no llras!l." Na mlnhjt 'Nl!;I1Io ~ Era" que desejava dl"",. Sr. PtlI· """"tece. Agora. V. l!:m. tem """'" _1>0. iMulto bem. M<tIto DeiIií., 
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o SR. PRESIDENTE: 

(Cattete Pinheiro) _ Tem a pala_ 
vra o nobre senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE: 

Senhor Presidente antes de iniciar 
o meu discurso, pediria. a V. Ex. 
mandaSSe verific3r se há .sustenta.~ãa 
numéri~a p·a.ra o prosseguimento dos 
nOSsos trabalhOS; se existe um mini .. 
mo minimorum fixado no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE: 

Devo jnformar a V. Exl!- que há 
número regimental para a continua~ 
ção dos trab:llhos. 

O SR. EURICO REZENDE: 

(Sem revisão do oradOr) _ Senhot 
PJ"e::;Jde-nt.e, senhores selllJ..dores, lU: 
últimas 48 horas assinalaram, longe 
de Qualquer dÚVida um episódio his
tórico na vida social, pOliticu. e admi .. 
nistTaLi\'a do País. Fiel ao manifesto 
lanç':l.do pelo Governa.dor Magalhães 
Pinto, em marçO do corrente ano, qUe 
significou o toque civil inicial da re~ 
voluçâo democl"ática, o PresidentE 
Castello Branco enviou ao Congr~.sc 
N"acional proposta de emenda inci. 
dente sóbre vários setores da Cons· 
tituição Federal, começando a con
cretizar-se, rusim. o atendimento da~ 
legitimas aspirações do povo brasi4 
leiro. 

Dentro dessa atmo?fel'3. de euferria, 
algumas correntes políticas _ dentre 
elas elementos derrotados pela R~vo~ 
luçâo e que a ela, em votação dei 11-
geireza, imediatamente aderira.m _ 
formulam críticas no .sentido de que 
a. União Democrática Nacional se ·en
contra em fa.c::e de constrangimento. 
sob a alegação de que combatemo.s 
altemções de e!>trutura e de infra~ 
estrutura do pais. 

:B:siSe fato ou essa círcuns,f,ãncía, rC4 
presenta. OU uma intriga. de natureza 
eleitoral, visando a. enfraquecer (li! 

bases do nosso Partido, ou, 'então, a 
conveníê<ncía daqueles que pretend.em 
encurtar ao área de concorrência, 
para melhor. mais rápida e comada. 
mente usufruírem da sua condições 
de situaci6nistas, 

. Senho!'" presld·en te, neste pe'Qlleno 
discurso. guel"o dar a minh.J. contri~ 
buição, a fim de que s~ aclare o sen
tido programático da t.JDN. O pro~ 
grama do nosso partido. aprovadd na 
VI Convenção Nacional Extraordiná
ria, em 24 de novembro de 1957, vale 
dizer, há. quase sete anos, diSpõe o 
seguintej taehativamente, in verbls: 

A UDN não Se escraviza ao di. 
lema: "estatismo, injciati"va 'pri .. 
vada." 

Ante e. evidente transformAção 
por que passam presentemente 
taIS conceitos, a UDN a!'!ata uma 
posição programática. que consis .. 
te em escolher, Objetivamente, 
em face de <::ada situação de fa .. 
to. a solução qUe melhor atenda 
às exigências do bem comum," 

Portanto, num ângulo fundamental 
das .suas definições, a UDN, pràtica
mente desde as ~uas origens em 1945, 
entende que a v1da pública brasileira 
não ,se deve fixar nas suas diretrizes 
em tôrno de radicalismos. quer quan .. 
to à intervenção do Estado que .. 
quanto à intervenção da in'iciaUva 
particular, na, sOlução dos seus ,pro ... 
blemas. 

Entendo - e eSSa é a desejada' pa~ 
litica de interligação - que o e.:;ta
tismo não exagerado e a iníci.ativa 
privada, sem o glutoni'Smo do Podet 
econômico, podem e devem dar-.'le as 
mãos em b\I.sca de um estuáriQ co· 
mum de ob-jetivos, de SOluções ade .. 
quadas para a 'conjunt.ura sócio4 cco
nOmica do País, E de acôrdo cdro o 
seu programa, a UDN, na execução 
d~sa diretriz, nasceu e viveu da ·con
cepção de u:m.a socieda.de, como jé. 
fOi proclamado; em que os ricos se
jam. "m.enos poderosos e os pobres se ... 
Jam menos s-ofredOl"'t'$. 
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pareça. Que já. êst.e ano estejam or .. 
ganizando a Escola de AgrQnC!mia, 
deptl·o da. Unlw.râc1ade Federal ê.o 
EsL·ado de Golâs. SeI, até, que al'gur..s 
aluno...,: r.zeram o ex.ame vestibula1; e, 
por falta de verba e tambéJ1l de pro
fe.:sOr-eS, a Escola n,Q fUhclortQu. 

O SR. EURICO REZENDE - p"'o 
gunto, então, n. V. Exa.: Pode '.lm 
goiano da classe média se trartsplan ... 
tel' ao Estado do RiO, de São Pau~o, 
d~ Pernambuoo paroS. fazer o :;eu CIlt' .. 
.so de agronOmia oU de veteriil.ál"l:t? 

O problema. nã'(} sé só Ua ex.itt~l1.
c:a de número· insuficiente (J~ esc,.}" 
~s. de n.grono:r.nül, de veterinària. O 
que importa também é a puwerJ$>."''' 
ç[>o, a diversificaçã.O dessas escol}.'} 
pOr todo O ter,ritório nacional. Vê \l ~ 
Exa. que Os maiores potencialidadeg 
estão no Pará e Amazonas. rarece
me que as esta.tísticas colocam no 
Pal'á apenas uma. escola de Agrono ... 
mia ,Ou de Veteripária . 
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o SR. PlffiS.lDEN;rn (Ftl.ze:ndo soa,. 
os' Hmpanos) - Lembro ao nobre 
ortulol' que se está esgDt.a:ndo () t!~D1 .. 
'PO de que dispõe. 

o SIt. EURICO REZE~,rDE - s!'; 
Ptes!dente,. serei breve. 

O sr, Atiho Fontana - Permiti! ~l. 
D:u. outro &p.artc? 

O SR. EURICO REZENDE - L.'\
lllfhto não poder conceder u ap:1Tte 
que V. Exa, me so~icita, uma v~z 
qq.e fui advertido pelo Sr PresjdenLe 
d~ Que meu tempo está 'qu.lse e.sgo
trt-do, 

= 
o SIl. EURICo REZENDE - Poli 

não. 
d Sr. José Fe!it1ialto - Alllda há, 

a agra-var, o fato de que apenas ttnS 
dOi!:! mil e poucos engenheiras -agrd
nomos .sào registrados no tC.ILE. 
A.!." e que, portanto, exercem a 
ptOflssr.o. M"édico~ l'et-el'inário3 nem 
entidade de classe possuem, tal é o 
desinteresse pela própria. profissão. 

O SR. EURICO REZENDE -
Ne.::;se pUl'ti.cuIar ten1C5 CMOS inte
ressantes coma por exemplo, o do 
8r. Darcy Ribeiro: professor, nunca 
deu aUla, e Reitor, nunca f 01 pro_ 

a -Sr. A.iílio Font,an.a - Meu a!J·}.·r- fessor. E:;.<;M anomalJas nós as te-
te ser4 Jjt'(,ve. t ~os por ai ~ngravidando (I. vida na... 

O SR. EURICO REZD:.JPZ _ PJ13 C!O~'3.I. , 
n..1.o. ' Si'. Presldt'nte, 51's. Senado!"eG, :\0 

o Sr. AWio FonúWG - Além c; .. 15 
pO<1Cas Escolas Superiore5 de As'O
mmia. e Veterinária existentes n() 
,Bra5jJ', Os técnicos, quando pr-:llr~\m 
uma colocação e a conseguem. per_ 
cc,bem, iniCialmente, Cr$ 7J,OOD,OJ cu 
«1':;;1 80,O{J0,QO mensais. Agora, .com a 
nOva re.strututaçãó, vão' petceber mais, 
~:Ias ate ~ta data um agl,'ônomo QU 
'lJ111 veterinâr:o percebe e.:;ta i:1S1gnt
tfcante qüantl~. Como pode h:vet CIl
~uslas~1o. por ,parte da. juventu(lc, 
p~re, lIlgr~a-s nessas .Escola.... ~·u:p~
tlOl'eS? Esta. a; ra.zã·Q pr!ncipal da nps. 
~ jm'entude não procurar tais Es
tolas. 

O. SR, EURICO RE.'ZENDE _ 
Agradeç? a contribuição dos aparte::. 
dos emmentes Sen.."{.dores JOsé Fel1-
dano e At1lio Fo:ltana, radicad.)S na 
"ida d.o interior e que salientaram 
muito bem o primeiIo as den~i~u_ 
c:ia~ da, nossa organ1zru;:ão admt*1is 
trativa e o segundo. a faHa de atra. 
tivos para a vocaçãO, para o estudo 
de s.gronomia e veterinálil1, . 
. Sr. Presidente. vou concluir, por~ 
çue V, Ex.a.. me advertlu de que o 
te.z;lPP de que dlspunha. estA a se 
eXvinguir. COncluo, dizendo que Ilo 
AmbH;<? da reforma agrár1l1, o Poder 
EXecU~lVO e o Congresso terão que 
lazer es.ttldo anladurecid<l, a fim de 
Que s,e ~btf'Jlha. realmente um texto 
con~ti tt!clonal, 011 um text.Q de lei 
ordrnárm, - pouco importa - que 
aprecnd.a as peculiaridades re~!onais 
e, setorIais, dnndo à. reforma ?grá_ 
rla ':,Quêle l;cn~ido de flexIbilidade 

(flue nao ctmseguiIDoc dar ainda. à noS-
6a reforma ~duca:cionaL 
, E' preciso que o GO"r'êrno ..sti:nu
le e crie ~ndições propicias ao de_ 
senvolvimento do. ensino técnico 
que, em qU:l.tro ramos, interessa pro_ 
fundamente a qualquer ref0!111n 
agré.ria, sem cujo 'ltendimento ~ss.;'t 
reforma. mergulhará. no fracasso e 
n~ utOpIa: os agrônomos, os veteriti 
nru'ios. 08 sj,stentes sociais e Os {,.CO_ 
nomistas doméstioos, profii:O,';'onai.s 
Bem, ;8 quais a reforma agrária não 
8e :mplantal'ii no Bra.sn, a 'O.9.!) Ser 
apenas no seu conteúdo jurídiM. 

O Sr. JOsé peliciano (Com. tlS3cn
time'Mo do oradOr) _ Além dês!"("s, 
temos os cnrsoo de ensino médio 
que formam, C9patazes. moniw,reo'i e 
mestres agncolas,' exatamente aq!lê
les que, cl?rrespondem a03 enfC!"lllei. 
rcs e tecnlCos na. prátIca médiC":<l. 

O SR. EURICO REZENDF _ De 
lno.?0 que, no ramo da agl'om'Jnla 
estac. compl'eendidos os monitore", oe 
03 mestres agrícolas. São S:'lbdit"-i. 
r,ees. 

Ora, as estatfut~c.as de 1958 l'eve~ 
lavam Que tínhc,mos, no BraSil, a;e 
~s.s, o .seguinte número dêsses pro, 
12sslOn.?Js: 

Agrônomos - 7 .500, 
Vet~rinâtios - 3,000, . 
A.'Ss!stent.es sociais - 1,600, 

ccncluil' saúd.1> o Pre:>idente castelo 
Bnmco Que nos ofel'e~eu o P'f'sto 
hiStl\l.'lco atra7'é~ do qual estamos 
penetranda OOrajoSA e ,.itori.osamen. 
te na faixa das reformas de txlse. 
Damos aqui tambeni, a certeza, inau 
.b~]á,vel 1e Que a União Dem.otrática 
NJ..~tOnal, fiel :10 seu prOgrama c ao 
se,H comprolfl.iSso com c povo br.1Si~ 
!elpo, dará, em sinceridade e em ho. 
n'1.!:t.içtade, o melhor dos seus esfor. 
ços, c.orr~pondendo, aSSim, aos gran
des anselOs e aos redentores objet.i~ 
ttC3 da revqlução demotrá.ttta. 

Era o -que tinha. a dizer. (Milito 
be-mj • . 

o SR. PRESID&'lTE mOGuE!
RA DA GAMA) - liã. sóbre a. mesa 
índicação de autoria d.o nobre Sen;).~ 
ClOl' Cattete Pinheiro, que será. lida 
pelo Sr. 1Q Sec:c.tário. 

}j;' ilda a seg-uinte 

Indicação 
Sugere o C,rame de que3tões 

reJGcionDdas com o Plano Edu
c(tcicrr..al de Brl{.:jília. 

NOJ: tênuo.<; do art.ig:o 220 dtl Regi_ 
mento .Interno. tendo em vLsta. a. 
conlpet%ncia que est",'bcl€Ce, 
, Indica 1\ ComlssãQ do Di.':itrito Fe
deral o exame oas GQL'S~Ôeá relacio· 
nad.a.s com o PlanQ Educacional de 
B~.silia, ~pecialm(l:ne no que diz. res
p~lto; 

1 - à. cor .... struçáu ~ e.5~ado de COll
scrva.çãó dos prédios e.'3COla_ 
res para- o en,s!no primário e 
enslno médio~ , 

II -: à situa.ção' doSo }>l'ofes.zô:a.s 
quanto ao número ncces:::ário 
a cada unidaóe escolar; 

UI - à. forma de aquÍ.')içâo e emp!'ê
go dQ rn •. ,lt!l'.al ae COll.smno 
e equipamento escolar~ • 

IV - e il:} lunciQnamento do en .. 
sino pr:mâl'ÍO e do ensino mé ... 
dto. 

Justificação 

O artigo 222 do R.eglmen~o Inter
no não permite que s'Ül:citemos ao 
órgão cDmpetp,nte, como era nosso 
<1~ejo pl'OYIll,éncloas lme<ka..a,s que 
vies.sem solucional', com a. urgêncja 
que se faz. uecCS5ári.a., a precária si~ 
1uação que vem' ca-racterízando o en~ 
sino em Brasíl1n, 

Nâo podemos, no entanto, deixar 
de solic.tar a eó,;;,a comissão que, no 
USo das prenogatlva,'5 que lhe são 
assegul'adas pela Regimento Lnter~ 
no. sejam os próblem3.5 do ensIno em 
BrasHia deviàameo.He estudados e 
apre.sentadas as medidas legais que 
possam garannr a pkna execução 
ci'J~ seu plano e~'"!ucac:ona1. 

Este a motIvo da pre.3ene indicação. 
sala. da& Se.s:;õcs eru 26 de junho' 

I de 964. - Catlete P:1I heiro. 

O SR. PRESIDE:iTE:, 
E<:onom!sh .. s domésticos, d~plomJ_ 

dos, apenas _ 55! (Nogueira da Ga.ma) - A Indica-
Tive oportunidade de rever hoie ção do nobre Senador CaLtete Pi~ 

essa estatística, e a divulgO, e 'a P!'Ú. l1heiro vai à Comissão do Disttít.o 
clamo sem nenbum lapso do memó- I Federal. 
1'Ja. I Passa.se à Ordem do Dia 

O Sr, José. Feli~iano _ Pi':·mite._ ACham-se p:'eselltcs na casa 32 Se-
me V. EXa. um anarte? nhOl·C.s Senadores. Niío há número 

= ., 
votações, Em consC(tuêncí.a, fica. adia,.. 
da. a. votação do item 1. da Ordem 
do Dia.. 

passa-se ao item 2 da- pauta. 

D.tScusdiO, em turno. único, da 
Redação Final (or!el'ecida pela 
Comissão de Redação. em seu 
peder n9 364, de 1964) do Pro
jeto de Le! do seoado n' 18-61, 
de autoria do S1', Seufrdor Guido 
Mondim., que d!spõe sóbre a na
cionalidade de menor estrangei
ro residente no pais, :.Hho de pais 
estrangeiros natural!u1doQ brasi
leiros e aqui dómicHiados. 

(pausa) • 

Nenhum dos Senhores Sf ... J::idores 
desejr:ndo USa!' da palavra, declaro 
encerr3c',a a \l~,:cu.:sào, 

Está encc!"l"ada, 

Não havedo emendas ou retif1ca:
çõese e nem qualquer reque:rimento 
no s'€.ntido de que seja a Redação 
F1f.;.;.1 stLbmcLlda a "õ'otos, wní. él1 dJda 
como definitivamente ap1·Q ..... aêla cos 
têrmos do arti:;:ô 31iJ-A do r{eg~-:nento 
Interno. 

E'I a, .se,g-wnte, a. redr.cfto tinal 
aprovada., que vai à Cáinarn. dos 

Deputados : 
PARECER N9 364, DE 19M 

Redação final do ProielQ de Lei 
do Senado no 18 ae 1961 

ReL"ttor: Sr. Júlio Leite 
A Comissão t\pr~senta. a re<1aç5,o 

final do projeto aI':: I~ei do s,en:1do 
nO 18. de 1961, que di.spóe sôbre n. 
nacionalidade de menor t-stnmge'l1'o, 
residente no país, filho de petls e3· 
tran!teiro5 naturn1i.zados brasH-eiro., e 
eqtU- dom~cíl1ado~. 

Sai.1, das Bes-,ões, em 17 d~ junhc 
de 19'6,f, - An.tonl.o Carlos, Presldelt* 
te _ JUlio I.eUc. Relator - Ed·mun~ 
do Let'i. 

ANF.XO AO PARECER N9 S6.Q 

Disp6e só'llre a nacion~..lidaae 
de menor est1'Q1l{jciro residenf.e 
no Pats, fi.lho de pais estrangei
rOS lllltura.ltzados brasileiro! e 
aqui domiciliados. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O menor estrangeiro re· 

side.nte no Pais, fiUlO de pai;:; estran
geiros 118tura!izados brasileiro.::. e aqUi 
domicillad:).<;, ê considerado bmsi.1ei.ru, 
para todos..Q.3 eleitos, 

Art. 2'.' Atingida D maiorid.ad~'. 
deve.rá o interes.sado, txu'a conservar 
a nr:.cionaEdade bra.sileiro, opt.n p'J), 
em, dentro de qurttro anos. 

Art, 39 Ei't.a lei cntl'ar:), em \'i~ 
gor na data de sua publica.ção, revo~ 
gad<3s as disposiçõ2s em contl'á:'io, 

Discu.ss50, em tunl-Q único, da 
relLJlçáo j,nal (ojerecida pela Co .. 
missc10 de Rcãação em ~eu Pa~ 
Tecer n9 35!]-84) do PrOjeto c.: Lei 
4a Cámara nO 1 de 19G4. (n? 2',804.. 
Qe 1961, nU Cau/, de origem), qUI; 
àá 'l1Ol,.'a redacão final ao artIgo 
25, da ··,ei n9 3',807, de 26 de Qgôs· 
to de 1960 (Lei. OrgânIca da Pre
vtd{F~cia SoCial). 

Em discussão 
("Pausa, ) 

final 

Nenhum dos Senhores senadores 
pe-dindo a palavra, declaro encerrada. 
a dis.cussão, 

Não havendo emenc(l.:"; ou retifica, 
çôe.s e nem qualquer requerimento. no 
.s.entido de qUe seja a' Redação Fm:ll 
submetida a votos, será ela, doo", conlO 
definitivamente apro"ada, no" tênno" 
do a.rtigJ 316-A, do Regimento In
terno. 

_ E'. s •• g1llnte a ;'~ão iJ~ 
e..provadff, qUe vai à sanção: 
PARECER. N9 358, DE 1964 

R,edacdo jinal dQ p'roteio de 
Le! di Câmara, no l~ de" 19C4· 
(m 2.804-B de 1961, na Casa; de 
odgem> • 
Relator: Senhol' JúLio Leite 

,A Oomi..,,~ão apre.senta a red4~~o 
fmal do ptojeto de Lei da. Câm.1l.'a 
nQ 1', de 1964 (nO 2.nO!-B, de 1'961, 
na casa. de o:rigem) que (já. nova re .. 
dação final ao art: 25 dQ, Lei :r.ú .. 
m.?l'O 3.S<n, üe 26 de a.~&to de [';:0 
(Lei Orgânica da Previdência S' é'l ~). 

Sala. da$ Sessões, em 17 de jur.'lO 
de 1964, _ Antõnto Carlos, Pa.si<;l.:'n
te - JUlio Leltel Relator _ Edlltun .. 
do Le1it. . 

ANEXO AO PARECER N' 351 

Dá. nova redação ao art. 25 da 
Lei nO 3,807, de 26 rie a[16st~ de 
1960 (Leí 01'gânica da PrtJvi-;têtL
ela soc:lal) • 

O Congresso Nacional deCl'etJ. 

Art. 19 O 8·rt. 25 d~ ~i l~U-
111€1'o 3,8ú7, de 26 de agô&to di rsôo 
(Lei Orgã:i1icâ da. Previ<lêncÍo.1 So
cial), pa.sc;3 a vigomr com II Sej',.lin_ 
te redação: 

j'Art. 2ii, Dttrante os 'prliri't>1ToS 
15 (quinze) di:ls de Mastament& dO 
trabalho, por motivo de doença, lll ... 
eumbe à en~prê.sa paga.: no seg1U"~ 
do o respectIVO saláriO, no seu \'(;I1Or 
l.ntegral" . 

Art, 29 Fica.. revog.:1Go o art. 2" 
do Dec!'eto-lel n9 6;905. do 26 de .se .. 
tembl'o de 1944, 

Art, 3'" Esta lei entrará em 'I'Jgor 
n[l.. data (]e sua. publicação, revoga .. 
das as di::posiçõ&3 em contrá.rio. 

Discussão, em turno Ú1tlCQ ã.a 
parecer nu 324, de 1964, d·a Co .. 
71~t.~sã.o de F'inanÇ>ls, sôbre o Ofi_ 
CIO 77/l 9(} de 17,4.64. 1)210 (/lt!tI O 
Presidente da Z,'undacão das Pio
neiras SociaJs. encamÚ/-hou ao Se .. 
1UJdo o relatório das ativitimlts ti 
cópia rio hatcr.nço cem cspomletl.tc.s 
ao e.1~ercícea de 1903, tiJ:11.'!11."I" znj~ 
tituiçâo (parecer declarando "lwt:er 
a Corníssdo de Fínanças tr!r.oado 
c;;JLhecimento do expediente), 

h~ c]lSCU~Sõ.o o parecer, (pausa.) 
, Nào havendo quem pt!ça a p::davra, 

aecl(U'o enc/~rr.ada à àiscus~áo 
,Fica adIada a votaçüo P{)~' f:-:1',:). de 

nwnc:'O, 

CO~WPiUtf,CE1'tr ;\lAlS os 
SJ-;NHOnES SENAllORES 

José Guiomard 
DC'síré Gual'any 
Zaehlll'la,s de Assumpç:u) 
MOUl'n Palha 
Seb3,sUão Archer 
JOa(~ulm parente 
DíX-!{llíl Hcrado 

Dil1!l.rtE' M::t~'iz 
RUy Oarneiro 
João Agripmo 
Aibino ~,n'l't\ 
Eduardo Catalão 
ArtllUr Leite 
Jefferson de AQ;lÜar 
Eurico Rezende 
Aarão stetnbruch 
Vasconce!n.., rones 
Gilberto Marinho 
Pa-<tre' Calazar.>~ 
Lino de M!lttos 
Adolnho Fl'ancc. 
uuido Mondin 

Nada mais havendo a tratar, ('n
cerro a pre~ente sessão, de.5l~n,lndo 
para a prô.xima têrça~fel1'a a SO,gu1llt8 

ORDEM De. DIA 

,')essúi) de 30 de junho de ig~4 
(Têrça·telra) 

1 

, Discu~sã.o, em turno único. do Pro
Jeto de Lei da camara n9 21. de 1964 
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r n9 8ül-13-63 na, Casa de origem 
(com apreciação d~ 1njuridicidade 
nas têrmos do a.rt. 265-A do Regi
mel;lto InternQ) que assegura aos ex
combatentes. da FEB, qUe hajam in
gre$sado no Magistério Militar, os 
benefícios da Lei nQ 3.900, de 19 de 
junho de 19tH, que jispõe sôbre apo
Gent-adoria. especial dos integrantes 
1V.1 Fôrça Expedicionária Bl'a~ileir3, 
tenqo Parecer nO 292, de 1964, da Co~ 
mi"$ão de Constituição e Justiça, pela 
U1ju:ridicidade. 

2 

Dlscu!:são, em tu~-no ÚUlcv, oa re· I 
t1açã{) final (Ofereci.da pela comis· 
f:ião de Redação em seu Parecer nl!· 
merjJ 382, de 1%4) do Pl'~(;to de De· 
creto~Legislati'lo n'" 5ü. de 1963, ori· 
ginâirlo da Cârr:m'· dos Deputados 
(n'> 169-B, de 1963. na Casa ele orI
gemI, que aprova o Acôrc:o de Tu
rismo entre o BrasIl e Portugal. as.si~ 
:nado em LiS:boa, a 9 de ('gó.-to de 1960. 

3 

D4;cus.são, em turno único, da Re· 
dação Final (oferecida ~ela Comis
são pe Redação, em seu Pa,recer nú .. 
merQ 393, de 1964) do Projeto de Re~ 
soluçãO n9 7. de 964, que ~uspende 
a ex~cução dos arOgos 203, § 6"'; 212. 
I lQ~ 329, ~·6c e !.42. letra.s a e b e com 
I seu § 1°, ,la !...:!':. !.lO lia, de 18 de de~ 
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z:Nnbro de 1954, do Estado de 

4 

Santa I 

I cat.ariníl. 

Discustão, em turno único, da re· 
dação !'inal, oferecida '';.'la Comissão 
de Redação, em "eu Parecer n9 892, 
de 19-54, do projeto de Resolução nú
mero 1C, de 1964, qUe suspende Q exe· 
cução do art. 79 da lei n'" 1\', de 1959, 
(lo Estado do parz:ná, julgado inconS~ 
t1tudonnl pelo Supremn '1'dbunal Fe_ 
deral. 

5 

Di':cu::.~ão, em tu!nQ Utl.1CC, na r~' 
dação CnaI (ofereCida pelfl Comissão 
de Red-3.ção em seu Parecer n" 390, 

G,e 1964J. do Proje () de Resolucª,o nU
mero ltl, de 19-64, que .su~pende a 
execução <ie vUgos da Lei n9 4.073 
de 31 de aogo% de .19-55, que a.LerOU 
düposições da Decreto-lei nO 643, de 
1) de &etembrc. de 1947. do Estado do 
pr.ranã., julgadOS inconstituc1onah 
pele Supremo Tríbunal FeDeraL 

6 

Di.sc~t:o, em turno único, da Re
ração Fma.l loferecida ~la Comis
hão de ttoodçâo. em seU Parecer nú~ 
mero 391, de 1964) do Projeto de Re· 
s)lução nQ 12, de 1964, Que, suspende 
a execução do MUgo 169 da Coruti· 
tuição do ~s!.t-do de Mina~ Gerais, 
no concernente aos Mun1clpl0<:'. 

7 I 
Discl.i;:.ão. em turno ':mico, da Re- ] 

d.ação Fm:;\l \ vfN~DÜa peLt Corr~:.s.são \ 
de Redação, em seu PaI ~cer nQ 'leg, 
de HW4) do Projet.o de Rei:olução nu~ 
melO 13, de 19S4, que sllspende a cxe~ 
cução do art. 4" da Lei no 1.B43, de 
23 de agôsto de 1959, no que se refere 
aOf magi~trado~. 

Atos do Diretor Geral 
PORTARIA N° 52 DE 26 DE JUNJ~_{) 

DE 1964 

O Diretor-Geral no ~o de Slla.~ 
Atribuiçõ2S r~olve designar ~e-qerin{) 
Jorge Trindade Auxiliar de Limpeza 
PL'll, para ter exercicio no serviçc 
de Difusão, 

Está encenada a Sessão 
I Levanta_se a U'r$Siíll 

ras e OI". ln1-/lUOS) 

Secretaria do Senador Fedel'3l, ém 
ir~ 10 ho. 26 de junho de 1964. - Evandro 

! MenUes VIanna, Direor Gera-L 

A to da Comissão Diretora 

A 1-Ie..<:a do Scnt:do Federal resolve 
e~der à Funduçã0 CDilr~bra Bueno 
pela Nova C;)pital do ~rasil, em ca
ráter excepCi(maJ, e enquanto é~e 
órgão não djspu.ser de outra sede, wn 
local de trabs.-lho nõ edifício anexo 
do P·3.1ã.cio do Congresso Nacional. 

Ao 'a ~sim <lcc'.dir teve em vista os 
têrmos <i0iS Decretos 49.606, de 28 de 
dezembro de 1960 e 49.873 de 11 de 
janeiro de 1961 e o Projeto de LeI 
n'" 1. 772, da Câmara doe Deputados 
e suas justiitcc_ções, T€f;:onhecendo os 
relevB.llltes serv1ços pre<:.tados po.:' 
e.quela ent.idade. Senador Auro 
Moura Andrade presidente. - Bra
síüa 17 de junbo de 1954. 

PCrRTARIA NI) 53 DE 26 DE JUNHO ! DE 1964 
O D:retor-Ger-al. no u"o de suas

atrIbuições, resolve designar os fun
oionários Antônio Pinto Fanaja, In' .. 
peto-r de Segurança, PL-S, Wilscm Pe ... 
çanha., Inspetor ele SegUrança" PL·8. 
Wil~{}n Peçanha, Inspetor de Segu'" 
lar~'Ç,a, PL'8 e Em'iljo do.:; &lnros 
Vieh'll, OperadO! de '!'ele,c:, fT~5. pa.
ra, sob a pl'e<:,idêncil1 do primeiro. 
constituir em uma. Corr~issão de Sin" 
dicância com (l fim de apurar, c~m 
urgência, o incidente havjdo no 26' 
andar do An~x() do SenadQ enlZe 
Manoel IzidO-l'O pereira, Auxiliar de 
portaria, PL·9, e Q l\.:otorista da. ClI. .. 
mara d03 Deputados Moacyr Soares. 

Secretaria do Senado Federal, .ml 
26 de junho d.e 1964. Ev«nif.r lO 

Mendes Vianna~ Diretor·Geral. 
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COMISSõES PJj:RMANENTES 

MESA 
presidente - MOUra Andrade IPSDJ 

Vice-VI <:,,;~ent6 - No~uelIa da 'Gama .FTB). 

l~ !:)eCfeta.rl0 - DmaIte Ma1'1.z fOON) 
2'1 secretár1o:-. Gilberto Mar1nho ,PSO> 
3'" SecretárJo - Adalberto sena t.PTBJ ~ 
40) Secret.á.rto _ Cacte.te Pl.Ilbelro lPTN) 
)9 Suplente _ JOaqUllD pa.rente IDON) 
2'1 Suplente - OUido MoncUIn CPSD) 
39 Suplente - Vasconcellos TOrres tPTB) 
4~ Suplente - Her1baJüo Vlelr~ \$. jegend'l - SPI> 

REPRESENTAÇÃO PARTlDARIA 
l?AR'I'IDO SOClAJ.. PE.\10CRATIC<" tPSDJ - 22 repres-entantes 
1. Jose GWQmara _ Acre 
2. LQbáo à,a Slll'eira - 'P'ará 
3 Eugêruo Barros - Maranliá(, 
-l. Sebastião Archer ~ - Maranhão 
6. VltorUlo J1'reire - Maranhão 
6. Sigefredo Pacheco - Plaul 
'1. Menezes Pimentel _ Ceara. 
8 Wilson Gonçalves - Ceará 
D. WoIfred., Gurgel - R G. Nort' 

10 Ruy carneiro _ paraíba 
11. !.oite Neto _ sergipe 

.L~. AntOruo ~a.Olno - t:5a.rua 
\ 13. Je.!.Ier,:,on uc t\gular - E. Santo. 
14. Glloel!o Ma.nnho - Guanabara. 
15. MOUI a . Andrade -' São Pa.tUo 
16. At1l10 1i'on~ana. - Santa CatarinfJ. 
17 GUlQO Mancl1n - R. G. SlU. 
18 Benedito Valladares - M. Qe:rall; 
19. FUlnto Müller - Mato GrWSK.--
20. Jose FellclMo _ GotAa 
21. JusceLino Kubitschek _ OOiAa 

122. Pedro Ludovtco - Goiâa 
l'ARTlDO rRABALRlST A BRA-3:I.. EIRO ,PTBI - 17 'representAntes 

1. Aoalberto Sena - Acre 1<1. pesOa Qe Quell'OZ - Pe11lAmlnux, 
2. Oscal passus - Acre 11. Jo::;e Ermlfio - ~erne.mbuco 
3. Viva.ldo Uma _ Amazonas 12. Sllvt'&tre fle.leles - Alagoaa 
4. Edmundo LeVl - AmarLonas 13. V~QnceJo.s I'Orre.s - a do.,a.-
I) A.rt.b.Ul VlrgU10 - Amazonas oelro 
6. Antonio Juc. _ Cea, ti l!t. Nelson l\1.acalaIl - paranà 
'J _ . OU HUit Rosa.do _ fLQ Nl.irte 15· Mello tfl·aga - pa.tana 
a Argem1ro de F'Iguel!'€,j{) _ Paraíba 116. Nogueira da Gama - M, 0erBlt 
9. Barros carvalho - Pernambuco 1'1. Bezerra Netoo - Mato Grosso 

UNIAO DEMOCRAT1CA NACIO~Ai (UDNJ _ 15 ."epresentante.s 

2. Joaqwm Parellte 0_ Plaw 10, AdolphO ';I"Tanco - parem\. 
1. Zachan&S de A.3sumpçà.o - PctJ"B./9. pa..cue Catazans - B Paulo 

S_ JOSé Cê.nd1do _ Piam 110 lrtneu üO! ubauseo - a, Catartna 
4 Dlna-rte MariZ _ R O do Norte 12. Antônio Ca.rloe - S, C&t&l'lna 
fi João Agrlp1no _ Para1ba 13. Danlel [trleger - R G. Jo SW 
& Rm PalInelra _ AlagolLS 14. Milton Campos - M:.na.., GeraJ.s 
"1 EurlC".o Rezende _ E Santo 15, Lo~ d-a COsta - Mato GrQS30 
I. Afonso ArlnOs - Guanaban. 

PARTIDO LIBERTADOR IPL) - 2 representantes 

1. Aloysio d. C8J'Va lho _ Bahia 2. Mem ãa Se. - R Q. \I() :rJl 
;PARTIDO ntABALHlSTA NACIONAL IP'rnl - 3 representa.tl~ 

1. Cattete Ptnhelr<! - pará. i. Llno de Matos - S Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA tJ:l$P) - :l representante! 

1. aaW (Huberti _ E. Santo ·2. MIguel Couto - R. de Ja.netro 

PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO (PSB, - 1 repr .. entante 
1, Auréllo Viana _ Guanabara 

MOVIMENTO rnABALffiSTA RENOVADOR IMTR) 1 represen, .. ,\< 

1. Aarão Stenbrucr - alO le Janelro 

PARTIDO REl'OBLICA/<1l IPRI _ 1 ",prosenlante 
1. Júlio úelte _ Sergipe 

PARTIDO DE1\IOCRATA ca:su.:) (PDC) 

1. Arnon de MóiO - Alaioaa 

$.I!i.'A LEG ENDA 

1, repre.sntant4 

1. J03aphat Marinho - Bahia. ~, ilenba.ldo Vieira - SerCipe 

R.esu.i.~J.'-

tlart.ido SoclaJ Democrát;cLI 
.Part1<1O l':ra.DalluSta NaClOUhJ 

Uruão Oemocrátlca L'lacJoD.a.I 
Partido Uben.adur 

Partid.o fiabalhista Nacion3J 
Partldo SocIru Progr~ 

Partldo SOClaJ.ista Sra.s1leJoc 
Pa.rtfdo Republtoono 

partido Democrata Crtstã.o 
MovimeJlto :I"r1LbalhJsta Renov-'1-dol 

.sem legenda 

IP~DI 
,p'rlll 
IODN, 
(PL) 
IPTN) 
lPSPJ 
lPSB. 
IPR) 
(PDCl 
IMI'R) 

22 
11 
15 
~ 
2 
a 
1 
1 
1 
1 

BLOCOS PARTIDARIOS 

Dloca parlamenta.r Inãependcnie 

PSP ~ Senador .. 
PTN I senadorea 
PSB 1 Senadolt 

PR 1 Senadoo 
M'l'R 1 senadol' 
POO 1 Senadofl' 

Sem LesenCla li SenaC1OT~s 

Lfder do Gov~rno: 
Filinto .Müller 

lO Senadores 

LIDERANÇAS 

VIce-LidereS: 
lJaniel Krleger 
Mem de S~ 
Wil.!on GODçaI'ffS 

BLOCO PARLArAENTAR INDEPENDErHE 
Lfder: LLno de Matos (FTNJ Jooaphat Marinho tsem legenda) 

Vlce-Ltaer: 
AureUo VIanna 'PSB) 

11 - PARTIDOS 
PARTIlJO SOCIAL DEMO<.:"" l"H.:U 

,p 6 P j I 
Ltaer: Ftlmto MUUeI 

V'ce l.taere.f: 

WUwn UODÇaJves 
Slgetreoo ~acheco 
WaLfreau Ourgel 

PArll WO !"MI3ALllIST 1\ 
l:iR.'\E lL!':::mo \PTBJ 

Ltaer; ArUlut Vlrgll10 

V1ce-Lweres: 

Bezerra, NeLe 
OseaJ f'S6Sos 
AntoniO Jucà 

F,uHIDO LIBERTADOR IPI.) 

uacr: Mem ae Sá 
VICf"-l..tQer; AlOl·.s~v de CarVlÚQ 

PARI'W'Q SOCIAL PH.UURESS1::5'14\, 
,p S PI 

Lide,.: M~Quej COUto 
V!l~e·L:ael; ttaw UluberU 

PaR flUO l'RAJ:5ALH1~'1 A 
8At-'lONAL IP'rNJ 

Ltaer: uma le Matos 
Vlce-Lidel: <.:attete Pmfleu'o 

J J l _ PaTu:..o.~ ae 'l Sã 
l:lepre$eTlIQTlte 

MOV lME..'nO l'Ri\lil\LR1S'T A 
dENOVAOOR lM"l'RI 

Representante: /Hlráo St.eWl)lw'h 

UNlAO DEMDCRA TTCA NACIONA) I PAHfll::O O&\10GR.l\ lA GRl~ 1/:0 
,U O NI ,PlJC) 

Lfdet: Dnnzet Kr'c-ger Repres.entahLe: AmOr; de MetIo 

Vl'Ce-uae,es: 

Eurlco Rezevae 
Adolpho 1i'tanco 
Padre Calszans 
Lopes da CO.t-ta 

PAR rlUQ R.E;1-U~LlCAN.O -PR) 
Represen'ame: JQllo Le1t"e 

PAN nuo ~UCJAL1::S'I A 
8RA....'·H LEtRO P8B I 

Represent.ant-e: A'.uello YIJ.n::t& 

AC"lCUL TURA 

Presidente _ Senadot Jo~é Erml."1ç IPTBl 

Vice Presldente -Senador E'lgênlO Barro:; (PSD) 

COM':''>OSlÇAO 
ntula.res 

Eugênio Barr04 
Jooe· Fellctano 

fttulBJ'eJI 

Jose I!;rntlrlc 
DIX-SfUit Rosado 

rIrulUI!$ 

Lopf.d da ':osta 
AntA.Al.lo Carlos 

l'ltulsJ'e:! 

Sup;f'ntes 
PSD , 

Attllio Fontana 
2 Benedicto V>J,lladares 

SUplente5 
PTB 

j Melo Braga 
2. Argemll"Q de Figueiredo 

suplenUtt 

ODN 
1. Daniel Krleger 
3. JoluJ A31'lplnO 

supl~ntee 

B ".1. 
Raul .::tlubertJ (PSP) Júl10 Leite 

SCC'I et.arto 
Reu.nWe3 

José Ney Dantas, 
qUlntas.felraa, ~ 10 horss. 
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CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 
Pl'esidt"nte _ Afon.so Arinos (UDN' 
Vice prs-.<;1ti'p;nte ~ Wllson Gonçalves (PSD) 

. Tltula{es 

Jefferson de Ag'.lIar 
A:1tÓOlO thllblllO 
Wilson GonçalVel 
Ruy Carne;,ro 

Edmundo Levi 
Be:l:erra Nero 
Arth ur V\rgll1(' 

• 

Aloysio de Carvalho I~L) 

AI ~n.90 Arinos 

Milton Campos ~~) 

,";O~.1P;}S.1ÇAO 

'SD 

!'rll 

\JDN 

Suplente:) 
Menezes Pimentel 
LeIte Neto 

I Jose FeUclano 
~ Filln tO MulJer 

L, Mgemlro de FIsueJ.rcd() 
a _ M.lo Braga 
3. Oscar .Pa8soa 

1, Daniel Krleger 

2. João AarlPllno 
3. Eul1co RezendQ-

B !' .. 1. 

~o~Apbat Marinho u::ern te;lenaa, barAo Jt.elnbruch ruTRll 

SecretánQ: .Maria flelena Bueno Brandão. 

RR1/ntr;I'_If _ (I"CI.rtas-tetrM, ~ 16 noraS 

DISTRITO FEDERAL 

presidente _. At..ré!ío Vianna tPSB' 

Vice-Presidente - Pedro L':làov~co IPSD) 

~OMPOS1ÇAO 

11 tular es Supl.ntes 

Pedre Ludo. !co 

Fi!1nu Müller 

OseR1 Passos 

Edmundo ~v1 

fSD 

1 José Fel1~ian(. 

2 W ail redo Gurg~l 

E'T" 
1 Melo 8ra3'a 

.a Ant.1n1o Jueé. 

B í .1. 

At.:~élto Vianna IPSB) Lino de M.actoli tPTN)~ 

secretaria 

HeufUÔtl 

Jwleta RIbeiro dos Santos 

qUintas fetra3, U 16 nora.t 

ECONOMIA 
Prwd,ente - Lelt,.e Neto lPSD, 

Vice-ProUitãente _ José Ermu'ia .PTB\ 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Titulares ::fuplentcs 

Leite Neto 
Attll10 Fontana. 
José Fel1ciano 

Jooé &mlrlo 
Melo Brasa 

Ado!phc franco 

Lopes 1" Costa, 

lrtneu Bornhauset 

Miguel Couto IPSP. 

L Jefferson de AgUlal 
~. S1gefredo Pacheor 
3 SEba,!;tlão Archer 

P'l'B 

1 Bezerra Neto 
2 Oscar passoa 

UDN 
1- José Cãndl-dQ 

2 Za.rhartas de Assuml'ÇQ 

3, Mero d. S. IPL) 

B P_I. 

Aurélio Viannn IPSB) 
Secretária. _ Aracy O'Re1l1y 
Re'mil\es - C2uinta.s~feiras, às 15.30 

WUCI'.ÇAO E CULTURA 

presidente - M€nezes Pl!l1entel lPSDJ 
Vice-presidente - Padre Calazans \PTB) 

COMPOSIQAO 

l'ltuJua 
!.'lOD.ez;:;:;a rtmentel 
Walfr.do Gargel 

PSD 
Suplentea 

1 Benecüet.o Ve.Uaàar", 
2, Slg.fredo PaOh_ 

(li) tAeeneiatio. S'.lbstituldo peiO 51'. Eurico aezenàe 

= 

1 
P/lOBO.~ <lo QuGir«J 
Alltónio Jum , , .. 

l7l'E 
1. li14tnull4o ~ 
I. Vlval<lo Ltm<> 

tlDN 
\. Afonso ArID!J:) , 
I. MIlt>Da Osmp<ll 

O.P.I. 

IS.... It!lanaa) L!no cle Mattos ~ 
~lõtáI1a - Vera 4Jtarenaa. ~ ... 
:R;anlaeB - 'luarta.;-felrrui. êIl lÓ ~ 

l'ltm""", 
VICt.orUlO FrelJ'e 
LOblíO da SUvelra 
818- Pac!lcco 
Wll8G" GOnçal.,", 
Leite Neto 

Argemiro de Figue!r,e.Q 
Bezen" Neto 
pessoa /ie 'lu.lr'" 
Ant.oruo Jucá 

Daruel Krlego.. 
Irlneu Bornhau.t.."ü 
Eurico- Rezende· 

Mem d. 54 

Lino d.e Mattos (PTN)' 
Aurélio Vianna IPS131 

FINANÇAS 

OOMl?O&ÇAO 

PSD 
8uP1e1lto;l , 

1. Attll10 FOn= 
2. JOsé GuJOJ!llUli 
8. E:u,."êIllo Bamu 
4. Men.... PImOJl~ 
Õ. Ji'edro LudOVieo 

PTB 
1. José EnnJrIo 
2. Edmondo r.evl 
3. Melo ETR!!B 

4. O.""," PIlSSC,? 
ODN' 

\, Milton campo' 
2. JO!\o Agnp1nO 
3. Adolpho FraDOD 

'L 
AloysIo doe ~a:rvaJh:!) 

D.P.I. 
1. Jullo Leite (PR), - _, _._ 
2. Jooapha.t Ma.~ ,(o. ~~~ 

Secretário - Cid Brügger 
Reuniões - Quarta.s-felret 

INDtrSTRIA E COMERCIO 
prf'~idente _ Senado: JOSé Fel1cfano (PSD) 
V'lce-Pres1d.nto - S.nador N.lson Maoulau CP'1'B) 

Titulares 
José Fellciano 
Atilio Fontana. 

Nelson MaculS.n 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
IrIneu .Bornhausell 

COMPOSIÇAO 

.PSD 

PTB 

UDN 

Suplente.? 
Lobij.o da SUveira. 
sebastiãO Arehe:r 

vivaldo LIma. 
Oscar Pf!.SSOS 

LOpes dá costa 
Eurico Rezendo 

BPl 
Aarão steinbru':'h Raul Giubert1 

:Secretária - MarIa Helena Bueno Brandão 
Reumão - Qulntas-felrns, às lG,l!J ho::"aa 

LFOISLAÇÃO SOCIAL 

Presidente - Vivaldo uma ,PTB) 
VJce.pres'dcmte _ W:llfnr1o.~ ......... 1 ,DQTl>o 

Titulares 

Ruy CarD..:!ro 
Walfredo Curgel 

Att.!Uo Fonto.na 
Eugênto Barros 

Vivaldo LIma 
Antôruo J""ã 

COMPOSIÇi1 "'" 

I'SD 
Suplente? 

1. Leite Neto 
2. JOSé Gutoms.rd 
3. Slgefte-do Pacheco 
4. Lobão da S.lvetrv 

PTB 
1. Edmundo Levl 
2. PessOa de QueirOl 

t1DN 
Eurico fUzend. 1. LOpeo da Coota 
Antónlo carlos 2. Zacharlas de ASS-JllÇll,O 

B,P.I. 
Aurélio Vil"'"" !PSB) AarlíO stelnbruch IMTII); 

Secrctá.rIa - Vora Alvarenga MUra 
Reunloea - Terce.s.feiras. ilI!; L~ horoa 
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Titu,ares 
Benedicto l~alladare.a 
Jefferson de Aguier 

José ErnL1rio 

MINAS 11 ENEROiÀ 

COMPOSIÇAO 

PSD 
b-uplente. 

1. Pedro L\ldovico 
2, PUUHo Mtiller 

PTB 

Argem1rO de FlglJ-PlreOv 
Ne1.S-cn Macu:ao. 

'! AntôniQ Jucâ 
UDN 

João Agripino 
AnWnio Carlos 

Josaphat Mannho 

1. José CândIdo 
'2. AfonsQ Arinos 

BPl 
J(r1;o Leite 

POLluuNO DAS SltCAS 
. Pre.:.làente _ RUl Cameu'o tPSD) 

Vice-presldentB - Aurélio Vianna (PSB); 

Titul ..... 
Ruy Carneiro 
sebastião Al'chey 

D1X~HUit Rosad.o 
Arrem1ro de F}gueJredQ 

João Agripino 
JOIié Cândido 

COMPOSIÇAO 

PSD 
supletltt:.! 

1. Slge'lredo Pacheco 
l. Leite Neto 

nB 
1. AntóD./() Jucá 
2. JOsé Ermlrio 

UDN 
1. Lo:pe~ da COSta. 
2. Ant6nlo Ca.rl"" 

.!I.P.!. 

AUl6Bo Vianna Julio LeIte tpR} 
S!!oretárl<! - .va<;1 O'Re!lly 

Reunlôea _ Quartas~feira.s, Aos 16 bÕra.t 

PROJETOS DO EXECUTI , , , 
COMJSSAO DE PROJETOS DO EXECUTIVa 

Presid~nte. - llenw:lor João Agripino <UDN) 
Vloe-Pl'esident.e - Wilson Gonçalve-s (PSD) 

Ti.tulares 
Leite Neto 
~osé Quioman1 

Mem de Sá 

Barros Carvalho 
Bezerra Neto 

Daniel Ktieger 

Ltno de ~ ttos 

COMPOSrçAO 

PSD 
Suplentes ~ 

WalfL'edo Gurgel 

PL 

PTB 

,)'osé F'eUciano 
Ruy Carneiro 

Aloysio de C.arvalho 

Edmund.o Levy 
11elo Braga 

UDN 
Antonia carlos 
Adolpho FrancI> 

BPl 
A urélio Vianna 

REDAÇAO 
preS1dente _ Dix~Hult Rosado (l-'TS): 

Vice~presidente - Antonio cnlos (UDN) 

nt.'ula.re3 
7la.lIl'e(/O Gurgru 
Beba.stlão ",roher 

Dlx-Hult lUlUdo 

Antônlo Carlos 

Júll<! Leite (PR) 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

I. Lobão f~ SlIvelr<> 
2. José FeIlOlano 

PTB 
Edmundo Levl 

UDN 
Eur!co aezende-

B.P.I, 
Jooapt.at Me.rlllllo (Sem legenda) 

secrct!\.rla - Sarah A1lrahãO 

RELA~õES rnri'G:R!ORt::S 
eresIdente - Benedito Va.j)ads.<~ (pSDJ 
'ines-Presidente - pc<soa da Queiroz (PTB) 

l'itUlates 

Benedicto V1.lladares 
l'Ulnto MUller 
Menezes pt.ncnt.eJ 
Dosé Gulomard 

Pessoa de QueirOZ 

VlVILldo Urna 

Rsoat ~ 

COMPO,'t;AO 
Suplentes 

1. Ruy carneiro 
~. Leite Neto 
j. Victorina .t"leirc 

'4. WUson Gonçalvetl 

lITB 
1. Antônio Jucâ 

J. ArgeInlTO de Flguetreao' 

I. Mc.IO a<ao 

AntOnio Carles 
José Cândido 
Rui PalmeIra 

Aarão 8teinoruch IMTR} 

UOO 
1. Padrt CalazafUI 
l. João Aghpmo 
3. Mem de Sà IPL) 

B P.l. 

Lino de Matt.os \.PTN). 

8earelárzo João Bat!sta Ca.ttejon Branco 

ReunIÕeS -. qUlntas !elras, d.$ 16 l1.oras. 

r~ _ ... ente _ Slgetredo Pacheco 
Vlce-Presidentb - JOSé Ca.ndid" 

'l'itnlar9' 

SigeIredo Pacheco 
Pe-dro LudoVlCO 

Oo::-t:iuit Rosado 

José Cândjdo 

RauJ Glubertj (PSP) 

COMPO;:;lt;AO 

Suplentes 

1. 'Vfllfre~ ~ purgo! 
2. EugênIo Ba.rrOl 

?'l'E 

Lopes ela Costa 

BPl. 

MJgual Couto lPSP) 

8ec1 etdno 

,Reu.mÓes 

Eduardo Rui Barbosa. 

qu1ntA& -Ce1ra.s, ~ 16 horas. 

SECURANÇA NACíONAl 

! presidente Zacha.r1as 
j Vics-Pl-esidente - . Jose 

de A,s,sIJ[Ilpçà.o "tUUN). 
OuiomBró IPSO) 

COM .. '-SlÇAO 

ntulares suplentes 

?SD 

José Gulotnard 1. Ruy Cú: melro 
VtCto!'lDO FTelre 2. Atemo Fontana 

PT~ 
Silvestre Pér1clel 1. José Erm.trlo 
OScal Passos 2. Dix-Hult RosadO 

lIDN 

Irineu Bornhausen l. Adolpno ?rance 
Zacha.rt~ áe Assump ......... 2. Eunoo Rezend-a 

B Fi. 

Raul Gtubel'tl (PSP) AuréUo Vianna 

secretdrto Alexandre pfaende, 

Reuntóes - qUintas reiras, \\I 17 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

,Presidente _ AloySio de CarvalbG lPL> 
Vtt'A..presidente _ Leite Neto tPSOJ 

Titular", 

1.olte Neto 
PUlnr.o MUl1er 

Dtx-'lult aosado 
SU.ostr. PérlcJ .. 

Padre Ca.!azana 

.Aloysio de Carvalho 

Aarão SteJnbrueh (MTR) 

COMPOSIÇAO 

l·D 

PTB 

tmN 

1, Vtctorlno Ii'rdro 
2. Slse/redo Pac!leca 

\. Melo Braga 
A, Antônlo JUC4 

Antônlo Ca.rlos 

f'L 
Mem de S4 . 

B,P_I, 

Mlguel COUt<l <P!lP>' 

secretarto - JoSé Ney Dantas. 
_ n .. '· .. • -' • • • .. ... '" b.Goas. j 

.' 
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CO~1!'OSlÇAO 

PSD 
2'l,:;f.nlr HafiO.s 

\'/~L:>l,n Gvnç:.t. \ e.l 

1. J:!Hers,JO dE' Agwar 

:I Jose G:1JOO1..:ra 

St('r~'an(J 

Reull Df'~ 

l~ ? 1 

Raw OluocrtJ IPSP) 

A exandre ?faent1er 

16 non13. 

C,IlMISSõES I<.:::;I'ECIAIS 
. , 

A) Pa,a Revlsao do PrOlelo que, C) Para o <,studo dos eleilos 
ele"". e regu'a 3 PROl E·'I da INFLAÇAO li. DA P9LITI-
ÇAO AO DIREI I O 00 AU- CA fRI8Ul "RIA E CA~ }IAL 

Para eletuar o levantamen- , H) 
to da PRODUÇÃO MINERAL I 
DO PAIS e estudar os meios I 
capazes da possibilitar a 

Para o estudo das Mensco 
gens do Poder Executivo re
ferentes li REFOPJ)D.I,\ Ai':. 
MINISTRATlVA 

suu industrialização Cr!aCi.a por lnlclatlva da. C:â.m3.f4 
jos 'lleputados apr0'lada pejo Senldo 

Cr18Clu em nrtuae ele ttClquenmen· em 1.12 1963 
to n" ij6J-6~. do tir Senadtlf "06t I Memoros {IS) PartidC:J 

, 8rmlf1o. sprovado na '1e.ssác de l~ Qt: j 

.. etembro de 1963. ' SenadQles: 
, I WiLSon Gonçalves PSD. lJe~lgr~t;.Cla em 19 de setem'Jro de 

19~ ! LeIte Neto - PSD. 

PrO:TViad.l em vutude do .~çque~ 
C'.me·nLV n'" 1.1~9~63, do 8r. Seaoioaor 
. \1.1[.,n Campos. ap,rovaao na ses.sàc 
da 10 de dezemt)To de 1963. 

Memoros 9) - PartldOil 

Jo~ t"euc.ano _ Ptil) 
AttlllO Fon[,ana - p!::lD. 
h.lIgemo tiarroa - t>~O. 
J'J&: ErnllflQ ,Relator) - l>Ta. 
Be:z.erra New _ PTB. 
M~lo Brae;9 - PTa 
LtOPCiS da Costa - UOCi. 

~11H.on campus (P:esJàente) 
lfU:", 

JUJlo L.,..elte I VICePr.) - pRo 

Slgetredo Pacbeco - PSD. 
Argemtro de FIgUeIredO _ P'fS. 
Edro undo !AVI - PTB 
Adolpho Franco - UDN • 
João AgritJlUO - UDN. 
Aurel1c Vianna _ PSB, 
Josaphat Martnho - Sem le!Jf>o.iil. 
De'PUlaQos; . 

Gustavo capanema tPres1denteJ 
PSD 

AderbaJ Jurema - PSD. 

i l.aerte V16 T'8 - ODN ISubst1~uldo 
I pelo eput9do Ainaldo NogueL:-aJ. 

! Hc.t.ot 01a.s - UON. 

Doutel àe AnC1raa.e - PTB. 

Arnaldo ceraelra _ f'Sl? 

TOR i só8RE. AS EMPR~SAS PRI- S.creUlrro: A'i"Uar Leg",.,tlvc Jua.r .. fàvol'll - PDC. 
I VAOAS ! ~L·l{} AJeXllnQn MarQUe.s de .Al;)U~ 1 En-'aldo Pinto _ MT&. 

CndQ.:. em '1l:tUQ\, j{l Requen:nC'ClI.(. \1 11 uerque MellO. I ' 
n -laU o.... (]LI $1 St:.r,aaUI \ol.:' ..... r: C I ~- - - ---:.----
Ca;!liJ';t, ap,u\ao\,. ~ln lO Lle la:.ten:. l';aa,8, e~l vlrt~de ~o Req'li!!'llTle-n- ~eunJóes; bl?rtel.r8.E à..s 16 OOr43 , C()i\llS~"'!'ES "'SPECIAIS 
dt ,·ti;! .0 o :;);;$.-Ij.:. dO !:ir ~"naow ,hJU'H'S I i ...... 0 ~ 

'0 V'el·. ,provado na ",ssão o. , de' P AltA O ESTUDO DE 
Üe1,.j;;!n:1cn eü' ~2 de QQVm;)rc ae agQ:sUl ele 196~ 

!Só, 'F) Para estudar a situação dOSI PROJI<~1'OS DE EMEN-
~fu'f""aO, ." 15 o. O""'''''lt< 0' li U'·H''''O, Otu 8 d. _,Mo " ''';3 TRANSPORl ES MARITI. DAS A CONSTITUirÃO 

19t;~ \:'00 1o't.'lUllt .lI" tieq,ewIIO=ot(. <.1Ú_ prÓ'rrvp~&aa ~m Vll'TUQ~ ao K:q'.J~n- MOS E FERROVIÁRIOS "I) PrOI'eto d. Emenda à Cónc-
rIl.::l.l'I.. l!lJ!)i tI.;.t 1.I'\lttQ(,I em I:! le at'- : ~enw a 1 161 âe 1~6J do t:):ennol 
zemotl". de .9!j'4 I tienaC1Qt I\ttl1:u Fun.ana ap(u-Va..:lCl - I . tituição n9 4/6, 

em Jij de dezembro de !9ti3. CrlaCL::! l'nl vtrtudc de Etequtr.u',en· I 
C'Jcnp,eLuaa em 4 Cle )aO:h:'Q Q~ CO o'" 101·63. do Se. SenaQur Ju:.f I !QUI!: VISpa3 S,oBRK VENCIMEX~ 

19ti3 ';u:ll d 11:' .... ~-n(u .. ,a!" o~J:; :;,eun.Jl~ \ Membros '51 - partlL10s BnnU'10 :aprovado na $ess{a.o de 13 dE ros DO!' MAGISTRADOSI 
IS1!naü\Jr~ V Ut;UuteHJ.$ loues (\ Attlllo f''ODtana - PresIdente DoV"embrc de 1963. EleIta em '17 àe lunn<l do 1961.. 
:EuUJ'Juol.l L.e\-'l .. P::5LJ. 

I Pru:-rvJf,\O~ até J5 de aeZemtJ"c OE 
l~ó~ eUI v:lluce du ttt'ljuenm ... tH( rIU. 
ImeT!" •• 1Jtl tiJ Ct. SI SenrlOOt M{'t e
:ze.s Plrner.'el aD-V~'iJàç- em J,!) Je (lo· 
~em~ru Oe tU~3, • 

Merrlt,ros ,'i) - Pl\rUdQ.:3 

G,ibe-, w,., Mannno - PtiU, 
,Mt!!Ieze:" t"UlumLel - PêU. 
HeJ'lOdJO(,. Vle.lu. - UU."l. 
Mtlt\Ju (,;amD~ - uu: ... 
Va.sco!lce,~ forref _ p j U. 
Edmllno(, Le'" _ !?1.'\:} 
A.iuY$I"-' il!' Oarvalho _ PL. 

B) Para estudar a siluação da 
, CASA DA MOE:>A 

(,,'1'lada em VU'tuoe ao Requerunm
to Q" 361-6::1 ctQ $z ôenaOol JeUer· 
ion C1e A~U\tt.-I a.prova.t1o em 14 IH 
I\gósoo as 1963 tJe8!gn~a~ em '/8 Ilt 
~o.stc ae 1963. 

Prorrugaaa até 14 c1'b ma,"ço de I~ 
fl90 !tIas ,em v1rtude ao Requerlmen. 
~ nOmerc 1 160~63. do sr. Senlioor 
ieUerson de A~1Jlat aprovaôo em 10 
~e dezembro de 1963_ 

Membr03 (7) - Pe.rf'.Jdoo 

'Jefterson do AgulScJ. (PrCSl(te':U<l 
flSD. 

,W1LWD Gonçalves - PSD. 

Artbur V1rgwo - P'l'H. 
':.eumunao LeVl - P'I'B. 
: MolPh<I l'"rnnco _ UDN. 

'Eurtoo Eteoonde ~VleePteBldente) 
UpN. 

>/osaptlllt 114er\Jlhg - S;legen<l<l. 

l6ccrotárlo: 0f10iaJ LeglSJ8t:VO, 
::tA. J. B. (l;:u)t*m l!raneo. 

Juse 
P~lJ. 

- W\ce·Pr.) 
De.stana.cta em 13 de oovem,lJTO di 

_ J963. Prorrogada: 

I 
\ - ate lb Ce deotemnro de 1962 'pm 

Jose e.:rm1rlo _ Ret-ator - P'l"S. 

AO,)IPt'lO t"raoc-o - UU!I( 

Aur~110 VIanna _ pst>. 

I 
. 8ecret.ana.: OtlclaJ Geglslatl~ 

f'L-:J. J'..Illeta .. ~ibe!r.o dOE santoo. 

I D) Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUARIA e 9uas rO, 
percussões negativas na ex
"-'ltção 

Crtaaa em vtrtude do Requenmf"Il. 
to n9 fa69·63 do SI. senadcn JOSé 
Ermtrl0 aprovadCl na sens40 de 20 lSe 
OS""'" de 1963. 

Doslg"""8 em 'l2 de agOllto de 19113 

PrO\TfJ;Mta 'POt , ano, em VlTtU1f 
::!c R~erunento D.~ 1 191·63 tto ~ 
nh01 Senador 8!!Jetredo flu.c.beco 
apro?sdo em 15 de d.ezembro 11 
1963. 

l14emb"" (S) _ Part1do:l 

Jooê Fell"'a"" _ pSD. 
Slge.tretlo PaCheco lV1C:JPr" 

,-sD. 
JOllG e;.-mll1o ll'resJdente) l"I'B 
Lop" <lu 00$t& - ODN. 
AuréUo VIanna IRelator) PBD, 

SeoretéJ'lo: Aux1lJJlr Legtst&t.1vo. 
PL-IO, Als;u:andre Ma.rques de Albu~ 
querque Mello. 

Reuruões: 2IJ.s e 4'$ 'Olrl18 às l~ 
hOl'aI. 

Pr\)-f'rog~dll att 1& da dezembro df R.equertmnnto 609.61 apt. em 14. cJ:: 
191)4,. em VU'tude do RequerunetlfA, dezcmbrt- (te 1961. 
fi\! l 16!:l.63 do SI SenadOl' JülJ' 

I 
Leite, aprovado em lO do Qeum~;"t - ate 15 de tte:tembro de )963 p~t3 
10 19t12 Requer:'1meoto Tl9-6:.!. apr. em U dQ 

d I zembro de 1962, • 
I 

Membro" '5) - Parti os 
I _ até 15 de dezembro de 1964 pelo 

ALtl110 F'Unt.ana - PSlJ I Requeruuento 1 138-63., apt, em l{i ~ 
S!getn'óO pacneoo _ PSD 

J... !:Tmll1o _ PTB. 

LrUleu aornhn\l.&en _ UDN. 

Júlio LeIte - PRo 

SecretArto: Aux1l1ar t...ezl6lAtt'" 
pt,..10. -Alexandre M de A. MellO. 

G) Para o estudo da situação 
do CENTRO TtCNICO DE 
AERONAUTICA E DA ESCO 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTICA. DE S JO· 
S~ DOS CAMPOS 

OrIBda em V1rtude do RequeS'lmon
to a9 16a~63. do 8r. Senadol t"adrt 
Calazann. aprov84() na sessào elo 1.3 
de novembro do 1963 

DeSl:tnada em 13 de nO"Vembt"O de 
1963. 

Prorrogada até 16 de dezem~ro 0.. 
1964 em virtude do RequerImento "11 .. 
mero l 158-63 (\0 Sr SenB-dot An~. 
alo Jncá. aprovado em 10 de j~ 
oro de 1963. 

M.embros to) - PartidO! 

JOSé Fe1ictano - PSD. 
RUJ Carneiro - PSD, 
I'.n~n1o JUoo. - PTB, 
Pad<o Calazona _ UDN, 

dezembro de 1963. 

Completaaa em 29 de oUtubl'o ele 
1962. tO de malO de 1963 o 23 do t.",.U 
ria 1963 

MemOros (11}) - pc.rttdO;:J 

JefJerSOD de AguIar - PSD. 
Lobão Cia Sllvetro. t23 d~ ,,",orU' \1:1 

j963, _ PSD, 

Ru, warnelrO - PSD. 

BenedIcto va.Uadares - PSD. 

Wilson O<>nçaJ... 123 Oe BI>:1J ~J 
1963. - PSD. 

oarueJ Kneger - UDN ~ 

Lopas Oa COsta 129 de autubrg ao 
1962' _ lJl>N, 

Mllt<>D Campoo (Vlc .. PreslOcn"'j 

aerlbaldo VtelrQ. - ODN. 

RuJ PaimelrB _ OON. 
Sllvestre per1cies 123 de nom CJ 

1963' 
Bezerra Neto In de ~brU de 1ge:r} 

- PTB. 
Afonso Ce"" - P'fB. 
Nogueira d.a Gama _ P'tB. 

Barros Ca..~alho _ PTB. 

AloySiO de Carvalho c.Prestden~ 
1- PL. I Mem ~e Sé. - PL. 

Josaphat Marinho - S;leg-enda. 



~) Projeto de Emenda à Cons-' L) 
tituição n9 7 L61 

Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 9/61 

(Qlm DlSPOE SOBRE AS MAT&- (QUE MODIFICA O REGIME DE 
. RIAS DA COMPETENClA PRIVA- DISCRIMINAÇAO DAS RENDASI 

TlV.\ 00 SENADO. INCLUINDO 
AS OI!: PROPOR A EXONERAÇAO 
DOS CHEFES Dt; MISSAO 01- Eleita em 20 de novembro de 1981. 
l'LO~ll\l'lrA PERMANENTE E Prorrogaóa: 
APROVAR O ESTABELECIMEN- _ ate 1. de dezembro de 1962. J)(!IO 

.. 

- até 1ft de Clezembro de 1BW. ~ 1 MUton CamPOS - UUN. 
Req. 1.143~63. aprovado em ~o de Heribaldo VieIra V1ce-Presidect4 

d~bp~~t~~a 1ge6m3. 29 de outub-rc de; UDN. 
Menezes Pimentel - PSD. 

1962 23 de abril de 1963 e 22 t!e Ju- Eurl~ Rezende (23 de ubri toe 
lho de 1963. 19631 _ RelaWr _ UDr-. 

Membros - Partido!" DHvestre pencles 123 de 'U)fll ,UI 

Jefferson de AgUiar -' PSo. 
Wi1'>on Gonçalves t23 de tl.or1J de 

lf:·b3) - PSD . 
Ruy C~rneirQ _ PSD. 

19631 - Presidente _ PTB. 

TO O ROMPIMENTO 11 O REA- Requerimento 605-61 aprovado em 14 
TA~lENTO DE RELAÇOES 01- de dezembro de 1961; 
PLOt\lATICAS COlO PAíSES ES· _ até 15 de dezembro de 1963 pelo Lobão da Sllveu-a .- PoSD. 
TltANGEIROS). aequer1mento 782~62 aprovado em J2 GUldo M<mdin 129 de <Jut1l'JTC 

NogueU'a <la Gama - PTB. 
Barro.!$ Carvalho _ ?TU 
AJoyslo de Carvalho - pL. 
L!oo de Mat.os - PTN 
João I\grlptno '23 de abrtl :le l:tt:Jl 

de - ODN 
Eleita em 4 de outubr Ode 1961. d.e dez.embro de 1962; lt!'t).!J - P~D 
Protrvgada: - a.té 15 de dezembro de 1964, ?elo M1.Iton Ca.mpos - UUN. 

Requenmento 1.141·63 ,aprarado em llerlb8Jào VIeira - UDN. 
- a.té 16 de dezembro de 1&62 ;>elo 10 de dezembro de 1963. Lopes da C~ta _ Ul)N. 

ltequerunento 3(Y1~61. apr. em li de Joâo Agr1Dioo 123 de lI.,brif de 1963i 
d~!;'mbro ae 1961; Membn» n6) - partidos ,_ UDN 

- ate 11,) de ~ezembro de 1963 pel.t: J tt n Ue Ag1.Uaf 12:i ele abr.J' 
Beq 1 139-63. apr, em lU CC c1etemk de ~9ôe;)so _ PSI>. I ,~t.lrlOO Rezende til de r'W"'il df 
bro de W!i;j I l teJ PSD IH ... , - lJUl'.I 

OOmplet.ada em 29 de outubro dE i\lenezes f? meD -. Silvestre perlcle,s t23 de a.at1} de 
1952 e 24 ele al>ro d. 1962. FUlnto Mu\le, - PSD 1 1963 • - P'l'B I Guido Mond1n \29 de outuare de I NOguclIB da Gama _ P'I'B, 

~emt:lroa tl61 - partlâ<w 1962) - PSD ~ t Burros carvilJho _ ,P'l'H 
Meol:Ze.s par~enLei - PSD. I Ru~ carneirO 123 áe abril -de lati.:, Aloys1o de Carva.bo _ PI... 
WUson Uonçalve.s l23 de a.brU t1e \ - P80. _ I Mtguel COUW _ PSP 

1963) - pt'e.:UjeDte - P~J.). I Danalí Kneger 'RcJat.o:} -. l)D.N. Catt.ele PlOhetro 123 de jlllrU 
Lobn.o da Stivelra - PSU. Eurlco Rezellde 12a de a-On.l 11'1, lDü31 - pT:-.l. 
Ruy Carneiro 1:l3 de abrI.,\" de 191)3J ,196'JI _. Uutt. I 

de 

J Daniel Kneger - UDN 

i 
. Q) ProjE·to de Emenda à Co~s-

titUlçito n" 3 '62 
.. -\VTOIU'/.A o l'ItIUU:\.-\t 8UPE

laUU. l~I.UHH:."1. A t·L\.AH OA
l'A rAH.'\ i\ la.AI.t"/,A,(, .;'\0 :UU 
VLf<.HH;('n o I'Rf~\'I:-, 1'0 NI\ 
':lWNnA t u:'IostTfl'( IO~At. N·' 
4 - ATO AtU{'10N,\I ••. 

\ _ ate li af c}t',embrc de 1~1i'~ , .... 10 

- P$V, . MUtOD campos - UDN. : 
OUu:1u Mond;,n \.. de outuJro de, Eienbaldo v\elra - U ON. ! O) 

19641 _ Pl:::ilJ I 'RUl f'almelTlt -UD~. 
Projeto de Emenda 
titUlçào nO 1/62 

I fleQ'«~nm~lJl-i. Idl ti:.!, .a;:Hln"HIIw ,':lI' .:t 
je Ut'tt'IIl1JI\" Ot' !!:Iü:: 

à Cons _ ~:p ·1;) de jt·f\'II1t>rc Or .!i~..f /f·~(J 
I tte~ ~er.mf'IJ!.(.· I 1-\11 cl>JrU\'.lOL :'7l II1 

EurICO .:?ezende (23 de rlbrti Qf I ~aUJ')' ~!l,'a - 2.l de abrll OI 
.;9!l3J - Vu}. ~ 196::h _ P'la (Ou}!11l1\ I OHIEU.\1)J!. UI!. l:ONl't:n Cf):lIplt'~nq3 cal lJ :1e ~~J 'ti ae 

Dnnlel lineger - UDN. ' Barros Canalho - PTB. 
Mllwn Camp-,:;s IVice·P-re.slaen~e) ~ A:geflllro de Ftguem:do - ?TB. ! 

I 
je t"'t'm·, /t Clt' I\'!;: 

SO f'Afi.\ i:'J\'l!.SnOl'KA k.JI l~O~ 
CAHl:'O lz,olt.:IAL I)(~ C.o\H.t\ .... l{A J 

E PlaHHI(,'J\O OI!: NUllhA(.'()~~ I 
_ UD!\:. 1 Bezerra Neto 123 de abril de iÇ6~ 

He.loald\.< Vle!J'a - UON. _ P'I'B. ! I~TU·!;",\S/. ·1' JdIe:"",u uI:' .... ~\!.I\I - t'~ 
Lope-.s da Costa - UUN, I AlOyslQ de Carvalho - PL. 
SilveSlre penc.le& •.•••.•• ) P'1'B: Ltno de Matos - pN, 
VtvajáQ LlIDl\ - P'I'B_ , 

1,\\I~\.I[1 ,-",li"" \t~ i,; .:.I_~ .1j;·I, d~ 

E.e.ta em :{) CE: malt de Wfi2 ' .91>.1' ,t->~1. 

, Amaury SlIVQ 124 <1e abrU de ~9(3) . M) Projeto de Emenda à 
- PTB I t't 'ça- nO 10 61 

Censo f'ru:t ~.,l.i.\, l..u0:).l. a~ ~l:\tC.Jh ~'.-'D I I Huy "';tlr!w.rt - P~lJ 

Va.ga do SenadOr PUlLO Perr-eulI I UI O ' , 
·<2>1 de atlrl1 de 1963) -. Rela:c· ... - I 
P1B (API.ICAÇAO DAS CO IAS nE UI 

, POSTUS I)C~TI~AIJAS AO~ ML 
Aloys:o de Carvalho - Pr... NICU'(OS). 
Lino de M.jt.w - PTN. 

EJelta em 28 de dezembro .:1e .9<&: 

K) Projeto de Emenda à Cons- I Pruru •• ~": 
. . ~ q 8/61 - aGe 15 de àe.zelUorc de 19'33 pEJe 

tltulçao n 'R.eg 1H:Hi::S tl.pr'-l\'aa" em 1:./ ae Ot. 
H;OiSUt: t.:XU:\óERA(,,'àO, ('OU 1"«0· z.embro de 1952 
. f'o.sTA ou SKNAOO. D" VtlKt 1:. - até 15 De oe.zfUJbrQ da 196. JJf';l(' 

Dh l)USSAf.) Oll'LOl\1ATJl:A 01. HeQ. l 142 .. 63 apt'o\'adO em 10 1'! UU# 
C,\Iii\'fJ::lt l-I!:R.l\'lANENTEJ. tUbro de 1963. 

EleH,a em b oe outubro de 1961. 
i"rurrog<t-(Ju; 
...:.. aLe 1;:1 de aez.embro de J..'ij2, I;)elt; 

lteque;unento OOIH:IL. a,.prova.aQ em 1" 
de pneuo de 1961; 

Completaaa em ~O de março de 
196~ 29 de outubN. át! 1962 o 3 d.e 
'tbnl de 1963 

Memb,'"OG Iltn - PartJdQ3 

- a.te1:. ce à~t.eUlI>~o dE IItô~ ç.ei< I Mt'Jlt'!"'~ '·.-l.~I.t'r.'1 P~{) ; ~~b~~:·~.~:J ~{~~:~:::,:U:t ':p:t ~~tt I' f'~:;~·i::Il~~~:., I~'~.~ d~ 1~~.~ Q~ ,~jJ 
!;ttlj • li,·ÔJ apl .... \tlú .... e:lI .1.1 u~ <le rientMI(l\.l '-/ h:d - Uu,'-I 
'zeIUoro O"~ IJG3 ! JUlH_ '\;np:/H :.I;; .1e \or .. -U ~ .,0 

J\lemOlu:, _ (",.ruau::
JeItersutl a~ !\g'1,&1 _ Pti!J. 

1
_ UU~ 

h,l.Jr1CL ,{Clt'lli.lt ·1~ de ,10:.1 JC 

I 
;l)tjJ, - Ul).\. 

[JaOlf'l Kr,t'~C· - lIU~ 
di .s~h·~rlt' t'f'l"lcre,~ ':i&- de J_:i'.;, .:.e WllU.;n U'.Jtlçl:lHe.:, 2;j Ge Q.,JCL 

19Ü;J. P::::U 
teu)' L;~rnell·O ,- pS 
Menez~ P'--lld:mt,eJ - pSD 
M ... ltun Cam~ - U UN. 
fienb'ildo VIeira ~ UUN 

lDoJ' ~TB 

I " <'I"U .... U\{Uf'lffl· ct~ (id!O.-l _ , D 

BEurlJt (Ja!"l:fLhl. - t>"J"U, 
• 1\,1pm ~ ~A - t'l 
! J\a~ü\ ~te,nJru('h MTR 

Eurl~(; He~erlae 123 Oe a!)~n di 
i963. - UUl't ( 

J\Jão Agrlpmu I~ de atlrU de H'6: R} Pro/elQ de Emenda à C Qn~-

DaDiel ~rl~geI - UIJN 
- aLe I!) de JaDelrQ de 1963. Ui!lC 

Steque.runenw nH-6~, aptuvada em 1.2 
de dezemoro de 1962; 

JetterwD de AgUlaJ _ PSO. 
WIlson Gonç,a!vea \2:1 da Iloril 

- ,vlce·tJresllJente - UUN. I' titUlção nU 5 62 

d SUve.stre I:'enc.e.s ,:lij cte lorH or . J)1SI'OJt SOlHU. j\ ENTIUW \ "OS 
E 1963. - P'1"B i\1lJJ'\'l.'tPlo~ UI!; ;iO'7(,. UA ol.:'P;:'..-

- ue lb de oezembro de 1964, pelo 
iUquertmeDOO '.14-0·63 .aprovaao em 
10 de dezembro ãe 1963. 

001llp1etaáa em 30 de mlLrçO de 
1962, 29 de outUbro do 196:1. 23 dt 
abril de 1962" 

j),'1emOrOE: f16) _ Partidoa 
.Menezes Pune.ntel - PSD. 

. , Ruy (;nrneuo 123 de Q.1:)fÜ de 19ti3) 
- Pre.sldente _ PSD. 

LOOào da SlIvell'a _ PSD. 
Jefterson de Agula.r t23 de abrll de 

1983. - PSU 
GUltto MoncUn (29 de outubro de 

1962. - P5D" 
DMl!e; KflCge)' _ ODN. 
Eurtco Rezende U3 de EtbrU de 

1963' - UDN. 
Mllton C1impos - ODN. 
Hertbalao Vte1ra (Vlce·Presldeot·.e) 

._ UDN. 
Lopes <Ia C<>sta - UDN. 
Va.ga <10 Senador Pinto F'e:-reu-& 

J.23 de abril de 1962 - ftelat..ot -
PTB 

Bezerra Neto '23 de abril de 
- P'l'B. 

Amaury Silva (23 de abrU de 
- PT8. 

Vivaldo Um a _ PTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Llno de Mat-os - PTN. 

19t'3) 

196i) I 

1963' - 1'80. 
Ruy OarnelrO _ PSD, I Nug-uelfb. Qa Gama _ PTlJ. CAlJi\(,'AO HU!i l~SIAVUS '111.'II.'''i-

Ba.rrus C~lFvajho _ PTB, 00 1':;\( 'l~uEH AS nENIJ:\S úlU-Lobão da Silveira - PSD. 
GUído Mon<1ttl (29 de outubro 

1962' - P50 

Aloys1c de Carva!h~ - PL... Nlt..:II':\I~1 
de Aurt".11~ Vlanna ·:l3 Qe a,nrU de EleIta - em 1:> doe letembrc rfe ,p·u, 

MUton Campos - UDN" 
Herlb2Jdo Vieira - UDN. 
Lopes da Cost. - UDN. 
João AitlpmO .23 de abril do 1963) 

- UDN • 
Eurlco Rezende '23 doe abrU 4e 

1963. - UDN. 
Silvestre pértcles t23 de ~br1l dt 

1963) _ PTB. 
oNguetra da Gama - PTB. 
Barros Carvalro - PTB, 
Josaphat M.rtnho 123 áe a.brQ de 

1963' _ S. leg. 
Aloysio de Carvalho - ?L. 
Ltno de Matx>s - PTN. 

N) Projeto de Emenda à Cons 
tituição n9 11/61 

(CRIAÇAO DE NOVOS 
MUNICIPIOS, 

EleIta em 28 de março de 196'L 

Prorrogaçào: 

- até 15 de dezembro de 1963 tleIo 
Req. 794-62, aprovado em 12 de !\e. 
zembro de 1962. 

1,9631 - Relator - PSh. I 
P) P70jeto de Emenda à Cone 

tituição n9 2/62 

íl~Sn'l'l]1 N"(H'A OISCIU:\-UNAÇ-AO 
Dl!: HENUAS eM 9'A l'O!: OO.S 
!\-1UNIl'U'IOS) • 

Eleita em 23 ete mate de 1962. 

Prorrugaçuo; 

- até 15 de dezembro de 1963 pele 
EtequeI'lmenoo '18ti-6'.:!, tl-pro\'ado em 1.4 
de dezembro de 1962; 

- ate 16 de dezembrc de IlHl4 vir 
ReqUerimento t .145-63 aprovado en> 
lO de dezembro de 1963. 

COmpletada em 23 de a.brU d,e 
1963" 

Membros _ part1t1os 

JeUerSOD de Aguiar - psn. 
Wílson Gonçalves rT-3 Oe ab:1l di 

1963, - PSD" 
Ruy Oarneiro _ PSD 
Lobão da SilveIra - PSD. 
Lelt-e Neto '23 de abril de 1913) 

- PSO. 

Prorrog-<.1.aa: 

_ a.te Lo de aezembrc. Qe .91:1 3.fJO 
fl.equeruut:nto n~ t 141·tlJ .. lJl-,.~úU 
~m 12 de d.ezemOrc de 196:.1: 

_ ate L~ de Qezemol'tJ ae lD';l· 'f'lt 
Requerlmenw 1 14"/ ti ~aprl.!\!I.h. ~D. 

.u a:e C1ezemot'G de 196::1 
Oompletd8 em liS de aort ae ~1itia 

Memtlr~ - l:-'a1"tl0~ 
Jerrersoll Oe Agutar - ~IJ. 
Ru.} üarnerc - P~'D 
Lobào ela Slvera - 1:'80, 
Wilson GonçaJve.!I ;~J de ,!lb."'1l dolo 

i96:>, - PSl) 
LEme NeLe ·t3 4 53. - PSO. 
Menezes Pimentel _ Preslof;nte 
Milton Camp~ - UDN 
Her1brudo VieLra - aDN 
Josaphat Marinho _ 12a 9 6~l 

Vice.pres1QeDte - ODN 
DanJe, Kr!eg'el _ OllN. 
Vaga do Senhor pinto Ferrelra 
EuricQ Rezende (23.463, _ UVN. 

(26 4 63) - PTB 
Nogueira da Gama - P'I'B, 
Barros Oarvalho _ PTB, 
Mem de Sá - PL. 
Miguel couto (23.4.63), _ !'SP. 
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I J,~f!er,:,un ele AguIar _ fiSO 
RJY Carneno - pso 
L\,ioao Óa Silveifil - fte:at,or 

P'D 
\V ,IM/f) Gooçan'es C:J3 4 tia} 

"'"u .. \lcne-zes Pimentel _ PSO 
~lIlUJD c.:ampu.s - UUN 
RentHIJdu Vlt'ua - üD.~ , 

, Josaphat Marlnho - \23 ~ 63) 
~US 

D!lnle! Kneger ...... UDN 
EUriCO Rezende __ ,23 "63) _ Vl~ 

te-pre.c,trteuf .. e - OlJN 
:. V~g6 do ::;enador Plnt<' J4lerrell" 
(23 4. 6:! I - PreJlt1~nt,e - p"l P 
, Noguelra d~ Gama _ P'l'l:J 
B-~rr~ Carva,ho _ PTB 
Mem de Sá - PL 

\ Julio Lettel:J3 4 63) _ PR 

. \ 
Con . 'W) Projeto de Emenda 

s tituição ,,0 3/63 
à Cons-T) Projeto de Emenda à 

i tituição n" J /62 , 
~nl!;\,()(jA 6 l':t\1t:NUA CONS'nTU

ClOi'oi·AL N" 4. 'lU}: INS'I'I'fl,llJ, o 
SISTElllA PArtLAMhN' • .."H' Oh 

\ GOVERl\;O l<: O .!iU'. 61 U .. \ ( UNS" 

(OJSl'Ó'~ SDtHUo; A AO:\Ul"nS'1'RA
ÇAO no l)l~'( P.'TO FElJERAL E 
MA'('E1UA u!\ '--~(}~1.f'K'l'&NV1A 
PRI\' ATU' A DO SENADO,. a 

',T1TUIÇ.\O f'I~()EH.t\L, Uh 18 Ul'., 
S~TEMRno DE 1:J4b') 1 Ues:g fHida em 2;' 63 
, .• p~Togaa.a a'e 1:;: 1264 pelo Ro· 

E,elt.s em 6 12 62, quetHnent-o 1 l;úHi:j aprovadQ em 10 
,P!'onogaaa: I je dezembro de ~963 
- ate lá 12 63 peio Req'ler\.ment.l '" "'_~ 

~$.1"6<! . aprova-d,ü em 12 12.13~; ! . Memb:o~ --. partl~~ 
_ a:e 15 l2 64 DelO H,e-q'Jer,meDtct Jettc:-wn ele A;!,Uar - 1'oD 

1 :149-63 aprovada ertl 10 12 ti;:$. Ruy carnCl~o - PSO 
'Comp.et.ada em 23 4 63 1..0.0:10 da ::HJ1eml - PSD 
I 'Wl.l-SOD GonçaJveo:! - PSl.> 
: MemOros _ Partldos Menezes PImentel - PSD 

IJêfferSun de hg\llar _ PSO Leite Neto - PSD 
Rvy Carnelro - PSD Aro aury SUva _ ,PTS 

Jo.;,~ Fellcluno -, PSD 
WI150n OonçaJ-ve/,....... PSt. 
.Bezerra Neto -- P'1'B 
Ed!>lundo LOvl - p'ra 
Argem.ir.o Figue1redo _. PTB 
Me:o Braga - P'TB 
Eur:C(. Rezenje I'.?Ô 0\ 6'3\ _ UDJ', 
i\,Ctys10 de Carvalh.o _ UU~ 

Nomo Annas - \JD~ 
JI)~.a9~.!lt '~\1anr.bo - ReltiLut '1 

,Sem \..e;endJ. 
f\ lreHo Vianna - PTB 
J'jl:o LePe - PR 

CJlIAJlAS DE ll.l'O:<OO ('O~1 (I 
"RT . 53 DA ÇONS1ITUlÇAO ;j 

O I\R'l. 149. /lLlNEA !l.. DO m;:. 
Ãrge:nrfo de F1g'Jelredo PTa GIMENTO INTERNO. <J 

EurlCC Re~ende - UDN a 
M;Mo Campos _ OON 1 ' ) Para apurar a a«uislção, 

pelo Oovérno Federal, dOI! 
acêrvos de concessionáriaEJ 
de serviços públicos'Q [j 

importação qe cha~'i-s dO: 
aço para a Cia Siderúl •. 
gica Nacional, J 

Oanlel Kr:eg~r _ UDN. I 
~(O.r~lO df O&rveIbo - PlJ 
Josaphat M.arinho - Se mLegenda I 

Projeto d:;:enda à Cons- I 
tituição n9 6/63 

IIXEtEGIBILJVADE) • 

ProJ'fvgloUlO atá 16 12 64 Delp no&
queruuemQ número 1.156-63, aprove.
do em 10 12 6;1 

Membroa - pnrUdos 

Cll.a.àa pela Resolução _DÚIDerQ 1~ 
d. 1963. asstn.oda pelo Senhor Ne~ 
Ma.cuJan e mab 28 SeneOras Sen:.t';oJ 
dores lapresent.eda em 30 de ma1Q ~ 
1963) • 1 , 

Des1gna,/h em 3l de maio de lCre 
- Prazo - l20 d;as, ato 28 da tto 

Jetterson Qe AgUl&I _ PSD tem'oro d~ 1963. 1 
Ruy cü.rnelro _ f'SD Prorrogada: :. 

. WlLson GO'lçal"ie5 _ PSD - Por ma1S 120 d1as. eT;l1 'tirtudG 
Jose Fe11clan<l -' PSD da aprovação do Requertmenw ~o:,l-q 
Waltredo OU1gel _ PSJ) mero 656·63. do Senhor senador Ja' ,fi 
A.rgemlro de Figue1redo - P'l::b AgripIno. ,Q.S', s~são de 18 do ;Q~ 
B~UTT~ Neto _ PrB bro de 1963 ,31 horas). I 

Sl1vestre Pérlc!ea _ P"l'B - por Illels um ano em Vjrbde L)" 
Edmundo LeVJ _ ~ \apfovn.ção do RequerImento nÚIUOl"G 
E!ur1cc Re7ende _ UDN '.1 nl.A!&. dO SenhO! ~lena-dor Uil'vo 
M~lt.On Campos _ UON .Neto. na. sessão de 12 de dezemb!-~~ 
A1oyslo de carvall10 ...... aoN de 196$ 
Afonso Arinos _ UDN I 
J-\.So.Phat ~.,(at'tUho - Sem Legenda I 
Raul O"JbertJ. - PSP 
JOSé Leite - f R 

Mero bros - E>arttOOs 
Jefterson de Agu-W ~- 1'SO 
UH),! Neto (Presidente' - PSD 
N e1SOti Ma.cUlaI) - PTB 
JQPO Ao:rtp.~no IRelaton - l1Dt~...,. 
Jos!lphat MJlTtnho - sem LeS"ebG:::, 

Wilwn Gonç!lJ\'E's 123 4 53) _... vaga do sen:l.dor t'mt<:. 
~edro LudoVH::Q - ?:.::3D ! BêzerT3 Ne't<l _ ?Ta 

P$D _ PTIl 

I 
F<,neU'. 2-1 Proleto de 

Constituição 
Emenda 

nq 7/63 
Benedlt.o vauads.res _ PSD ." Vag,. d.a Senador 
MenezeE P;mente; _ PSlJ ta.lão ,V1Ce-PrE"Slder;ae, 

Eduardo ~~ 
- l"'1'B 
Edtlardo A1J~ 

.a-en~a,ao V.elfa _ lJ1J~' s.m~ - P':'B , 
Mü!on Campos _ UON I" Vflge dO Senador 

EurIco ~zeDde !23 4 63) _ UD:N l!;~ICo Rel..>n'le - Pl"P i~ .lto 

oão Agriptno 23 4 631 _ UDN I Danl~ KrtelZ"er - IJON . 

Para apurar fatos aponté" 
<loe <la tribuna do Sena;ci<1 

fTRt..NSi"E.íU.~NCIA PIlRA l:! ell-, o outros, relacionados OOi.".1 
8E.;·1J' no ":~I'!ili~ DA f,TlVIl I id d . 
C;UIl SE :;1lJ\~:::Jt.':'t.R A CARGO. irregu ar a es ~raveG' o 
ELE:TiV01. corrupção no Oe~artaü\e;:<! 

~
nteJ Krlegn _ UDN M!ltQ~ Campos - UD?l 

aUIy Slíva 123 4. 631 _ '?'Ta Alovslo ,de carvalho - ~ . 
~oguelr~ da Gama _ PTa do ,Jo." • .Apt<",:::! :Vlartnno.- ae.atol 

Design,~. em ~ .IQ 63 I ~o da Con'eios e T elégra1()(1 
PrQrrogods e.ttr la.l:! 1)4 l)e\O Etc~ , 'r 

_ querinlento cumero 1 155~63 n,pro"i'o.~ erte.da pe~.l Reso~uç'§.o n(l!~erô .-:-) 
do em 10 12 63 " do 1903, asslnad. pelo senhor ~". 

f~"SQn do .cl3wu o mB.~ '3 S~·lOt~.:J 
!'.lembrQ3 - P8xtldoJ Senadores 18pre.senUlda nn se-.s.;ãf} (.;l 

Jenerson ~o /\gUIar _ psp 30 do outubro de 1363). , _ 
Ruy carnelro· _ PSD Prazo - e ~é O fIm da ses,S<.!o leçt: .~, 
Wilson 'lonçl'lve3 _ PSP iatl., C, lr.S. _ 
José FeHe!""o _ PSP prorrogação por 110 ~!as :at<\ I.Ü L~ 
Walfredo Ourrre1 _ PSO março dO 196~' em f '1trtUdo dQ ~-.J 
Argem1ro de E1guel.rcôo _ P'fl? querimentC' m:merO _ 153 .. 63 ~~ .... Q~ 
Bezrrr NO:«) _ PTB nhor Senador WlIson G<h'l ... ~\ ' 
suvesJe 1?értc;J.eg ,_ PT8 aprovn.do nl :~~o de 10 de de~.---) 
Edmundo Lev! _ FrB bro de 1953 ,ai gOl. 
Etn1co R3zenno _ UON DesIgnação em « de dezembro c..-. 
J\.lliton Cam~o. _, UDN 1963. 
Aioyslõ dI}' Õarvt'.lbo - pJ:, Membros (11) - fartldos 
Monso /U'!nos - ODN Jetlers® de lI!u!;!r - P50 

! Jo.aohat Ma.rtnho - Sem Lsgendo LeIto Neto - PSU 
Jul1c LOit. _ PR At>tUlo FontMa - PSO 

WUSon GenlaI.,,", - Pr€sldenv.. l' 
PSP . 

-lJarrQ.S' Carvalho _ prH (' __ em ue~eno.a 
l\1em de Sá - Pt 
tI,oul aiuoert! - ~SP )(' ProjC'IO de Emenda à Cans-

U í Projeto de Emenda à Cons- \; .Qítuiçáo n9 4/<53 
tituíção nq 1/63 (CONCEDE llIIUNIDAOiES' /lOS 

VEa<:&DO,l2Bl (:'RASA!.tIO t"!! !)l"Ot~:n!:l2S !! ~m· 
il'0::ES (l T.l!U1AL:iO :lAl IN· Designada em z(J õ 63 
'1lUS'f.at_S l!'ISH V»:t:>S). Prorroga0. ate lã I~ 64 pelo a,-
!)est"'nada em 234.63 ~uertmeuw número 1. 153 .. 6a. nprova-

. > • do em lO I~ 63, 
~orrog9da até 15 1.2 64 pelo as- M.~mbros .... ?tLrtldc3 

f!U~itneDto 1 150-63 aprova.do em 10 Jefferson de AgUiar _ fttlO 
do I dezembro de 1963. \ Ruy carneiro _ PSD 

1 Membros _ ?rtldos Looão d. S1:'le1r. - PSO 
, WUBOn Gonçalves - PSO 

,;~ffer.on de AguiM _ eSD Menezes Pimentel _ PSD 
l11uy Carneiro - folSD Leite Neto _ PSD 

I 
(2.2 Projeto do ~menda 

!~báo da Silveu. - E'SD AmaUT'/ Sllv. - P'l'B 
~ Uson GQnçaJves - Rela;Qr Bezerrn Neto _ na 

í"S ••• V8~a do senadOt I?lnta 
i"Jene"tee. t?tmen1..~ - PSD _ PTB I Constituição llq 8/63 

!?Orte!,," IAU'l'ONORl1A Doa WUNiCWI()';1 

,l'\.t~W' Vlrr;Ulo ." P'l'B 
Bezerra Neto \8 11,63 - V1C(;-~ 

s!den I;e - PTB 
!\ietlo Br"g,; _ Pl'B 
João 1Ir:r!pill" - IJVN "~~ite Neto _ PSD SUvestre f'értcles __ 'PT1! 

A;maurv Silva _ PTB Adalberto Sena _ E'TB 
·.B~zert't:I Neto - Vlce~E'resldento Eurloo Rezende (23- 4 6a) __ ODN 

~Tl\l Mlltcn campos - llDi'I 
, Vaga do Seru.dol' pinto }i"erretra AlO1S1o de Ca.na\hO - 1?Z.í 

. -' I/'TB JoSaphCI M<I.rlI>h.o ~ FI<m f~~II~. 
'l'1I"esl>o .P~ ..., = ~ 1:-=:""';;.1> =.~ --

es\;:na<lo em 22.10 oa 
Prorrognd. nt~ lO, Ill.M pelo Re

q'lcrin'lento número 1.157~63. aprova .. 
<lO em lU n 63, 

,:.icmbrc:J ~ ~Cl't:1dcJ 
."t.ff-Cron do .D-'tU-.~ - ~ 
~:; ~_~~ I_';~ ;~,. 

Daniel ttrleger - UDN , 
EUrlco R.",,~de \23 1 63\ - :l 
Aur6l1o 'llrulna - PSB 
Secretár1o: AlL'11l1ar lr:h!=-V 

, :l" 3. Ne;J p. lIIlSO:l OOOt('_y 
, 1:..".""" 6':> C':7J;w", = Vf2!l 
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C ' - " R I - ATA DAS CO"IISSôES 'L',.'l 30·Ç4· .. .:\.p!'.Qva a CQll\'encij.q omlssao "e e a,çoes , 1', ~ \concernen. 1,S normas milllmas 'tliI 
Exteriores ' , " seg'1l'\d'd. '0';'1, adotada em Gen~-

t., .. pelo Sr. lIJem. de Sa exerc:cio doa prOfiSilãQ de Tecn:co de ~:'a em 1952 lJ01" ocasião dà ·3-5l.< &!.,. 
'A'tA DA 7!J. REDNIAO, OaDINA I, Adm;nlStração;' .' ~:o .da Conferênc!a " Intefl_1Rciollal ao 
RIA. DA CO'MISSAO DE RELAÇõES I - pela apro,,:ação com. emend-a de Submetido.'i" 0..'1 pareoeres ~ ~h.s.cus" l'ral,>alllO. , , 
~IORIDS, REJALIZAD'A NO DIA. redaçao ao Pl'OJeto de Lel da. Câma- ~ vota áo :::ão t!:em e..~t âo 

14 DE JUNHO DE 1964, AS 1~30 ',ra nQ 31, de 1964, que l~enta de ~a~ iaopro~e.("Q1 'Ç , r 'r:ç '\ Pela írprovação, com uma. emencja. 
HORAS i xa. de despacho. aduaneIro de 0>% • ,~, , , 1 jl,) P~'()ietfJ de Lei da. Cã.mara n9 '51 

, . um computor· elétrico. Burrollghs e'i Pdo sr. Aíúiw Fontana ! lie 1964' - Modiflca o art, ~9 da Lei 
~Ob a prcsldenCi& do. Senho.r Be- respootivos pe:tences, importadQSI ' , N ,". :1.9 3,'j37, de. 28 de marl;,"O cie ~9r?i.t 

A~cto Valladares, presentes os Se ... pela l'o-ntWcJa univel'sldat\e Catll- ~ 'pela rejêlçaq- do. ProJeto de Lei que tra,Mfer~u para o poder LeglS~a .. 
nliores Senadores JOSé GUionlru:d, oa. do Rio de Janeiro· I da Camara n.\! 17, de 1964, que acres .. ljvo e sujeirou à SUa administraç~o. 
Atltônio Carlos, Uno de Mattos, AI- _ pela audiênCia dá Comis.são de centa parágrafo 0.0 art. 3.9' da Lei os c..'lnais de (mdas curtas e médias 
8$11ro de Figuell·edo, Vivaldo Lima Constituição e JusUça G.{) Projeto de n,'> 4.090, de 13 de Julho de 1962, que da Rãdio Ministério da EducaçãO' e 
i 'Rui Palmeira, reune-se a Comis:" Lei da. Câmara nQ 125. de 1959, que institui gl'atff:caç;l.o a~lat..'tUna l'Ma O'uH.iH'("!,' com 05 l'e.spect:vo:;; equipa .. 
~ de Relações Extériores. revoga o artigo 29 da Lei n9 705, de os trabalhadores; meuto,s e b.1stala.çôes. I 

:;Deixam de comparecer por maU.. 16 de maio de 1949, as artigos 39 e d P 't d L' d 
vo justificado os' Senhores Senado- 49 de. Lei n9 1.639. de 14 de julho Sem restrjções é o p.."\,.reeel' üproVa~ Pela rejeiJ;;ão o rOJc o e eI a 
l'QI PessOo. de Queiroz, Fílinto Mul- de 1952 e da. Lei n9 2.212 de 31 de do pele. Co~issão. SenadQ n'i 149-63 - Dá o nome de 
le'f. Menezes EimenteI e José Càrtdi- maio de 1954 (Carreira de Comlssâ.M Como relat.er do Projeto ele Decreto "Aeroporto Antonio João" ao Aerô .. 
d(). • rio de policIa). Legislutiyo n.1' 47, de 11;163, que apro- porto 'da cidade de DouradoS, Esiádo 

Dando iníCio aos trabalhos, o Se- va os têrmos da Convenção Interna... as Mato Gro.',ro. . , 
nhór Presidente concede fi: palavra Pelo Sr. Bezerra Neto cional para Prot.~áo ao.s Artistas In.. Subll!etidS w p&recere.s à cliscUS$áO 
Il~ 'Senhor Senador José GuiomardJ pela rejeição do projeto de l.ei térpretes Olt Executantes aCa Produ~ e ,,-otal,'ãO, sem restrições .são a.prOva· 
que profete parecer favo.rávél ao Pl'O- do Senado. n? 183, de 1963, que di,s- tores de Fono{rra:nw:s e 6.0.5 Organls- àos, 
jHo de Decreto LegLsalttvo n9 33, de põe sôbre o ho:-áriO de tl'{l,b~1h() de mos de Ra.diod'fu-são, reatlzac1a. em P.eio Senador Ru.y carneiro 
1004, que aprova a COnvenção sõbre redator do serviÇo público que seja Roma, Itália .. em 26 ~e o.utubro de P~la a_provação do Projeto de Lei 
a. Organização e a PeI'sonalid~de Ju~ J·ornalista. profiEslonal e dá outras 1961 o Sr VIvaldo L c 'd D' rldiclt da -neparUção Hidt'oOgráffoo ,. lma. c llVl a o do Se!'.aao n'" 17 ~64 - a. nova l·e .. 

, 1'/ d P 1 B á '1 providências; Sr. Walfr~o Gurgel VicewPl'esiden~ dação ao art. 19 da Lei nO? 4.299, de 
DlternaéIOna, .I, rmá a e o r SI. _ pela B-pl"ovação dO projet.o etc te, à tt5SUlmr. a Pl'c:;idênc.ia e el'l.1ite '/23 de dezembro de 1963 e seu' ij' l~. 
ah:l Paris, a 24 de aO!'il de 1964. Decreto LegislatiVO n9 43', de 1963, par f o I f d J t 
10 parecer é a.provado por unanI- I que a.prova as contas do Sr. presl. ec~r ~~}'ave ~? re erl O pro ~ 'o. defb.1111do compet,encja, dos .Esta.cas 

Ihtdade. dente da. aepúb1:ca relativa.s ao exel'- A Com:s~aD aprD,a o pa;:.ecer. para co':mmça e arreca~ação_ do !J:n~ 
. A seguir, Q Senhor Senador Antô- cicio de 1958; Nada mais havendo a tratar en- pô.'>to de vendas e COIlSlgnaçoes •. 

~
. o Carlos relata o projeto de De- - pela aprovação do projeto ele cerra-se a reuniãc, lavrando eu' Hu~ Pela. .I:ejeíção das emendas a./?re .. 
reto Legislativo n9 30, de 19fi4. que Decreto Legisaltivo n9 18, de 1964 go ROdrigues Figue'tedO Secretã.l.'io sentadas 80 Projeto de Lei da Cà~ 
prova. a Convenção concernente às que ap:ova. Os textos dó,::. Atos ~i!~ da Comissão, €I presenté ata. que, mal'a n9 38-63 - Regula as ativida .. 
armas min~mas de segurIda.de so- mados no XIV congresso d~1 Umao lllll.:'\. vez aprovara, serã assinada pe., :1.'<'.es (,ias representantes comercia.1s 

tial, adotada em Genebra, em 1952, Pos'tal Unjversal, rMUzada em Ota- lo Sr. President0, autônomos e do Projeto de Lei da 
por ocMião da 359 Sessão d·a Con· wa. - canac'tâ - em 3 de outubro de Câmara. nO) 78-63 - Concede auxflí() 
í.rência rnte:nacional do Trabalho, 1957; e , Comissão de COllsliluioão de Cr$ 40,000,000,00, durante três 
NãO havendo o Ministério das Rela- - pela aprovação do Proj~to d<: I 1 ... anos à..'3 Irmãs SUlestanas do Colégio 
çoes Exteriores opinado sôbre a ma- Lei 'I Sen3.do nQ 116. de 1963, que I e ust!ça Maria Auxiliadora, de Brasilia, para. 
téria, o parecer conClUi solicitando o ~!e~~e I~'};1tJ~~b~lhI~~~~f.s n~o.briJ'~: 19~ nEUNr~\9, ORDINARIA. REA- ,cons!Tuçã-o cio. ~difício s?de .6 manu .. 
pronunciamento daquela. Secretarie. de Santa Catarinna, no que couber LIZADA EM 24 DE JUNHO ,tençao de ahvidad~s dldátic~. _ 
de EstadO. de modo (t que o senado, os direitos e 'vsntMens das Leis llJl.,' DE: 1964 I Submetios

N 

OS pareceres. à. dlSCUB.SaO 
íOOnhecendo circunstanctadamente a ~ se l'estrlçõe Râ!) 
tluestão e os seus reflexos na nos.s~ 288, de 8 dã junho de 1948 e 1.750, 1 As 17 ho'"us do d!a 24 d . nl \ e apl"o1< .... ~.çao, m N s." 
.... "Utiea tnternac:onaJ, pOSSa del1be- ele 8 de dezembro de 1952. de 1964 na' sa' d C . e~ JU ~ lOb s.pro'va{t:)s, com exceçao do prt>Je~o 
l-'- " , j :"..a as Ornl$SOes ~O de !Jei dQ Senado u? 17-64, que IteV& 

,rar soberanamente. SUbmetidos os .pareceres à d"scus- a p~~denC'za~ elo S:enhol' Senador votos contrários doS Senndores Jef .. 
O parecer é ap:ovado sem l'e3tri- são e votação saD aprovadOS, com Afon",::> Arll103, PresH!:ente, pre~e:nte.'3.I"erson de. AITuiar e EUrico Rezende 

excessão do relativo ao Projt:to de Os senhores Senadol'ell Jefferson de J ., • " 

JtÕ~ada mRis havendo a tratar, en~ Lei ,ciQ senado nQ 116. de 196ª. que Aguiar - Eurico Rezende _ EdrnlUl~ . pelo senador Edmu1ufo Lcvi 
'tenu-se a reunião, lavrando eu. An- foi rejeitado, tendo oS'" pres:dente do LcvJ - Bezerra Neto - Mcne- 1 ~ d . t d L i 
tônlo de Araüjo Costa, secretár:o deslgna<lo o Sr. Edmundo Levi paro ze,s Pimentel _ Ruy Cameiro e AtM Pela. TeJe~çao \) proJe o e ~ 

. substituto, a presente ata, que. uma redigir o ventido. gemll'o de Flgue.reuo _ reúne-se a do Senado n9 117-63 - .Modifica. .0 
"et: aprovada, será at;.sinada pelo. Se- Nada mais h~avendo a tratar. encer- C<:Imi.s.são de Ccnstjtuição e Justiça nrt. 443 da consoUdaçao das Lefl 
nhol' Presidente. t'a-se a reUl?iao,. lavra~do eu, .. H\lgo Deixam de comparecer, por maU: do Tr~ba~o que dispõe sôbre con .. 

Rodrig?cs Figuerredo, .... ecre~áI1o da vo justificada, Os senhores Senudo... trato ,mdiv1dua'l de Trabalha. 
Comi-S::iao, a pres~nte ,ata que uma res Antonio Balbino, Wi~()n 'aon al~ Submetido o parecer à disl'V'l."içiio , , - d F.' an as vez ap'~ovada sera ass.nada pelO Sr. Arth' .. ç ... -..-""'omlssao e ,In ç Presidente' ves -. ur Vlrgll10 - AIQy_Mo de ,e aprovat.ão, ,sem restrições é á.pro .. 

16~ REUNIAO, REALIZADA EM 2-1 . __ I Carvalho e Josàphat Marinho. i·· ... ?dQ. ' 

DE JUNHO DE 1964 , Comissão de Legislacão Social I ,E',dispen,~:::d~ a leitura da ata da: ' Pelo senador ,Argemiro de 
As 1G horas do dia 24 de junho . r~i.ln,ao an ...... c. e, em S~6U;dl.. f\pro~ f f.lr;uclredo 

. de 1964, na sala das ComisSões. sótl 10.~ REUN1AO, RJ!'.ALTZAD_A. EM 24 vada.. I Fel :rcje,ição do Projeto de Lei 'na. 
a. pr~sldência. do Sr" A!'gem1ro o ~e DE JUNHO DE 1964 Dos pl'Ojeto

Q 
constBütes da paut-a, 'C,ima~a nQ·108.63 _ concede auxilio 

FlgJ.elredó, presentes 0.$ $rs. B ... zel- As 18 hCras do dia 24 de jUnho de são relatados os seguintes: " C"O 20 O'U O(;JOO à Sociedade pes-
la Keto, Mero de Sá. Daniel Krleger, 1934, no S'.3.lão Nobre do Senado Fe- ut'l " d' "u ·a.:;·l' e c"(co 20000 OD()O 
AWHo Font~na> Lino de Mattos, Ed- PelD Senador Jefje1';w1! de Aguiar a OZZl Q r 1 >.1.,., '..' 

mun(1;() Levi. Eugênio Ba. nos e JÚli.O dêral, sob a Presidência do Sr Vi- à. ,SocIedade pestalozZl de Mr~a8 ye--. 
L~:te, reune-se a Oomlssão de Fi. val& Lima pretentes Os Srs, Wal- Pela aprovação do Projeto de De- l'a:s, para. a campanha de a;::slsten 

fredo Ourge1. Eugênio Barros. Attil'o ereto Legi.slativo n? 31-64 - Man~ ela ao ma"10r reta.rdado. ' 
D2r:ça.3, t' 1 J ' tê ,. Fen sna, Antôn:\> Cal" os e ose m a. declo!:>ão denegatól'ía do l'l"i- O Se:fLador Atg.::miro de. Figuei .. 

Dê~x.am de comparecer, com causa Gu:::mtard. reune-Ise a Ccm;s~ão de Junfrl de Contas da união a reg~tro redo relata () vencimento ao proje~o 
Justificatia.. c-s 81'8. Victorino Fi:eíre. Lesl.tlação SaciSl. de ccmt~'ato celebrado entre o Mi- de Lei do S~nt:do n? 152·63 _ Am .. 
Lo~3.o 63. S:lveizll, SIgei:cdo Pache- D2ixam de c0mparcc-r (?om cau'>O ni.stério da Viat;ão e Obras Públicas pUa os casos de desapropriaçãO por 

I 00, Vlil;on Gouçalves, 'Leite Neto, t J.... e a Rádio Guanabara S, A, paI'. ,n. ('>,A.". "'-"'t~IOI, defl'n,'"cs p::>'" lei nO 
P ~ 'o Antcnl J cá jue:;tJ'iC(>d3, Cs Srs. An on'<') UC"l, =-- cv_.... ~--

;;:3S0.t I.o.e 1,o,a:!~~ z, ~ ou, c.sta.beleccl' 1.1m~ tst:lç,i'~o rádio-diluo 1,132 "o lO de seton'~"'~'o de 19$2, 1''':'' ~ :Eur.co Re::.nti.:, Idrteu Ec.·nll1USell e E1lI1CO F-ezende e AU;Al'o Vhmnn. d P \..i: - - '." 

iluréllo V12~llUl. F,' lidp~ e aprovada n ::ta à.a reU- sara; o l'ojeto de Decreto Lc"":.s .. .:nla a rc;:quibição G~ imóveis ai:o.1a .... 
,. te 'o lativo n9 32 N 64 - !A,l,n:érn· de', \,'-'0 de.' pe',. pc".r púhUco, , E' lidJ. e, s~.n alteraçi:o. aprovad'l n D-C an r: r. " _ IJ 

t d .",;. I denegatória do Tribun.::tl de Contas SubmeLidno- Os lJareceres à 4:":'-CU1 .. a .: O: a· re, ~~,'l.O a,!1,l.;er~~r. j DOj p-;-oJetos constantns no !JJU~> d U '- d l~t t ~ 
"Dca proj._.o.s LDthta~1.ks na paut'.l, _ l"elat!l.dcs os seo"uintc-: a lUaQ e l'e3~ 10 a C;Jll~'a o çe- ::10 e votz; ... o, "-:C'll1 rc.:os:\õ~ ~J.O 

S o H'L l: é.::3 Cs s::;u..r.t:s: Ul.O "" lebra.do entre a DiretQrh Regio:r:al aprorados. 
r"Io Sr. Waljieda GUfgel dos Correios e Te.!:éUl'afoS no Esta.do 

l'e!:; S,. DanIel Krieger I do Amazonas e a filma J. Lim:i plra 
pd3. r.p:CI\ .!':~ . .) do Projeto de I - Pelo arquivamento do Projete reparos, co prédio t.a que}:::, rep::l'ti. 

Lei d::!. C.1.il'lO.~·a n? 70. de lS64, / que de Lei (19. Câmara n,') 93. de 1983, ção; ôo projeto de Dec7eto Le~:s
c'.ttoriza o Poder E:recuti\'o a abrIr Que inclui pará<p-afo ao artigo 8," d3. lativo no? 33·64, Aprova a COnvmç,lo 
ao Peder JUdlciãtio ..:..... Tribunal Su .. Lei 3.322. de 26 de novembro de 1957 . .sàbre a Organi7ação e a Persona.li
perlCr do Tral.H:1ho - o crádtto su.. que estabelece em novos mOldes à dade Jurídica da Repartição Hid70N 
plementar de Cl'$ 195. 368.13:m,OO, em aposentadoria por invalidez dos -tra- gráj'íca. Internacional, fiTmada pelo 
rerÔl.'ÇO â dJtação do orçamento v!- balhadores víncul'l1dos ao Instituto Bntsil, em Paris, a 24 de a'otll de 
15ente; de A}:XISentadoria e pensõe-:; e dá ou- 1959; do Projeto de Decreto Legisla_ 

i tl'a,s providênclas; ti o 35 6' M tê d' -_ pela aprovação do Projeto de Vo n. ~"2 - an m a ecISao 
Lei da Cân1a:-a n{l 5O~ de 1964, que - pela. il.prcvat;.ão do Projeto de denegatória do Tribunal de Contas 
ilwlui no art, 14 da Lei n9 2.976, de Lei <103. Câmara n.9' 38, de 1964, que em União. a registro de contrato en .. 
19s{), os municipioo de Pelota.s é RIO acrescenta dojp parágrafOS no e.rt, tre o TerritÓ't!o Federal do Rio 
Gtande, no Estado do Rio Grande 11. da Lei ti,')' 3 .8{}7. de 26 de agôsto Btaneo é Dorval Magalhães para- de· 
do Sul: d{' 1960: . 8e-mpénho da. função de ngr6riomo. 

submetidos os pareceres à diS'CHS~ - pela aprovaçã-o, apresenta.ndo Pela. audiência do 'MinIstério dI,) 
sãO e" votação, são, sem. l'esU'jções três emendas- aO .Projeto de Lei do Trabalho e Prev!di!ncla SOcial Só-
aprovadO*r ' Senado' n.9 1'm. c'!e 1963". tml!; rp.Il1T"!a o bre o Projeto de Decreto LegLslativo 

PC~o sen'tr!-or IJ'!.;.crra Netb 

Pela cprcvação do P: ojeto Çt~ De .. 
cl'e~.Q-L'i"'ls1ativo nO 49-134 - In '.fi .. 
têm o at-o do Trihunal de COI).~as da. 
União, <1enega!~ório de registro 60. 
tênno aditivo do con'.rato de- 26 da 
março de 1934, celebrado entre o ~UM 
níStéri-o da Educação e Cultw:a e I) 

Sr, Evandro Lemme, para. exe:cer a 
funçã-O de técnico em microfilmagem 
na Biblioteca Na-cional, a.<;s~do em 
'1 de dezembtQ de 19'54; do prQjeto da 
Decreto·r.,a....gfslativo n9 :'.0-64 ~ De .. 
termina. o registro de contrato firmado 
entre a Delegatia Regional 00 Im .. 
pêSto de Renda em Minas Gerais e 
D 'Banco do Brasll S. A.: do projeto 
de Lei 'do Seoodo n? 29~{j4 -:. Autori-
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tJa o p.oder Exet;t.\-tlvo a emitir sêlos 00 e Atílio Fontana, T€llll('-$€ o. Co_ I Constituição da República, p-rinci!>:tl-' nabara se opôs ao 81'. Dalmo Gas. 
Ii;Omemoratlvos ao bi-centew.rio do missão de Indüstl'ia e Comércio. men';,e na parte que asseJura a invio- pit,", ievando à Bancaúa do PTB nno 
lirunicipio <io Crato - Estado do D~:?,i1m de comparecer, por motivo Ilabilidade da corrf'~pond{>nc:a, el'(ltll LSBfmbléia denúncia. acompanhaqa de 
.Ceará. justifIcado, oS 81'S. Senadores arros a<:sunto secundária. E.'CiStiam ou cx;s- d~('um-entos; que, em virtu-de da aeúo 

Submetidos os pareceres à di~cussáo de _Carval.ho, Irineu Bornhausen e I tem, não sei, 1:.0 D.C.T, duas enti- deste3 referidos serviclores o Senhor 
~ vota,ção. seIl1 restrições são aprova.- Aa:.'ao. Stembruch. dades de clas.<:e - a C:::r·{regaç.1o Cí- n~lmo Ga"par foi exoneado da Di ... 
dos. com exceção do Projeto de De, III diSpensada a leitura da ata de vic:l 60s O"·rteilC.<1 do Bn 'H e a união l'etOl'ja Reg:onal e nomeado QtlhQ 
ueto-Legislativo n Q 20,64, que é vo- reuniãO anterior e, em scgu!ds., aprD_ \ Brasileira dos servido::~3 Posta.~s c s~rvidor para aquele cargo; que. po_ 
:te.'jo pelo Senhor Senador Jefferson vada. Telegráficos - uma trabalhlndo uni- "rem, antes da. subst1tuição do SNulOr 
• Agmar com restrições. J!: ,relatado o seJu:nte proje~o cons- ' camente pela cln...~e, lutand:> p.e:a~ D3.Jmo Gaspa,r, o depo::-n:e além da 

O Senhor prezidente pas,s,a a pre- t:ante da pauta: I justas re~viHdicações, e a outr:l a !~r- sua correspondêr..cia violada s1fl'eu 
I&kt~cia ao Senhor Sens.dor Jeffer- Pelo Senador Nelson };Ja<'ll!an viço de int,el"ês.;e pe...-o:s<:al d'lS se~ dl- F[irJas restrições p'Jl' p:lr~e düte refe~ 
un de Agll:e.r e pasea a relatar o sr- retorcs, Desse prOC?dlm~nb d·."'ler::o, rldo ·servidor; Que, tendo o dCJo~nte 
r;:uinte projeto: -- pela ap~'ovaç'âo do Projeto de .Lei I result'JU a luta, que teve por Lm o "n!lc:tando certidão nflqllele D::parta _ 

_ pela reje:ção do Projeto de Lei da Cãl11lJra n9 72-64 - ISenta de 1m- píOCe$~o mancl'ldO Instaurar n) Ju"- ~nen!o como não obtiv~:"(' eS<;a c:~\·H,· 
ao Senado n9 11-63 ~ Dá nova deno- pôsto de impO!ta.çiio ~ ~unsumo~ eQui- t:ça, por difflffi.ação e calúnia, cOlltra é~ú encaminhou rêcl,'m3cão ao Sr. 
~in.!ção à Estação Adu3.'':Jeira de Im.- pamento dest.n3do a mstalaçao de o Sr. Jo-Jo perel 1'a Braz FilhJ PC;') Oire'or Regional tenro rE'ccbido Enl 
3>Cl'~aç5.o .Aérea de São P~'lulo_ <1ma fâbrica de cafê solúvel. Sr. Dalmo Gaspar, baseado' ne<:;t~ ~'e:po"ta a carta número 3-0-G. d.l 

[·abmet:.do .) projeto;" discussão e Submetido o parecer à discuesão e Manifest'), que p8.SBO à ComLsão, de- lD de ianelro de 19-53, d'J Se;1ho1' Dal· .. 
""p:c ..... ~da sem restrições .... é aprovado votação, sem restr:çõcs €; aprova.do, nunclando a. flmeaça do Sr. D;r!:'~or :no Gaspar, em que o rep-reando 

Ccntinuando COm a. pallVra O Se· Nada mais h.avendo a trato1 r, en- Regional, M aClls3:çÔI'S de que se o '11 insl.-tência da cert:d§.o e O 
{Qh:J~- Senador Aíon~:o Arinos corou- c~rra-se a reumfl.o. laVra.:1c.,.?, €U, M!l- Sr, Edu;no, Diietor Regional de P~r- "'ne:~l, em Cl:\.~O de insist:n::ia de to .. 
a:t!ca. aos ll1el.tb:o" da Com.t"são que na Helena Bueno Brandao, Secr€.- nambuco, ft:.-se afastado da Diretoi;", m""'l' 1 sua Caixa postal n9QUe!a Te .. 
in S~nhor Senador Josaph2 .. : Marinh'J t.ária, a presente ota q:.te. depois de Regiona: d1quele E'itado, os dectti:=- ·N!!'tir!3.0; que, passa à C~mi<sfio io .. 
a.t1t~s de S(.lir de licença de~xou o.6s1- l1da e epr~vada será. assm.ac.a pelO tas en~rari.9.m em greve_ Posterio:- '! "lp!a. de~~a. refer:'da. C"1rt.1; que, o 
m~do seus pareceres sôbre os projetos Senh:Jr Pre.,1dcnte. mente, a Con:;reg:ação, no d:a 18 d::; ç-pcente néo se curV2sse à amea~c.s 
1!\~.ai:KO, e so1.c:ta à Comi"são autori-II setemoro. Mas após ao Manife<:/o, rtc"'beu memorando n') 111-22. de 
~ão para relatá-los. Estaf1ldo todo..:, mandava e5.<:3. cnta à Congregação, :'3.:l. 63, assinado pcr Efibênia FrÓ('s 
de a.::ô:do são relatados os ~eguintes' Comissão Pal'lamentar de In- c~nvid,aJ?do os diretores da.,_Cou-sregct- fie :\onl'nClda. cOmunic!lndo-lhe aue O 
projetes ! ~ 't. . I ça0 Clv'ca para uma. reuruao conJun- Sr, Dalmo Gaspar, Di-!'etor ~g:onal, 

,- Pela audiência do 1IIín:$tério da \ ' quer! o pai a apurar ~drregu a~ \ ta.. no. qual lhes seria oferec!do, ln- resolvera Ca.Bsar a ac;.<:inatm9. da CaI-
3\\Stlça sôb:e o Projet-o de Lei do se-j rldades qraves ocorn as no clusive, dlnheiro, pa,ra que sílencis.s- X'l Postal n.9 15, d:J 'dep'Jente: que, 
:nltdo 13? 63 El D C T sem e se colocassem ao lado da cor~ t l1 n1bpm. pas.~.a, à C'lmi.s~~.o fotocópia 

n ~- - eVBI o Território ," ru~a'o, Por u'lt,'~o, um man,;festo da d' t d t ' t d :FQderal do Amapá à catego~';a de ES- \ 1-''J oU es? ccumen o; que, Pro \'11' li e da. 
'tR~Q. A~-iEXO A ATA DA 20.~ REUXJAO, Cong't:egaç-o ias Carteiros do Brasil, po<;içâo em deft"sa da c1a<so:;e doe; car ... 

'-. &:b:e.~tar para estudo elr con- REALIZADA NO :DIA 13.5.64 E em qUe da conta. que fôra visitada t:eiro<; a~sumida pelo Sr. João Pel'cl .. 
junto com a refo:'ma do Códi'gO do PUBLIC.o\D_'\ NO D. C. N., SE- pelo DOPS e q'le nada {ôra encontra- 1'[1 Braz Filho, Pl'es!dente da Con .. 
Trnlx>.lho o Projeto d.e Lei du E,enado ÇAO H, d~ 19.5.64. do, enquanto já se sabe que foi fe- q:rega~ã.o Cív:ca dDS carteiras do 
nP' l05-e3 _ AHc1'3 o art, 54.do De-I P.7RLICAC'AO DEVIDAMENTE AU. chada. pelo matel'lal subversivo ali en- B~'asil e-, flutor do man1fe$t') que já so 

<1>1.0 L i 2 d lU. contrado A vio:ação de con-e<;:pon- referiu e m:lis de outro documento de 
c:" - e 5.43: l'_1.5 43, que d'spõe TORIZ:\DA PEJ ... O SENHOR PRE- dência, inclusive minha, por ordem do 18.4.64, aue naSsa à Comissão: q'ne, 
~~b~~~ a Cc-n<"ol1do.~<lo nas: Leis do T.~a_ \ SIDEN'fE Dl\. COMISSÃO diretor regi.onal, alcançou inclusi"Ve o .o 51'. Dalmo -Gaspar move'l-lhe açlo 

Ub~1"'tld" _ -" _ , ~ DEPOIME~TO DO SR. LUIZ I teleg-rama que o Deputado Valdemar "p~n'31 por injúrias e por difamação", 
-t ':. us C::. %r~-:e~e:;; ~ p:Scus<'uo COL UCCI Lima TeIxeira lne enviara de NIte 

e d .; aç,lO, I'em rest_ 'ç:oe5 S3.:' ap-o- \ :oi, ped1ndo maiores eleméntos parp O SR. LUIZ COLUCCl - Bm c:ln-
"V:lIt~~um'n"l_ _ 'd~ \ Em 13564. - às 14,15 hor··s represent.'ção. Minha insistência n9~ corl'ência de preços, o inte!·ês.::e J,1ú-: 
nho7'" sen' ;d'o"'V ,,'a

f 
Ples~\encla, o Se- O:;:;:R PRESIDENTE _ E"tá aber. denuncias. contra o dil'etor levou-o II b1ico começa a ser resg-uarcl3.do, se t) 

~ r .,_on~r L r.nos encerra I t - • • I advertir m de que <:e QS.'i'm o:p.t feito à observância do R.~~ulamento 
a teunião, laHêndo eu Mal'l H"l '""I a a sess:::o. OUVIremos hOJe o Senhor - . f' .., - " C dE' Cont3bilidade PÚbl'c:.t da un:áo, 
13ueno B"~n'- co .... 'f: a ~.eno. Lu!:,!; Colucc1, que vaI ser quallflCac.ti nuasse mmha caixa postal seua C"l :'0 R?':1ulamento ·do Mat:.'l':al e ao De ... 

.. ~ aao ~_c e alIa, a pl'e- fa.da - ati'vet't€uc:a que se tornou e,' . 
eente at..'l,QUe,.6:;l)O:,~ de hda e apro- (E' quultj,cado o Sr. Lutz Co- fato. ceto-Iei n.9 2.206_ A di<;crinünaçlio 
vad-a, sela {;5S.nada pelo S~nh')r Pre- lUCC"/l, I ,incomoleta, tecnicamente f-alha e in .. 
si<i(mte_ Quanto fi. questão ideológica, n!l.: '::::,)l'l'Ctá l"esu:ta em n".g;ociata. pelo 

O SR, WIL.sO~ GONQALVES - mais tenho a dizer, porém, sõbre co ':ódigo de ContabiIid'a::le púbUQ.a! 
:Ki\l .REU~lAO ORDINáRIA, 'REALI- Sr. LUlZ COlucci, a. Comissão Par:a-! l'upçã'} .. , compra super!or a 15-3 mil cruzeiros 
~A E11 21 DE JUNHO DE 1964 mental' de Inquérito tem p.')r finalida- O teria Que ser feita oor eonl'.Ol'rênela . 
• .N; 13,:::0 hora,~ do dia 21 de jlwJl0 de apurar d:múncias feitas pelo no- SR. JOÁO AORIPI~O ~ (d Posteriormente v€:Ío -o Re~'1118.niento 

tie ~964, na Sa D. das Comissões, de tJl'e Senador Jeffe.r.scn de Aguiar, no tando) ch DCT, elevando és:se limite para. 
cOnJQrn~l<'.ade 'Com o § 39 do art. :11, plenário do Seriado Federal, a respei- "que. o DCT na adminLstração (' 300 mil e, de um privilêgio concedido 
d:o .Reci.mebto Interno; assume fi prc_ to da. ex:stência de irregularidades Coronel Dagob"l'to Rodrigues, ten' peb Conselho de Ministros, do Re .. 
lndenc:a o Senhor Senador Jí 'e~'Ml1 administrativas, co"trupção, influência como Dire'or Regional, nesta capJI e;ime Parla.mentarista., ê.sse valor {()-i 
d~ Agwar, ~l'fSentes oS Senhoies Se- comuni.'ita n:1 Admlttistração do Coro- o Sr, Dalmo 1-,iface1o Gaspar, estê.,. e'evad.:> para 5 mlIhõe.s, Ocorre que o 
l!.a:1(.lres Eunco Rnende, RUy ":al'UCI_ !leI Dagoberto Rodr:glles, à frente do domina.do pela. CGT e servidores cor- Diretor i'o Material não Se limitQu 
:ro, f\rgemiro de Figue:redo, Edmun- D3.par tamento de Correios e Telég:ra w l'Upto<; de departamento Que sustenta- DOS 5 milhões, Foram feitas colet:ts 
(\o L~vj, Bezerra Neto e Daniel Kric- fos. O senhor foi indicado como tes- VB.m e amparavam a malversação d"'" de preço, concorrências de 50, 30, 20 
ge;'. r-ellne ... Se e. Comissão de '"::onsti- temunha e cabe·me adverti-lo de que dinreiros p.(lblicos; que, o Senhor Dal- milhões. Os cofres públicOS começa .. 
tu.ç~o e Justiça" '.l sua obri;açáo. COmo cidadão, é in- mo Gaspar alem de ser um dos rc.<:- Vflm a ."er assaltados, com a redação 

D~:xa111 de comparecer, r:Lr motivo formar à Comis.são sõbre tudo quan- 'ponsáveis talvez por isto era infrin- do."; pditai.e;. Feita a coleta de preços 
ju~ ... ttf!cado, os 8r.'O, Senadore~ !\.fonso to sabe, -dizendo a verdade sôbre gente contumaz da inviole.bilidade dfl<; n.O asa, para adquirir certas merca.
.A.Tl11'P-s. Wilson Gonçalves, Arthul' V.ir_ aquilo que é de seu conhecimento e conespondências e da Lei n.9 1.711, doria,<: que descreveram na coleta 
gUio

l
, Aloys:O de C.\ll'valho .e ,105aphat do q:lanto fóJ' indagado por qualquer Estatuto dos Funcionários Civis da quantidades - cinco caixas elmOS 

Mar nho. dos senadores. membros da Comisw União: que, a correspondência do stoll, mais nada, A co~eta de preços 
j ~ão, Nestas condições, dou a palavra depoente era fl'eqüentemente viola- de tOdas es repartições públicas fe-

D..,ndo início aos trabalhos, o Sr 8.0 nob-re Sen..ador João AgrIpino, Re- da: que, exist.iarn no DC1' duas 0"- dpraiq. estaduats e municipais, são pu-
IPres~dente comunica que a ~uniií:o Iator, para que o .interrogue. ganlzaçbes de classe li. congregação blicadas neste bolhetim, qt1e aS pu~ 
:róra ,conv~~d.a a fim de se,. e.'preçia~ CívIca. dos carteiros do B-rssil e a bEc;a gratuitamente. Então, a repar .. 
"do .o P.r0Jeto de Decreto Legislativo O SR, JOAO AGRIPINO - O que União Brasileira dos Servid.ores Pos- tição, ~ão tendo verba, pede publt .. 
m.'l 3~-64 - D:spõe sôbre a aplicaçáo sabe o senhor sóbre irreguJar!da.des tais Tele"'ráfico<;, sendo que, enquan- cação neste Bolhetim, gratuitamente, 
do Decreto Leaisl.t,'vo n' 19"2 pas na administraç:o do D.C.T, ou sô- ~ d di 1 - co he 

: '" • - t , _ to g, primeira. defendia. a l1loraliza- Não haven o Q. vu gaçao, o n -
~nd~ a palavra ao Sr, Senador Eu- bre movimento de subversão naquele ção e ordem dos serviços telegrá.ficos cimento dessa coleta de preços, ficou 
Il'lCO : ezende, R.elatar da mat-él'ia, q!.le D~')Yi\;Itamento? a segunda se e-ompo-rtava. protegendO limitada às três firmas, que aprese-n .. 
". assa a ler o S"tll parecer fav","'vel t t Exl C 'd'go de . .,... o SR. LUIZ COLOOCI _ Senho· as irregularidades e as e.tividades .sl.!b- .aram Pl'opos as_ ge -o Q 1 
as etne;tdas a·prcsentac1as ao projet.o. res Senadores, no tocante a subver .... versivas', que a UBSPT era. pl'es1d:da Contabilidade PúbUca que, nO mínimO, 
Subro.et;jdo o parecer à di .... ,,"~a-o e 11 d 1 t de pre ta """......", São, pouco tenho a dizer à COmissão pelo Sr. Dalmo Gaspar; que, as. duas sejam col'lSU a as; em co e a .. 
vo ~ao, sem restrições é' aprovado Pal'l«mental' de Inquérito, a não Ser entidades referidas se atrita"Vam em ÇO.5, cinco firmas e que no processo 

Nada mais have.ndo a tratar en', t ' tas 
j 'da campanha que se moveu, campa.... virtude de um ma.nifesto lançado conste pelo menos res p~opos, -

c~rrac-se a reunião, aV1'ando .u, Ma- t 3" t c nco c-..... nha patriótica de al2:uns funcionários pela primeira no dia 13,9,63, pro es- Dêsse processo <TO oons aro 1 c .. -r"" nelena Bueno Brandão, ~e'"':'~,',Á. ~ d ............ d t vI .... 
-v ~ do Departamento, que, encontrando tando contra atitudes do $,r, Dalmo tificados e r~....,w.v e cal' as en . 

TIa, ~ presente a/.a que, depo1s de ljda t d t~..,.,. OS'"' O I' I'"-te V"-. 
d ,t <1'0 CGT e os corruptos a sustentar Gaspar conforme proV1l. O doeume-n <) as e lt~S y._p 1.Ii;t<:>, lC ....,.,.J.. 'C.L" 

e aprove. a. ser/.1, e.'gsinada pelo Se. f f I Fi T. I t '"locl' .. 
h ~ que estavam malversando 'lo recei.. que p.··o a' Comissão', que, em ace cedor o 8 rnuJ, J.,::>e. es 9.U'C q.-

lIj OI', Presidente, v.:> "'" d I D'· t n6" ta da União, através de negOciatas, do referido manifesto, a UBSPT se em Duque e Ce.x as. :z O a,r. I ~ 
foram obrigados a procurar alguns diriglü por ofício n.9 89-83, de 18 de do- Código de contabilidade PübltolL 

Comissão de Indústria parlamenta<es, no c",o • Banca.da dO .. tembro de 1ge3 A Diretoria da oue se o preço do licitante vencedor 
P.T.B, que, embora bancada do 00'" COOB, propondo uma. reunifi.o enl Que fôr superior a l00!D do preço da pra. .. 

e Coméroio vêrno, os seus membl'O,S, dada a 'l.v1. fôssem acertados os pontos de vistas ça nula. seria. s. concorrência na C»-
4:1 :R.~UN1AO, (RDINARtA REAI,I- dência dos fatos, fOl'aro levados a comuns d.as duas entidades no aten- leia., A firma ls. el adquiriu a. m.~~. 
ZADA EM 2-5 DE JUNHU' l).E 1'"4 dar p~eno apoio, o que cuhublOU com dlm·ento dos seus objetivos: que, nesSa dona por 138 mil Ol'UzeirOS a, uniu .. , , 

,,'-' G, deT1'ubada do 8r. Da.lmo Macedo reunião o SI', Dalmo GaSPa.r, propOS vendeU ao DOr por 593 cruzeir«J , 
As 16,SC ho.:.·fIS do dh 25 de jW1ho Gaspar da .Jiretol'ia Regional. be g,té dinheiro paTa silenciar a Con- W1idade •. AqUi. está a fOt.OC[lPi-a. ... 

de 1ij64, na Sala das Com:ssões, mb cidadão, Dalmo Macedo Gaspar, pare. gregarão Cívk:a dos carteiros do Br~. nota fiScal da, finna - fi c:mjUl\ ." 
(l. p':e.::d.enc a co Se!1ho.r Senador Jo- éle 9. Lei n.(I 1,711 _ que é o Regula" sll; que, pa.s.c;a '1\ Comisstio forocópla de ferl'a.men. tas para. máquinas. .. ~ .. 
fI" 'fi e·:l{,lano. pre.sentes os 8rs. Sena.- mento da UnIão Br9.Sileira dos ser- M o.t{eto referido, logo i\Ç.b:na.; que um ma. de Q.l;1.t1P , <lOMprou, a, Im, ~ 
dor~ Nelson '!.facula.n. Moinho Fran ... lI.idorea f'ostais teleilrà:fi-CQ5 ""'"' Q Q ~ "e servidores <.}o X?C!l' na Gua- ira. M~ eao é im.p~rta . ":f:i.'o; 
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mercad?r~.a, No caso' de o ser teria 1 O SR. JOAO AGRIPINO _ (ài
nota flscal do produto est'·ang'eiro, e tc.mdO) 
8 coluna para. destaque d? impõsto! "que, com.o exemplo do que afirw 
d~_ co~.'mmo. H?- que comlOerar que mou, pode citar que ua instalaç§o 
~ .. -:e pl eço é o oa pr~ça e a p~'eço do J do Restaurante da Diret,olia Geral 
llcltan"te ,'ence:a.or fOI 40:)~ó superior do DeT, nesta C,apitaI, foi despen~ 

si.ma, pois tanto as tábuas antes alu
dldas quanto o a~-O foram comprados 
pare.. serem empreg'ados em ooras da 
qual ainda. hoje não existem no 
DOT. plantas, cálcu:os ou planeja. 
mento. 

::lO preço da ple.ça. dida a importância de C!'$ , .... , ... 
o SR. LUIZ eOLUeeI _ Trata

se .de obra em Bra.:Hia, p.ara Onde 
eatl\. sendo levado o ma,u:rütl o qual 
por falta de instalacões adequadas' 
está ao relento.' ~ 

O SR. JOAO AGRliPINO (di- 19.900.000,(10 e que paJ'a fugir à eXl-
tandol gencja da ('oncorrência pública o D! 

'·que, são muitOs os fatos Que de
momtr3m corrupção na aquisicão de 
roaterial por parte do DCT; qlíe, ,pa
ra que uma concorrência~ ou~sa. im
p<!dir negocistas, é necessál'iú seja 

<Jbedeéido r'gorosamente o Código de 
Cont~bmdade, Decreto-lei n.'J 2,208, 
Que eslabelece que o matel'i~J.l deve 
s.:'r descrito minuciosamente ti" modo 
a impedir substituições de fabr~can
tes curo variação do preço de cu~to; 
que, 'as compras feitas por q'~'l lquer 
repl\rtição da UllL~o acima 0'3 Cr$ 
fLOOO.COO.OO devem ~er feitas medi~ 
ante cl)nccrl'én~la púb:ica e med~un
te cDleta de preços quando 1-l.?:-l.'XO 
dessa importância o seu valor: que, 
])0 .QCT, o principio legal não era 
obedec1d.o pois o Diretor-GNal C01'O
nél D-::tgobel'to Rodrigues fêz coleta 
de preços pflra aplicação de recursos 
de CrS 20.QCO.OOQ,OQ e Cr$ ........ . 
30 , o(}t},ooo,OO; que, na coleta de nú~ 
mer<: 3&8, PQl'a aquisição de material 
não se descreve cem precisão o que 
se pretende comprar: al~m d!sso 
constando que foram pedidOS os pre
çOs a cinco firmas .Que 3 delas ore,,:, 
l·eCel·/Jm propostas, "tigura como veu
cedo & firma ISEIL com. etc. Imp, 
Ltda,. C0U1 sede em Duque de Ca~ 
xias: q'.le. pe:o C6digo de Contabi1i~ 
dade. quando 08 preços pro\X)stos são 
supr€lot'e~ a 10% do valor da praça 
8 tomada de prfX;os deve ser müa: 
que. caso d.)" coleta n,q 358, a fLrma 
ISEL p:,,:'pôs o preço de CrS .. " .. ,. 
598,000,00 por cada unidade de ferra ... 
trteotus pai·a mecân:co, num total de 
6 unidade", àqueIe preço; que, o do .. 
cumento que pa."sa. à Comi-"são de 4 

mon.:;tra que ti, firma. lSEL comprou 
à Importadora. Mundial de Fermgens 
S. A., nesta Capltal, as 6 unidades 
de ferramentas, à ;razão de C1'$ ... , 
J.35,COO,OO, tendo. vendido, portanto, 
por Pl·eço superior a 4, vezes e apesar 
disto esta coleta. nlo foi anulada". 

O SR. JOAO AORIPIN-o - Sabe 
• data desas coleta? 

retor-Geral r:iM.r;bulu I"Bta 'mportân
cia em parce'as várias, fuperiores a 
Cr$ 5,OO-O.OOO,tQ e procedeu a toma
da. de preços e não à concorrência, 
mas, em tôdas as tomaç1as de preços 
referentes à !:ompra do materjal des
tinado à cop1:pra do- m cüerial pfl.l'a o 
r~stame.nte f 01 Y€ncedora uma única 
fl'rrna qUe é El'iam Decoraçõ'?s Ltda" 
estabelecida à tua Sena.jr.: Ver~u'~i.~ 
ro n,? 80, lOja A'·, 

Alguma firma Que 
sente compareceu a 
coletas de precos 
l'ante? . 

o Se".hol reprc
qualquer desSa3 
para. o restau-

o SR. LUIZ COLuCCt - Na mi
nha condição dI.' viajante. atividade 
que deixei em 1954, estabele<:-endo-
me por conta própria. quando em 
1962 fui convidado pelo General Sa
raiva lXl-ra trabalhar no Serviç.o Na
clonal de- Pl'evenç::o e Repressão ao 
Infrações, de onde' sai com a saída 
do General Sara.iva, jamais fui fun
cionário de qua~qller firma qUe ven
d€sse pare. o G:Jverno, 

O SR. JOAO AGRIPINO -- (di
ta,ndo) 

"que, o depoente. tem estado afas
tadQ de suas funções de caixeil'o
viajante, desde quando. a convite do 
General saraiva, pMEOU a prestar 
serviços na R~pres.são aO Contraban
do e que não pertence, direta ou in-

O SR. JOAQ AGRIPINO _ Não 
sabe que oota..'; seriam e.ssas em Bra_ 
sil1a? 

o SR. LUlZ COLUCCI _ A com.. 
p~a fQi, feita em 1963 e o emprêg.o 
des,'3.e dmheiro nessa~ mercad.orias '}.4 
nha finalidade de não deixar sobra 
de numerário que, no caso, teria de 
.ser, recolhido t', a dotação orçamCcL 
tá.ll"; para () exercjcjo segumte, 1-1)

dk<>:na- ser cortada, E€l"lt:lO fizer ... "tl1 
isso. Vão pensRr o que fazer com 
as 700 toneladas de- ferro e de t.ábuas. 

O SR. JOAO AGRIPINO _ (Di
tandO) : 

"que, o ::trt. 33 letra B. do Re_ 
gulamento do Material do DCT, 
permite a aquisição!} do material 
~em concorrência, dlI'eU\I::Iente ao 
í'abricMlte com patente de espe
c'alizacão; que, com base neste 
di.-spasítlvo, o DCT. no fim do ano 
passado, comprou 700 toneladas de 
aço de. firma Arcos Torsima •.. " 

O SR. LUIZ COLUeeI _ Foi em!. 
tido um sõ empenho e não deram 
va,Ior. exato em dinheiro. Só QUe era 
superlor a 100 milhões de cruzeiros. 

O SR. JOAO AGRIPINO _ (DC 
ta não) : 

diretamente, a. Qualquer firma que " . .. por valor superior ..... . 
tenha qualquer título de trallSG.ção Cr$ lOO.OOO.OOO,OO, também sem 
COm o GDVÚ'11~ Federal". concorrências, cOm o ag1'ave.nte 

O SR. LUIZ COLUCCI _ Há. ain- de que, tanto êüe ferro como às_ 
da, a compra feita a (o:L~1TIdro Mar- tábuas a que Se referiu se destinam 
tlns, Móveis S. A. de 60 mil táboas a construção de obras em Brasi-
d . lia 'Ç,a·ra a qual não há. ainda 

e PInhO de 3.~. também feita pelo planta, projeto, orçamento, ou es.. 
me.c;mo expediente isto é o valor to-
tal da. compra importou aproximnda- tud-OS; que, a explicação que 0U-

viu para a aplicação dês~ reour-
mente em 5Q milhões de cruzeiros di- 80 na. forma mencionada, foi a 
vididoo em várias coletas -de pre-ças de que, era preclso aplicar reE5.. 
de Vil 'or inferIor a 5 milhões, E1~ to de verba orcamentál'ia a fim 
alnda está. entregando a, mercadoria de que, l'ÔSse devolvido ao Tesou-
e vai. tnandal' a. nota pardal da. pa,rt~ 1'0 NaCIonal; que, peLa. Lei núme-
que entrega. ro 3,.825, os Carteiros e Mensa. 

O SR. LUIZ OOLueer - Via 
regra. fi. co!eta. é uns dias antes da O SR. JOAO AGRIPINO - Essa gelros do DCT, pa.ssaram a. ter 
data. de. Nota. f'i.';cal. AbranO'e ma!s firma venceu em tôdas aS co~~tas? dÜ·eit·o a dois unIform~9 anuals."; 
cu menos, um mês. '" I O SR. LUIZ COLUCCI - 5!m. O SR. LUIZ COLUCCr _ Em de_ 

O <=:R, JOAO AGRIPINO (d-- O SR. JOAO AGRJ:PI~O - Qtlan- conênci.a da Lei 3.825, os ClU't.oeiroS 
tando) , 1 l I do ocorreu e~sa transaçao? e m'ensageiros do Departllm.enW de 

O Sr, LUIZ COLUCOI _ No final Correios e Telêgrafos. passaram a. ter 
"que o. referida. coleta, roi feita de 1963. direito anuaIm:mte. a. dois jogas de 

data ante,rio! ao da nota fiscal de ,nnc"mes, A Congrq.e-I13.çãoO CiVio:a., 
22,7.63 em que figura. a Importadora O SR. JOAO AGRIPIXO - {di- procurando saber a razão pela qual 
Mundial vendendo a firma ISEL OS 6 tando) em julhO de 1962 ainda não havia 
COnjuntos de ferramentas referidOS; . sidO aberta a concolTência, endereçou 

Junho de 19.",ó,-4_,-1;..92::;'.~â1 

1ici~ante e z ~~ 5-:) c;::l1taVCi'l, \.Im ~ 
zelro, um cruzeIro e cinQ,üenta cen
tavos. Parece incrivel! Só CO!Sa adl. i1 

de. Ocorre que havia exigência. M 
ser industr1al. tradicional do ramo • 
as duas nrmas vencedOras da con. 
corrê:nclQ, ou seja a Comp&.nhlQ C.o
merClal e .Industrial Couraça co, para 
os bon:egums, e a CompanJli'l, Albano 
de Cast.ro, que venceu os bonés aS' 
ItúnlCas e as calças, nenhuma' das· 
duas firmas era lndustrlal ae 1:atO. 
Possuia.rn apenas fi. patente de tegiS... 
trQ de fábrica. A patente dl.O e su_ 
ftciente prova ct~ t;ue u.lha Jtnna se1~ 
L1ldU,'ltrlQl, porqlle, mediante o paga
mento, pcde 1;el' ob-tida, ~A, capacidn.., 
d(! industrial :-.0 pocena ~~r prova~a. 
h.onef • neure, llledlf!nr3 'f qD1'f'''ent~ 
ção das gu:ns de rçcolrimento do im'" 
pôstD de counm10 ou de u:n~ V:S)~9i 
às instalaçõe') d:a:::. fH'ma~, cnd2 Me ... 
gilo...-ttsem funclOmn' as fábricas, A OCrn.. 
panhla ComerCIal. Industt'h~ Coma
çado ad9-UlrlU . ,1.0 Cortume Sanb H.J'.io 
lena e5tHbeleCldo em H,:!;(j H:"1'izo!lte-; 
2,26<1 pares de bOl'segultl::. ' 

O SR. JOAO AGRIPlNO - (1)fo. 
tando) . 

·'que. em Julho de 1962 a Con
grega.ção CíVica d03 Carteiros,oi'1!:/ 
C101t 8 Dll'etona do Material dO' 
DCT indagand.o () cump-rimentO~ 
daquele dispositivo legal e, ertJ.I 
Tesposta, obteve o ofíclD númer8 
350~G, de 30.7,62. do Di~.et01· aq 
Material 8r. Aníbal Maia de AI
buquerq~e Pereira, em (tue ln!OT .. ' 
mu. sena aberta. a concon:êncial 
pÚblica para compra dos cltadoí 
umformes, no dia 19 de r..gõsto d.<t~ 
mestno ano, cvnforme dcc'.Umentá' 
Que passa à ComIssão: que, r€atg 
mente. em agOsto foi aberta .!j 
concorrência, at.l'8:vés do'!' _ Edj·t'..'bf 
publicadO no Dlário Of1czal dI!( 
Guanabara. corn à ap!l.rência dia 
satlstazer t.od.oS os requefitcs €Xl~ 
gldos pelo Código de oontabllf~ 
d.ade da União; que. um!' des"i:I.t 
e1:1gênclas é ser a firma interes-i 
sada na canCoITên~la tradJ~lona.J 
na. Indústria f'Rbr1can~ do m~ 
terlal proposta: que. comparece: 4 

ram à conoorrência. a .ftrmas co 
nomes diferentes. mas que, 
verdade, tôdas elas pertenciam a 
grupo José Pedro Lafredo; qu 
foram vencedoz'as da conCOrrê 
ela. duas das 6 licitantes deno 
nadas Oompanhia C'omérc1o I' 
dúStl'ia. COUrQçado, para. O m 
rlal, digo, para o, fornecimento 
13.000 pares de buzeg1n8 ou boti 
naa e a Companhia. Alblno Oastor 
ptl"tl o rest'a.-nte d:o mater1a.l, a 
bas. esta-belecidas netta capital" 

O SR. LUIZ OOLUCeI - Das 
co flrmas concorrentes, tTrês ftmci'! 
nam no nlserno prédio. à }Jua S 
Bento n9 1, OUtra.. na Rua. do Af$ que, outra irregularidade nas concor- I'que. no fim do anD pas.';ado, o DCT expediente à Diretoria do Material. 

rências e tomada de preç05" era Que ~lSOU o mesmo expediente em l'elação solicitando informações aõbre quan
não fornecia nem fazia '(}ubIicar no a compra de 60,ÚOC tâbuas de pinho d.o seri.a aberta a c-OncOl"l'ência. A 
Boletim CGC órgãc que pubJ:ca ex- de 3,1). categori.a. pOis que, importan- resposta, pelo ando 35()_G, diZia. o 
clus!'\Iam~nte. mediante pagflmcnto <lo o total da cOmpra no valor da Diretor que a l:eMizaria em 1 de ag&.. 
ou gratuItamente. as concorrências o:·dem de 9r$ 50 OQO.OQO,OO foi div~_ to do mesmo ano. Realmente, no mês 
,administrativas e publiCas e ce>]eta dlda. em varias ~oletas de preços de de agôsto. a concorrência 11 .. 62 fOi 
de preço das repartições do G.ovê,rno valor !nfenos a Cr$ 5.000 OOO,ílO :p.i1- publicada no Diário Oficial do Es~ 
'Flederal, EStadual e l.,lun;cipal, t'tue do Que, em todas esta.s coleta'!;, venceu tado da Guanabara. A redação do 
~ircula nesta Cap'taI, conforme exem- a firma LeJiJ?dl'o Martins ~óveis S Edital, aparentemente era· de uma 
pIa,r que deixa. com a Gomissão, os ~.: est~b_eI,ec,d~. nesta CapItal: que, conconencia, com requisitos da mais 
editais referentes à<; compras do DCT esse al't,fJCIO f01 Hrualmente usado -pa- r 'A· tldu 
ê'on00rrendo COm êste ato p:na que 1',?, f!lgir. à~. exigências da concor- ~~PgÓdilgS~r~e ~~>n~~J1Ttà~~~ ~o:l)lica 

TOdas são aubsidláriaa. 1 

. te' S ~ ~ t' 1 l'enCla pub leoa"· -' ~'l !li le "a-uOS lla.o .n:~e~~ con )e- ' esta,vam ali presentes _ eaução, pl"'d. 
canento eaquelas aqu1slçoes . ) O SR, LUIZ COLUCCI _ O arti~ V'a de capacida.de financeira e tndue .. 

Tem pl"ovas da aplica.ção de 20, 3'0' go 33 ?o. Re6'ulament.o do Material t~ial, prazo pa~a. entrega, a declare.. 
Ou 50 milhões de cruzeiros, sem con- do DC'I dIZ, na letra b, que: çao farrn'3}. eXIgIda, na proposta ele 
corréncia? " .... 1"1..'1 d' •• nas' co _ que o l1cltante concorrente se sub_ 

. yvue .ser l.spens~aJ meteria Ms têl'mos do Edital e que 
pla~ pOr concorrêncla, em casos a cauçãO seria perdida em ta-vor da 
deVld~mente comprovadas, para '{l Fazenda Nacional. na fa.lta do cum .. 
forneCImento. de materJn;l. Que primento de qualquer das cláusulas 
consUtulr objeto de privIlegIo ~u do Edital. Concorreram â iltação cin_ 
patente ou qUe s6 pode ser adqUl~' -'. ' rido no fabrics'nt .. co fHm~s, mas. não sao cm~.o rJ~as, 

e , na realldade. E um grupo. As cmcO 

O SR. JOAO A<!I'RlPnro - (DfI 
f'nao>: I 

"que, da.s 5 finnil$ eoncorre 
tes :i tn.',abalhal1ll no m~,o p~ 
dlO, à Rua São Bento, n9 11, 

, 

ta. Capital; que, paster!omente f 
apuradO pelo d€poente que asd'u 
firmas vencedoras embOra t1 
sem patente do fabrico do ma-t 
ria! vendIdo não têm InstaJaçõ' 
d.e fábriCa <fêate nteww mate 

rial, sendo o artificio u&a.do par 
fraudar a. exigência. da. tradlçã 
1industrlaJ. referida. aefmu.; qu 
apurou o depoente lU sua tun.: 
çA'O d'e servid'or, do serviço de ~ 
pressão aos crimes contra. a Fa...' 
zen-da Nacional que a C()mpallhi~l 
Comércio Indústria. Couraq.ad<f 
adquiriU ao Cortume Santa- 'He..,1 
l-ena, estabelecido em BeiO H~ori-' 
zonte 2.264 pares d'e bozegiM (bO. 
tirlM) em abTil de 1963; que, 
fa.to foi constatado no auto- dei 
infração,., .. 

o SR. LUIZ COLUCCI _ NaS 
obras l.evadas a efeit.o, no restaunm
tt da. Diretoria Geral, gastou o DCT 
19 milhões e 900 mil Cl"uzeio-.os p~
ra. fu;.;irem à concorrêncioa, d;\o·idil'am 
a. inst31r.çf,o do .restaurante eru vá
rias colcol ri::: de preço, sendu nmce.clo
ra de têdns as coietas a. finn~ 
mR.r~AM, D3corações I~lmi!.!l.~lg. psta
,belec'da 11.'1 ma se11ador Vrrg'ueiro, 
10 Loj.>A, na Guanahara. 

O DCT adquiritl à Aco TOl'slma '700 fil'mas licitantes pertencem ao gru.. 
toneladas de ferro. Realmente esta po José Pedro Lofredo, De ímedla-to, 
firma é detentora da patente de fa~ na publlcaçã.o do mapa (hrnonstratt~ 
bricação, Resta ve .. qua.l a. razão da VO, da Ata p da COftCorrencia, a di~ Qual o numeró do auto de 1Q.fnl. 
preferência 09: comprn da. Aço Tor~ ferença de pr.eço.:; d~ um p~ra outro Ção? 
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C SR. LmZ COLUCCI - Auto d. 
l.n,'~aç~J~ I}'! 9S,4S.5~63, por lnfraçã~ 
Go Al't. 136 e seus pa.rágrafos do Re_ 
gu lment.o do Imp5sto de Consum-o, 

? SR. PRESIDENTE _ (Ditand,u): 
" .... no 98A85Jl3, por infração 

d:) art. 136' e seus p:trágl'afo$. dO 
r'G.sgulamento do Impõ~to de Con~ 
~UI!10, lavrado r,or flm~.'únâtio5 d'o 
ee,:,\':ço é!:3 Pl"evenç:1.0 e R-::pre.::são 
ao Cohtrzlbando, f)3-t t:çnegação 
do Im:pl,::;to de Consumo; 

O SR, JúLLO L5:ITE - D2Zejo 
,tcmbl'ar que o SI'. Lim:t Tebtcli:3. da~ 

,clarou. aqui; QUe a exigJncia do pra. ... 
ro p.1. a cntl'€,;ra ímediata nã,~ permi
tiu q,uc outrr..s nrrr..~ r.onc3ITess:elll, 

O SR. JOAO AGRIPINO - Em 
It'el~,~ão ao restsnte dêsscs borseóui.ns 
OU a outro material, d~sta:; firmas 
çompraram a alguma 01.l.t;~? 

O SR. LUIZ COLlICOI _ TenhO 
apenas uma nota W:cal de comprai de 
2.234 pure.s. Como ela. -emJf.!u nota. 

. ae venda de 13 m.ll, a. Cülnpra prece~ 
I ae a venda, quem COln.!}l'OU 2 264 pa.. 

rcs MO pOderia ter vendido 13 mlI. 
por essa. ralZão autuada, 

O SR. JOAO AGRIPmO - O Ser
: VIÇO não opuron ore o De, 'f. recebeu. 

O D1aterial? 

O SR. COLucCt - l'c\gia à sup. 
cPnlpetência .. Eu. Pe.'isoalmen ~~, ,é qu;e 

; fou;nulei êste dO$sier~ ,!tão C:Q~o ser .. 
,ViQ.Qf da'. :rcpa::tlçãO, mas tin1ts. qli'e 
prosseguir . 

O SR. JOAO ÁciRIPÍNO 
(dítal.ido) ~ 

"'que, COul.Q f;cO~~ à.~u!d~-o .f!.ue ". 
CPinj>'~ Come.ClO .1p.clUstrta 
C.iJ'ul'0ç34o nâo ft\lYí'ica:Ja, \)Ou ... 

.n-a.s , e ,sâiilé~.te. !qi enG?:q.,rad~ 
@l.a.l:\(",ta..:f0caI 4e- ~.olllP. r~ sUB: 
de. 2.274 pares de. oor~quuui e 
f,?,r.q, ". ain~ , fy.s~~ , , ~l~ct,.~:ntrad!) 
ll'\quelll. ~írm~, o mnçrop.\uto do 
filie loràd:i. entJ.·~güês 13!VDO pa.: 
res.. de, meí'c.~dóri? .ct DÇ;',t' tQ_ 
a. n1eli~~·. ~u~uaqa' ,pela: q~feren'~ 
ça ,de Pn,PÔf)to_c.or:rC$DO~d~te (t 
di~etençà eníire, Q Jl1nte-p<tl, com .. 
pràê.Ô e ,p tríat.eril.\l..vcnd\dQ; que, 
,o, Sertiço de Repressã.o \ .i-ã.o ti.,;, 
nh!.\ cCOlpet~ncfa, para... ",puta!. ~ 
fi. "':"1..' receberá .. ,re"'.lme~lte os 
13.b{)d pnl'~'i borzeq'uiÍi.s ou rcal~ 
ihente ~.274. rum " depoente e: '..l. pôr bem fazer pOr con ... 
~ pr6pria a ~~ <-':i~áO; ,Q.ue. 
o ,de' 'lte, çhr "a co~clusã.O 
que ~ COmpanhia Comercio .Ln ... 
dtlstHa. Cciiirtlçfldo' rIi'l? entregou 
ao n:tT a, ql.üinÜdti4e do', inate .. 
daL ven'mdQ, tne.smo acontecen .. 
<lo com a Compo.t1h~a Albino 
Castro'''' 

O sk. Luiz CdLti,toi - Tarilb(ui 
cl1íando eiD ab'r:! de 1963. ela Mio 
ptovou a fab'rícaçãó doto ·'bonet5'· 
qVepes. p~rdeu. a autqrj~çi!q, ,PQrqu? 
n$,o tendo essas notas de cqmpra e, 
~~q.\~Rp.t.emepte, ~,nãp pagando para. 
rf>t.o1h.i.Vten,to, ... do tm?6sto de Consu~ 
mp, tOI autuada. 
p SR. JOAO ,\GR,-PÍNo -, 

O, Senhor tem a certeza de que essa 
cofflpanpia. nã,Q entregou Os 13 mil 
Ulliformes da encomenda? 

(j. SR .. tuÍ~ l bOLUCcI - Vou 
prr .. var mais achante. 

4> SR, JOAO AGRIPINO 
(d~taodo): . 

, 'QUe ~ sustielt<\ do de/loe,n;e de
correu. de algúns t.atos q~e lhe 
parecíam çvi4ente para iiina ne~ 
~oc'ata desta ordem; que" um 
Ç.eSses ;atos ern o- do E,d.ibl es~ 
t\l·betecer como,' d$.u;;;'lla ,~ en~ 

i tJ;cga .m!'!4fat.a dQ qlatel'iá,l: quer 
r outro f~to, to). a coustrucão re~ 
, f~rida pOr êle. de que as. duas 
'firmas. na verdade. n,ã1J' .fab:hca .. 
vam o materin1 vendido, POIs, 

! como já. disse r'COU constatado 
'que a firma Couraç~do compra.-

rs Os bOl'zegulns no Cortutne 
Santp. Helena, e, e. !1rma. AlbIno 
Castro, comprou bonés"; 

O SR, LUIZ COLUCCr - A fir
ma não provou, quando fiscalizada, 
nem por documento de compra nem 
m:e faor!cação. 

O SR, JOãO AGRIPINO 
(ditando) : 

do AllIloxarifado &0 DOT, lan
çou ao entrada. de todo {J ma
terial constante da concorrência, 
ou seja, borzeguirts. calças, b1u .. 
.sas e quepes e a'inda a.têStou o 
mrterlel estava conforme es:pe
c'fica~õcs da. compro. de nüme~ 
TO 112~D;'1. ,,~~l,"t1 fazendo, em 
kmlo, p9ra o Ditc:or do .M3te~ 
riaI", 

Quem era o Chefe do A:· .. no
xar!Íodo? 

cfrccnstâ.ncías de nulidade de 
COD'cortênch.\ e conhüo, entre fir .. 
mas. I)rtl'ti6jpantes com tllr\~ren
ças d' preço superior a 1:;~:' (..0 

valor ela; praça.; que, a prilHe-!-
- ra bipõtese ao ver do depnnte 

esta configurada. pelo fa~f) da;:; 5 
f" ';'.:; ('Ol1co1't"T1bs 'Pol't<':,:ce .. 
rem ao meEmo gruDO JQa P .. ~ 
àl'Q LOfredo, pa.ra c.?racterb':l('ão 

"ao outn\ erma pois a verificação 
feita. p~10 Serviço. de Repressão, 
e3Sa. firma to: autuada per não O E"'R. LUIZ COLUCCI - Bl'a O 
haver conseguido proval' [abri- Sr. Wantui1; não me rcco~do o so
co ':0 desses bonés; que, conhe- brcnome. 
ce,ndo ?cm') conhece. 0. depoente i O SR. JOAO AGRIPINO 
as ativlda.de~ tndu.strlaI.$ do pais I (ditando) . 

d? ~ "':;lllida. circunstância o d~
~ot'n~(' M!ql.1il'iu nesta ca.pl~ .. l 'Jrn 
p:lr de bOí''t:~gnins por . , , ... 
Crt; I.~5a,'lJ pre~o mnih !:-l;r
rior :lO da concorrênCia: ':'~le. 
di:mte dl-lO, f0unlu C5 c1 .. ','-.:3 
cOm qu-em tinba. conh('~: ''1'.'"0 

sabe que nenhum3 firma idônea I' • \ 

aceitarja concorrer a uma oon- "que, o Chefe do Almoxarifa';:J 
cr . ·'ên:"3 plÍbVca para. entrega sé cha.m~v'\ .... "').ntuil. r&o se re-
de matcl':al privado ccmo seriam cordnndo do resta.nte do nome"; 

e os l'vru a ')res.enç~ do D<:U
tMO V:>'dt;:Iil3,r Teixeira Il.1r. LO 
F"3t.?do d" R'o e~ 1"" pt>ói '. r,~e 
fi:'''~~!:! rlJp,esenta"ão ao ~'!::1:~
tro fl'\ Faztnda !':ôbte esta c "1-
corréncia.. 'Pcdlndo~lhe fi, n.,:l-botzi~uins, b1usas, calç'as e bo- POd3 prossegu}r, 8r. Luiz Collucci. d ~:(' e p3,'J compt'ova~" \'0 
n1ê"poo juntava a fat·Ul'a .. (Ih"!. ... 
thT;). CO delegado juntava (lo') rJt 

né3, cl~ '~ru:\flOS o. carteiro.s e O SR. LUIZ COLUCCI Em 
tnensage!o.<' para entrega ime-' face do certificado do recebimento 

dieta, pois, que. não sabem!.o, das duas fÍrmag receberam, da '!'e~ 
como não poderia saber se serià souraria. do DOT, import.âncl supe
venaJdora não pojeria. correr, ri<n.' a 110 tn'lhões de cruzeiros. 
di~O, con'for o r1soo de fabricar 
esse matcfH\i que não poderia 
ser vendido c. outrem cOm faci
lidade; que, a rima. só saberia 
~!! 't 'l ,,,,A"n no julga
mento da. conccrrên"ln, com esse 
julgamento. .tá estaria, obrigadá 
.li fazer entre~á imeô:iam do ma.
teria!, que, por SUa ve~ já c..e
veria estar fabricado; qtie, oJéni. 
di,so depill, .11 • .NIg.da " çqn
cortêncl,a, é lavtA.dos. 08 oonttt\
tos; este ê submettdG a<i Tr);>U
rial ,il,é çliril;a~ fia VtttAo· pM.~ 

--regi,;; ~ro e neilhuma firma se ar
risca,!a. a I1ssumir comprom'Lo;;so. 

. de entrega., da m~ca(lorla antes 
~e.s~~ registro qu.e 'f)Ofle ~êr ne
g;tpo e ne.ssQ caso •. ~U s.eja., \lo 
<l.en€g~á,-, q.o regir.:f:ro 1inplica. 
p.4?1" lei, a. i{l~,,\',!';~.pcla.. do pontta." 
tD: .. .r;rue entro ftl.to. que. ,o levoU 
1\ .Cfm~Iqs.ã.9 .. ' <te 1l.·tg~ .. ta.tf'1 ... foi ~ 

. de;cllle ~endo, ~$. 5. ~pt~S3!f eon~ 
fon:cl}t,.es,. p.~rtenqell,te-s aol,mesmq 
trypp ro!]i? jà ~!"q • diferença 
d.e ll~eef}.d~ uma, P1:l..1'3.0~. erlL. 

de. cfnqt.ienta., ceI1-iav-os.. eru~ 
ze!ro e I um cruzeIro ~ c: qüen--

ta &;nt3VoS~, .0 quê fo@" ';', com~ 
Pt~~de 'nuntf\ .:",ttuaçld. ,aàrede~ 
~ent '. "',oll1bina.çla..; que" t\,lndâ 
1J",e ,chamou M~llÇãu a. dJferença: 
l!e, pr~çO constat{\dà. 1'014 que. " 
Çl)m"")fln"h~" ,cori1~çi() In,dús~ri,\ 
çour1\~.ad.ol comprànlÍo Q~, botas: 
a. aF~ 1.4'~OJOO o par., vendIa ao 
jjOT rior .0 • " 0",00. ! .. !6 Ql1e 
hão ~,..,'ãerIà ocorrer e<:lm Uma. 
1frm'~ '-~'>n2á!': 

d . SR. ,Lu,z OOLUOOI - ,Por 
exigência do C9CÍJgo de Conte.bilidàde 
~\1bl1ca, ai:qda. que nâo tivesse a can .. 
d!Çãi) 4- cntre~a 1ll1edlata, não ti
vesse pn;rzo ~st;putado pata \mtrega.; 
.ei~ . :terIa. Que .ser feita. obrlga.tórltt~ 
d~ntrp do ,exercício. e, no 9&0. até 
31 d~ de;wmbro. Em dezembro, S6 
rião f,Ue taIpa n. merriÓrh3., dIa 23, 
O nIinDxal"~fado no 'Oepar1P.rrientó 
p.rep.prou Q (lroce.~o e e;ertificou ao 
Diretor do Material, por encomen" 
d.a dêle. certamente, que a. mercado
l"!a, n.avta. sido entregue. í:on!erida. 
constando. it).clu~ive. 1aud" de que 
mercaç1oda. at.endia. ~s espeetflcações 
de número 112~DM, especifica.ções 
para -o materia.l comurado, Isso ocor~ 
:reu tan"o erro os borseguins Quanto 
edro .) Innteríal venrildo pel!L Com~ 
panh'a. 

O SR, JOAO AGRIPINO 
(ditando) : 

" pelo. Código de C<>nta~iI:~, 
a(' r:e dn lJ'nt:',o, ainda. que não 
tõ!:'se, estabelecido . o Edita.l, o 
P.li~?':' de ~nt.rega. Imediat.a, cO~lo 
toi o veljcec!or de cOilcoo;ênc1á 
pública, e obrIgado a entregar 
a. mereador r a a t.é o fini do exer
cício, nQ qual, se vel'lftcou a piO
vidência: que. em razão d;,tt..p, 
em dezembro de 1962. o Chefe 

o SR, 
(dItando) : 

JO]!.O AGRIPINO 

de borz~guins a que se rH 'l"i'J; 
"que, ,iretor de MMer1P! O 
S1', Anibal Ma:a .~~ Albi,l'l;lf'Y .. ~
que R;!refra, respondeu {l'Qr of[
cb número '<>'~G: de 25 de )'1:) ... 

vr-" de 1983; infomut~(l,) Que 
uque, ,em fi)ce deste certificada pa::a. C;?:lri havi~m. si~o r~ ... 
69- entrega do ma.ter!al, as c!u:1s metidos 105 ~n!formes s.em hlJ .. 
firm4'3 referidas, receberam da 1;):{'- , "'~,rtanto 1,nccmpl~tq.s COlJ-
tesourari:l dQ DCfr import.ân- fcrme gutas 1.187 e 1.188, CC 2 

cia superior a crO :1.10.000.000,00". 4~ at)rll. de 19Z3. que esse fflt.o 
f1C3, C,QO"ltlrovado com {{rxmmfn ... 

O SR. LUIZ COLUCCl ...... PasS2;- ~o que it';'~;:a éom, 9 ConnA.o; 
. ramo entâ.o os CBxteírús; e,m janeuO ('lI<,!, ~l, '.. ~.Q .Sc deprc"nde não 
<te 1963. tôdas as Ve~()s que tratiSit.a.... ter !lo totnJidade dos Cartl':'l1'OS 
valll pelas .tfiàs Teófilo otont e StiQ re-cehi.do unttorines"pois qUf' .. Só 
~to, O1lde é estabelçclda a, tirjl~a. ria Ca,~Itn,l do Cearã.. s€'m contar 
Alb1nQ castro, a. I.nd~g;tr quando en': com !J ínterÍór "xfstem mai" d-e 
treg:arh1. 9$ unifOt~~., E. certa,; a~ sp." , ,,~~S,COlll dir~;to .. 1) I;ni'" 
tne.nte cunlP'rh'ldo instruções. reeelJi';' forme; ~ue...· pelo ot!~o num.ero 
t1tlS, ~,fltm~ Q~ !n!ormJtva de .crJ~ a. 28Z1G, ,.ce 23 de{ agôstb c1e,;llPb'3, 
tnercadorl(\ fôrá.:, entregUe ~ ..dezem- li ni.rêlÓr do' rvf,: c'!ria.l, 1rl:fOf!J\& 
~ro",As.im tr'rulqorrell Janeiro, fe- ~ qQnlP'~àç~Q"dos C'rtMrq. da 
Vérell'o, é o. 1ulmt\laÇão erà a. mC's- Oti1i.nat>:;t.!';:\. i}.ã:Q t~r ha"ido ~aut", 
má,. , . eil;ffo de irlluottueS. p. a~n . cdrtel'" 

d bf"~t",' ÍlJslit. q,l. à~wroavii. r<>s é mefu;n><eiTps; no al\o 1>"'-
li"T,a fà'Mlr à, dL'trWuiçã:o. a relai;ãii •• do; 'in vr.ilUde, ciá "eibo, <lo-
q1là soUclt.t •. aos cheles d~ ,.gê/l- '[iqt)"fer aJ~d~ . ~e, . vÍ>t~c~. 6,0 
CfRS; as te.Ia.çóes nâo eram ~uJ,:g>Je.s Ctm!!l'f,:;~tj, con!<>rme .do:;un1enLo 
porqUe .não havIam sido tJedida.s~ «ue .. deIx.ti1 Corfl :'; r0ri1!!,~§O; (lue. 
~ os c1'irtc:lro;.~, veUfcandd que e<rt.a'.. 0, • d~.".": "h~. f!ost~r1a que i, Co .. 

vnm ~rl-do leVádoo pô l/l-õIO", ~irl... riÚss. Ji~ jnvestlg~s~e,$e. t's~a Yjet ... 
gíra.m§:se ,em. mal'eÔ fie 1M3 _, eu 0.'3' b'"a. ~»::"te lfo .. or~f!i11ent() ,~~ 1M3 
IévM - tl NitetlJl' expuseràtii ri 1ato I e etn. c~"nnC"\!·IVfl se haO tol 
ao Deputado Valdemar L1in.a Teli:et ... , usada cu ~e.sv!àda": 
r(\ e pedlram-I!l. QUC repre~ntusse d ilR, i;ü:!f. I:iOLtjl:iCI _ hita 
JuntO, tJ;j "Mln'i.str.o da. Fa.zenda n6 ~ répl.'kgentitÇtio, em Marcp, ~e niio 
sentido. de. Rue a,Quelá eoncohêncif\ ine taJ'h!l. a m.00i.~r1a.. do M1n1,.<;trd tia. 
fdsç~, 8Jl~, -por lrregularidade e Fazenda tinha que ocorrer RO Mr ... 
Infrlngênç!a dos ~rt!go., 741. p"t!.grl\.- nlstro dI> ViaçãO, até. chegar o DCT, 
go 29, e 755 do b6d!go de COnta.. Em principio de a.bril, o Sr, Br(l.zl to1 
P1lJ.da.de 1?llbllca". O prizp.e!fO desses a.~it!d{) nO Gabinete do Diretor R,e .. 
artig<)S prevê anul<tçoo de concorrên- gj{"qa1. Sr. Dálmo Gásp.ar; que lhê 
eis no caso de prova de prévio a.jus.. propôs fater a etitrega simbólica de 
te ou co'nltÜO entre ffrmas e o se- uniformes a três cú quat,ro ca,rtc'l'Ôs. 
gundo quando o preço licitante. do Cha.m!\riatn f!- Jmprensa, ,prtra tio ... 
ve:p.ded-or, tôr, superior, em 10%, ao cum,=ptar 3; entrega, que seria. s!m
cottente na fábr'ca. b6Iica~ m3S não pata ~ imt>l:c:tl.~·a, 

tomprruriOs. na rutt. MareéhaI FIo-. e com' essa fot,ogratia. eles inforI1).~
nano, um pa.r de borsegU:ins, por riam. anexa.ndo-a, que em ah!:oltito, 
Cr$ 1.950,00, juntarno~Jo à. represen- que ali ... stava. a prova da. entre~a: 
tação, com a l'espeêtiva nota de corn~ .0 ·SR. JOAO AGRIPINO 
pra,: prevendo, assim, desde logo, que d't na ) 
a referida. concorrência. feria o Có- {z a o: 
<!lgo de Contabmdade pública 1t!s· {lque, feita n, reprç en~a::.ãó em 
titcando .. se, p1enamcnte, a sua tmu- março pelo Pepu. . .a·dJ Valúem,1.t' 
lação". ' Lima Teixeirll, em abril do m1~-
,O sR.. JOito AGRIPINO mo ano, JSG3, o ~:. Dalmo !v111-
(ditjlndo): cedo, G"Cspar, . DiretvT R"'''' 'nfl.l 

do DCT~ na Guanab3t'1., ~onv9-
cou o Sr, Jc;io 1;?ereira, Braz f'l.
lho. - ::Jfn~f da 8C'cie 04 'rl" Cí
vica c10s Carte'ra:, do Bra<;H e 
lhe pro});),,; r·'" c("on~;:rr"'''..,e em. 
fazer ,una entl'eg;-; '··IT'jb6HC;.a. 
dos unifolme:;. con.s:-stir~'J ela 
na. entrega efetiva, d-3.~t.e.s- um ... 
forro.;" a 3 cU 4 carte:ros c~rri lJ, 
:-!'e~.ftl\ .. da irnn -~'T}<:a ~omo sen ... 
c: .... 11 e . "n" ""it.a ara todos OS 
(';rteirr.:.<; do Bras'I, " .... ,,~,.t.:_ di .. 
quel 9., nssocIa:cão -de CID~S'e: t;~~~ 
cOm l.~':'::t" d Sl'. balIDO Mt!,CP,~~ 
Ç(\s: pooe"',la. provar juntan!' 
do a ~otogra!ia e 05 1".otic~ürjo$ 
dos .lcenafs, 4,ue ri ent!'e~a tÔm 

r:allnente feita, e, '.ssIm. inva.-, 

"que. em 1963, os C9rteiros não 
tendQ r;}cebido uniforme Pl'O
curave.m saber da firma. Albino 
Castro quando seriam entregues 
no DCT e " .. empre~.>ld0.5 desta 
in,!ç -"'1. t F ..... .,,...:-1' a Olel'Ca~ 

dó:r;a sido eptl'e .... uc em d~2etl'1~ 
hro '. rno anter'or: que. decor .. 
r~"''''o fllgl1n. ,.~~-~" d~ 1963 sem 
que OS lrtelrc,"= ... I,p<:sem os 
unif0rmes .' depo~nte concluiu 
oue o certificado rle receb,mento 
lia merqadoria pe.lo DOT. €;ra. 
'alsa e que a eoncol'rência tinha 
!;idO fraudada e aJnda. f',-,2 o 
c6dlgO de Gontabl1ida-de, 9.mtsa.
l'a tt bUa. a.nulação. pois ér~ 



: '.::lV~ a rep:-.:::!-açá<) do ~epu ... 
tNlo Valde:nar Lima 'Iei:-:eira": 

O SII. LUIz; .cOLJJCCI - Real
rnçnt~, inva1id~cJa, porque fora peca
da D. anulação, mas de qualquer for ... 
ma terla que haver inquérito. Ares ... 
'Posta denl.oron e 56 chego'u a in .. 
forrnq.c2o prestr.~a pelo pCT .susten ... 
t:mdd que os uruformes foram entre w 

gues,l -, 

buição ao pessoal constante de 
relaçtío encrunirJl.acIas por es· 
tes"; . 

E a Congregação apurou êste 
1.,01 . . 

O SR. LtnZ COLUCCI - Não, 
porque os própri-os ,carteirps é que 
e,stavaln f~epdo a ,con.'3ijJta. 

O SR. JOAQ AGRIPINO 
. (d1ta~tap): \, . 

"("ue, g ConZl'egr.ção, deixou de 
ap1.frar a veraclc!ade :::' InCor
ma,t::lo r.eferida pCl·qU:J lhe pa~ 
Y' ,:. 'I ' "~ente a suo. inVe1'3C~da-
4e ~~~:'11do uma vez que eram os 
próprios carte:ros que reclnma
V3Jl1 a falta '0.,:, l'ec,l)rmento"; 
que, a ""''"!;re;!:l''?'o deixou de .. o 

CotnO declarei antes, a fjrma entre
g- 2.5,M jOiOS' de unifoImes, mas 
P."' ... <jsou a. IDaJldar pequénas qua.ntl~ 
dUdf'p p3ra c2.da. wretoria regional. 
Assi~ é quê a COD<:>;J;'egaçãc Cívlca 
d(>~ ,Cart~jro.s. ,cJ" Jui::; ~. Fora. em 

15 d~ abril de 1953 oficiou à sua COll
gênC!t'c na. Guana.bara, jndagando 
qu:ü v c:;:~ ~l':o ',da dlsf;ribni!;:ão. se não 
v'nham ttp.iforI}:l.es de gaJa. e por qu'e 
n" tinham s!do dlst~'lbuidos até <;> S? LUIZ COLUCeI - Días 
aqufla data.. . I ar;.~e'l. -'~dur eSSf! i!'form .. ação. o 

r ]'clor-Regc .-' mandou fn~' uma 
o SR. JOAO AGRIPINO - J ~iist:'':':J:Ú''ão_ o. to' ro:;rências, por-

(dJtanC!o): que .la entao a rept·f!:;"r>'h:~,..<>o rtfí"Tl-
da p:?Jo Deputado Lima Teixe11'a ha

"que, até abri! ~e 1963. os car
teiros ou nlo tínhr~m recebido 
:·'~:.rCTn'. algum cu. :~.stribui
ç3 o se flzerr "ri" um pequenp 
ne· .:~l'O deEsc-s serv'do;:es, assim 
é ~u.;: em L ' , .. n:e mê'5 e. Con
" -o Cf':' drs Cnrti'iro.':; se 

djrjg:i.a. a. sua cQngêncre da. Gua
nabara, so1icita,ndo _ infQrmação 
sôbre 'a data. 0" distl'ibniçã-o e 
e; ''1, por Of!c'') ,1~ 26 'o .... ''..10 
1nês, i'- ~cl'mou qnl"' n~~~ívelmen .. 
té em ,ternl ; seriar. r1'_~t.1'ibu\
aos Os uniformes, esbnd.o mt ex
pectativ-ll. de entr-e~~l' com um 

mrmdaCia de seg'Ul'::mça, coMorme 
doc'.: ":"1~' aue pa!:;s.a a ComiS
são, que (t,s3',n, 'clirro. !\ CCC do 
Brasil se dirig:u ao Diret.or TIo
gjonal do DCT di'· r:l1:"u':\h.'ll"a, 
por Oficio de número 33 cor)Yi
<f~::(:'-o .~ COlr!pl:!rr:c.:::r a uma 
:-:, .... _,) p,'l, (';1-0" dos ... ~' "".o'\S 

P. se realizar no dia 9 G"o mesmo 
fUês, conforme GOC11mento que 
passa à Comissão, e no d1n llpra
Z1.GO àquela reun'ão conrp3re
ccu General D~-r ,berto RI)

õrigues, Dire~or-p-eral e não p 
Sr, D:l!YJ,o l'ifr'c-~~-, ç:.lspar, Dl. 
reter .... ..,..,.30'1"' '; ~lle. interpelado 
p Coronel Da~o'J~,,·tt) 'R,.,-'lri,."UPs 
E:ôbre a entrega c.os unif01'me') 
dascom;er.<:Ou ntl'ibuinill'l a re;;
ponsabnid8de a Dire,or'a r'l r\'Ta-, 
ter' . /'FUI"', ::::e:r.lndo dizJa P,!'fl 

nnt-ôno--mR; 't i 
O SR. LUIZ CO)..UCCI D;.,,,. 

.dA inrOl'i.naç~o dQ 001'0)1e1 Dagoberto 
RcdriCP1€::. r r"1"'tP'2,'aeJ,o. prc:" ·:mee ter um doctlmento do dh'etol' re
gional q"- seria. anexado à l'eprc
s~ntação a ~er feita pelo DeputadQ 
l/mEl 'T'('ixelra, pe~1indç inquérit.o pa .. 
l~ aUUl'fn° a n~oüblta de 19 de ju
lho de lSG3, fez pe~' ãp, fonnulando 
Uns oue",H,,:; ('11. Só a 2 de set€mbro 
4c 10C3 foram re;:pondido3, o que nos 
c' .. · ," .... ~ ... ~,,:, sem ü<; ilf',.ll ....... "'~to~ 

(,):'1 ['1 ("'vC':-imnas ter entrado A 
~€'pre.";:mtaç8.o do D,mutnC:o Lim" 
iJ:'clx~'~"\ fl'i feita em fins de jl1nbo, 

O SR. JOAO AGRIPINO 
(ditando) ! 

"Que, com () propésito d~ jns· 
truh' a teci' ~fi"" .... " ... sI':'r1:1 fei
ta p":'lo D.:'!puk-'!'" LL'llB. Te'xei .. 
ra \. r- _. , dirigiU em 1fJ de ju
nh') ·1:;1~. 00 Dir c ' T"~FPlo_ 

nal de Gutlr...,1bal'a tin1 pedido de 
inr'1:'maçôes sõb1'e !\ entre-gp. d05 
tlllif0f11i.€'S r ... ,·t"'iro~ e esta
fe':,:, ,~crÍol'me dccumen, que 
dc~xa em poder da Comissão: 
('I"" S"I''''n~~ en'\. ~l' ,-;- <''.:ternbro 
do m~smo nno () senhor Dalmo 
M:1c~do Gas'P~r l'espom!-eu àque
lfo s·' '-,.-, tro.I!5c:r€'\'f>'1.no ;n. 
lo!" . tll'eet,~(1". neb !)!1 Tur
l:W.,. do Mat~úal da Diretoria i 
R~;:nC\naJ, conf.:mpc. apelO'" :::nto 1 
,", ... '. ' .. - com a Cl',~,ir-:são: (me, 
s lrrtOI"maf.;ã~ referida, st.e:;;ta n I 
dlst.1'\pl-IÍr;é.o ,..' '-'fC-;'me-: DOS) 

.ch,e/r ~.;; ag,ê-~c ',~$ P." ~'a' ,qi!'ltri':' 

via dado rntl'ada n03 C -reios, re
prc"~-+""'ão q- 'esapureceu lá de-lJ
trD. c')'n:; "':::~e aqui. A pro'la cl~ que 
l' hD""~ r'1tl'ega. a nfr,o ~;>r lah'ez 
a. ~O% d('~ fur"!anários. resiil!' no se
gujT?-tc: }}e1o RU1J!f"):l1cpto ao de nú
mero, p~ q.() n~ário --r cial foi nu
h" :::100 f'nI1U'l~rtlhll"nto dpfin :f:"o 
do p'cs.~oD.l do D:"ll~rt:lmE'nto: entre 
c:--:. ' . é mensfl ~",··f'S. f"I r''' - '11'0 é 
d~ 19 . .'~:O e .. :·'''''c'r.nf~; .... <; No 
m~r-' 10, :15""" de' total h:'lh'l.lbn, p-m 
~f'rvi\o<; ;nt"'-.. ~ ... ~, dro<:v::.>c,1" d,. " .• .., 
çó-e.';. tino Lenda em cO'D"'t'Qiiência 
r:irelto R lmif~~""? O~ J~ m" .... i_' 
lorm.e!'. se f0ssem cutrf'\!,ues, hoje to
dQ<: Os -~"'~:;'(:5 de Brasj) t;:>r.iam 
uniformes. . 

pcrém, o Sr. Diretcr-Ge=al 
b:. :, 11a circular de~e:m.~n::.!1du 
(,1.l" .. .,.", ao serviço do c:lnc~:'·' ou 
mcu:!agelt·o ~ fZ!o jt:stif~cada fi todos 
nu~ht'. nfi.o' ~·'\i.-10 o uni
forme o DC'l' deixa dé f',luclcnar, 
!,,!C ... : "'-. '1~1b~m só algnm.1S fl,,;4n
t':,as lH!{) se pOdC1'íi:o beneficiar oe::::s:;l, 

, ~f). F. t:'. aqui ~'.~ t~r.-," pro
va. qlle 1;.:; \-,("'1 ri:) C::2~··. ND d:a 
21 ,'- ~::; i ~:) d:::- UH1:::. '1 1\'1l'cm~:!.r"ão 
GOS E.', ~eta,> do Ceará di?:h Q se
guinte: 

I 
<·Sc::::.·t~mo5 afnda D.O prezado 1 

co~e-grt ent.rar ('ui cDntc.cto crmi 
a<; nnt-ó~·:d(1.r: CC'.":"!~JC'c(,'IÜ"" no 
que diz respe:t.a ao nosso fn"da
men~"'. ('Ile até o prf.'SCllte m()~ 
ment{) n50 c!legrU ~,s U'\::'::!'\S 
m5.os" , 

A lei número 3.825, de 3 de nQ
vembro L ~ 1950 regula a Curte~l';: do 
Mensage'ro. Acontec~ que o. Coufe
deraç{io então ülf-erprla o Diretor do 
MaterIal J~ êste :espOl1de que par:'! fi 
Ceêl~':\ fOl'illn c'I"\'indo,s 105 calç-ns, 1.0'5 
dohnrq:u, 105 pare" c.e bol':re~uins. 
Me.s o tmilcrme completo se
ria. com o bone. Ocorre que cc .. 
mo a l\r:tência Ccn'rsl de Fortaleza 
t€m mUlto mais de 300 _carteiro,) -
pelo U1enos estão ali lot.:d,o,s _- e re
cebem -vencimentos dos q.undrQ.; do 

lOCT, e.~s.a quantidade de lÓS unifor
mes não chegaria nem paTa a.t.ender 
às necessidaór.- d{'! uma !t'zêncln., -e 
muHo menos po'ra sat-i.'3fazer u um E;
~2.do. 

o SI\. .JOAq A.GRIPINO /Ditondo) 
"que, o depoente, sabe que -til

f,'11l<; unUo.rm!:'..5 em nÚmeToS re ... 
duzida fOl'aro' d~st,ribuklO-!'; n l),1-
gnn<; cart-eiros, que, porém, O 
quadro p-ublk:tdo no ,Sun1'emento 

fio') nQ 82 dn 0.0. pUblioo uma 
r~lação de 19.300 .seryidores da 
-pCT qlle tC.ril'lID direito t!..o teCE
blmento de un1!onnes, rendo ~el'
to, déste:: Cêrc.l de 6.000 nor tra ... , 
h?lhtlrem em Sel"viços fnt.ernos,. 
sao esc-olhi, ctig1) exc1ufdos desta. I 
vDj.1t.a':!e!h, l'i;'!-;bndo, nortantc, f 
13. Qúo com ólrf'Ho .a uniforme i, 
P1rtapto g~ (\ m'~Jttil~J a1q}dridq 
pelQ ver !~~.~ tp~~~ .... ~~ 

bido chegaria para o utendimen- ço de Cr$ 1.250.GOO,OO ha\'er, V.I 
to completo de W®.3 os servidO- nào ter o r3.me) de reparo de au-' 
l'es com direito a l.l.o-"1itorme' qtl.e, t,!Inóveis, contratado com o mecã,. 
o depoente não .. em a siêuaç~o n1.co Sr. Jvslas 4é Azevedo Rumos.,' 

exata àos di verses ,to;.stadoo C!}IU o p1esmo ~~fVlÇO pelo preço de 
refel'êncla à diStrii:mição dos u.p1- cr$ 305 .. 000,,00 ganhando na tran ... 

fOl'mes mas, pode informar no ~2..çií{) quantia superior a ' ......• 
qt!e diz respeit.? ao Ceará PiJ:,s, C.i.'$ 80ú:p~.o.oo 'na qualid'ade do 
com relsçãa a êsse E-sl;I:d'o a Con- inteJ:medlal'la e ~se fato está: 
gregação dos carteiros t:ia~i pediu comp'ro\"I~:do po .contrato firmado 

à q,a Ouan,ab.Jr:l ~loticias 'da dis· entre a firma lSEL e o Sr. .To .. 
tribuição Um:l vez que os' cal'tei~ slas. fle· ~zeve:d'o R:.unc." cuja [o-

1'05 daquele Estado, nã.o paviâm Jocop1n. d,eixa cp·m a. C:::m:s.:üo·" 
ainda recNJido os uniformes con- . 
fQrme ~!ícjr.; ~e 21, de agôs. 9 de, q s:a. LplZ COLLucr - Com l'e'" 
1963. cUJa cop:a de:x~ cOn1 R, .Co-I [frenc:a a obras, o DCT é um mou" 
mi .... ~ão: qUê, em comequenc1<"!- turo. . 
desse ofício em 3-0 dD mesmo mês 
e ano o Presí6erJ(e da Cong'i.'e,ta.
ção dos carteil:os na Gllanab·.· 
ra se dirigiu pelo' ofic:'o no 219 
ao Diretor do Material, indag-nn-
do se tinha havjÕ'v c:oncorrência 
e se fÔl'!l fornecido a DE11 do pe
ara e em Que quanti6"de, conf,)r
me documento que ê2ix!l. é:Jm. a 
Conüssáó". ' 

o SR. L.U12 COLDeeI - Inter
pelado pclH. Cougregaçf1o Cív:"::a doS 
Cal'te!ras do Bras 1 :'\ébl'e a ):azgo p218 
qtml. em 1963 nüo na .... :" siõ") fe~ a 
concorrênCia. para ll-(lu:.s:çào CJ.e uni
forme., e os recebIdos em 63 ..,erwm 
cs de 61, respondell D Diretor ~() Ma
tel'jal ,que não toi felt'J por{~:ue c,e-p:m
dia ce verba espec~al votsda pç~o 
Cc-ngre.c-€o. No - o-::t""{) da \'erba ter "h~(; 
illCl)liQJ. na dotação, ou não fOi usa
tia. ou aplicac,a em outru !lna.:idQd!?, 
porque l~·ão foi fejla a concorrêm:lU. 
A reforma Q,t! veiculo,; é outro capí'u
lo, que pode ser c)n~idcrado caso d~ 
ooIíci:i, O Depal't.alPen,o (I.os CorreiOS 
Ô Telégn fos mantém um qUE'.c..:o eM 
!11eC;lIÜC~ lanterne-iro:. pin ~Q-,'('s etc, 
.Adquiriu mercauoria. pe.çJs p:tT.1 ·!tU·
roS num ~lQr ~uperior a J.G:· lnilhõe"
de CTuzejros, n":> exercício p~sae:J ms.:::, 
ainda. assim inúmeros foram os c' r
ros dados a oficinas pJ.,t;cu~a:e.<; pa
ra reforma.s. que lJod::riam :"iêr teita~ 
pelo próprio pes.':onl 60 D8'1'. Fel 
a.be-ría. urna c1Ieta pa:'B, fcf fCli a re
fOl'IPa no veIculo, m:.!.l'c::t Cn( 1'l'olet, 
cha:pa nQ e:L304, do DtT, lê: 

"S2,:U vencc-Gor'a a pinna tsel, 
com o preç-o de Cr$ 1.2::'O.OOQ,OO 
{hum mllhâu duz:nto1 e dnqu':!n~ 

ta 'nil cruzeirc~ 1. C-oili 8 f~rIT1.a 
I.scI jam.:1,s foi do cG1l1ér~io d,; 

reformas de veicules _ a :..rrma e 
apenas- um e;;ctitó!'io - oontra~ 
tou a reforma do carro OOffi o 
$r, Jo,si.as A~eYEd') RlO.:n10s por 
350 mil cruzeiros e cobrou ao •• o • 

DOT, um milhão e 25ú mil cru 
zeiros" . 

.fl.qu213. tbna depo:,'i C,O tEr s:do 
'::v!l.:-lde::a-:ia ímúQ!lt:a. p:'p'vU fi ;.1'::n_ 
~':lc;ona~ rom o Ce!. D3~0'6'2l't(J E::-:;:'ri .. 
g~le:-.. 1':5,-", po'im não e o rn'~~:)J ~.s .. 
,:anan;"l + S6lJ\c v ct::t A3~ncb rlJ Pe-
nlw. ~n.~cl~ll,;j p03.SUo d,,~sier. c vOU 
C7{pÔ- o 1105 S2n1l01'CS SJ:>DntlO!·e5, 

S2m qHe se houve3sem e:~,,J') ':Ido 
planta; COm e-p.3ClfH:aç5c::, e dO'311~"' .. '.e1 f' • ~c '.oU ..... 
~ .• n~lYpS fi. reforma Gue se r>re~rnp:ia 

J.«ze-r . nJ.queln, a~tnc!', Jc-CaJ;Zad." D4 
Gn.1.nal?aru o :!hefc da Agência 'foi 
InCUmbldo pelo Dlrs.:or Dglmo Gus.
par à·~ pr~curar qUffil gu:se~se ex&
cut~· a c orn. 
• Apre~entou.~se o SI', M:.e·io Manso 

9a.rti~so e ?JlYa: Qt;e, não tendo per-. 
~onal.<dade jurldlCa - era um simnlea 
pedl:elro - Jlã~ podía apresentaI' qual. .. 
f(U~l prOpDSfa para prestação cJe ser ... 
V1,=-o a ,qtlalquer reparvçã_o lJúbl c:(, 

Assinou a. propOSta, oferecehdQ 
O SR. JOAO AGRIPINO - t::ssc I para ô' serviço discrim.lnado Cr$ •.• 

mntel'iul que adquirfu, de qUlll;.J 100 2CiJ.fJOD,OlJ. 
nillp.ões. fal em 19831 

Pe~rr1dos uns dias. é procuI'-n-do 
o SR. LU1Z COLeCOI - Fel. na. agencia pejo 51'. José Brito ~ O 

. l'€Sponsáv,el pelas obras do::!, p,reooria 
O SR, JOAO ~o\GRIPINO (Ditando) Eegional era qUem C"rtif1c:l. 

"que ntl. parte de repa!os de o nt 'Ib ~, ,V;1 pe. 
vdêulÓ.s igua,is' irregularldades ~a e o 'J}l u·.1al d.e C01~ta3, jncl~i"ve 
hou.ve no DCT; que, o o-CT I~nll exec~ça{) d!S p;bra.s_ 
oficina própria para. repal'~ de-S~ OS" .IJerl:;tentmo, apr~sentando O 
~es carros e no ano passado ad .. f Sr. Jose pe Brito ao sr., 1-11\rio 
quiriu material para. esoo. o!!cina Manso, desse-lhe .que êle rav1a lidO 
t:onstante de peça e aC::é.sór.o3 de derrota.do, na: conC?ITêncfa, )Jel3r 

aut móveis num Yl)l(ll .superior a ~trutol'a. ll~,e h~"la apl'esen~l.dO 
Cr$ 100.000.tOIl,OO; que, a despe1 .. Ulu. p'reç.o m.n.~ ba1xo. ~ 'Para ser 

to d stolJ () DCT 1hz mna. tomada ma~", bruxo terIa que ser irifer'{)r a 
de preÇo pata uma reforma ge.. ~.$ 200 . .000,00, O 81'. Jo~é Brito 
ral da ptCK.UP, ChévfQlet, ch~ .. ,dIsse: - tEdho mgita.,> obras' €In 
pu- 88-304 tendo sido venc-edora ~xecução e lhe dou 1\ empi'eH:1·::i:a., 
dessa. coleta. de preço, feita no pagando. Cr$ ~2·O.OO-o,OO, f! Jhs V'r'ndo 
nno passado a il'In.J1 ISEL C<lm. o materIal de que preci.~ar. pe l

,')- põe. 
Ind.· Uda, pel<l preço õ'e .. o." ~o de atacado e a diferença: você 
Cr$ 1.2SO.000,QO; <:tue, acontece pompensa no cust-J do matel':~"1. O 
porem que a firma' ISEL 11M é I' conttnto ('stã 9.s.si:nacio pelo .s~nhOf 
mais' do que um Es.Cl'itório 'co- -!psé Britp' e o ar. Mário Mrl~~O 
meteral, não tendo !I.,l:IsOlutamen .. P8.S?OU a fazer p servlç!) dg' C-Cn#r:1TO, 
te entre OS !3:rno.'5 dps ne~óciOS, I oolT!0 .~mpr~1teiro .ã~cl-a~·ap.o v~-nce • 
. <tualq~er a.tlvl~aóe. r,clac10n.l&1.

j 
dor. Nuo sei quanto (I pCT }pgoU 

«>. Dl repas;s ~e aUlOm6--ve1;. qU,e. 'PO .. rque. requeri p~!·tidi1o C! ~1l~ ft~fia-
9 mais gtave tol o fato de,;;sa ram, Ul:lS de ... ·e ter pago 1 J.lUhão 
ple . .,m~ th'mt\ ~I?~? 'contra;t~q o O Sa., ~·!ELO BRAP-A - f"Í:r!c'o. 
r,"p:1:t~ 4q çt~34o \-"e1c\~lo p.el~ p'!'"e- I nou cumo 511b-~mpreiteiro. ' , 

" ~ - . ~. '-, 
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o SR. JOi\O AGRIPINO 
(ditando) : 

=-

"que, no 42/1 setor de obras 
no DCT tam1:Jém é muito rele ... 
vao.te; que, no ano p!\&'38.dO o 
Del. Dagoberto Rodrigues, re~ 
LOlveu Jazer obras ligeiras na 
\gência da Penha, neste Estado 
t, foi procurado o SI'. Md.ri~ 
~anso Cardoso da Silva para. a 
I. execução de;sas obl":s que 
pr. Mário Manso, sabendo por 
i11form&.ções que se pretendia. 
co~t~ulr ou reconstruir aquela 
agenCIa, embora sem plal1tas, 
letalhes ou es.. UOO$ foi r.onvL~ 
~ado a, fazer uma proposta em 
:;oleta de pl"eço para a execução 
laqueIas obras; que uesta si~ 
tuação o S1', Mário Manso fez 
uma ,proposta cobrando o preÇo 
de CrS 260, OQ.~,OO p.'1ra execucão 
das obras, proposta esta de· 8 
.1. 63; que, dias Uep:>1.s. O Se
nhor Mário Manso foi pro
cura<b pelo Senhor José C'B Brj· 
to e, por ê,<:;te info"'mado de que 
ao sua proposta não [Ôl'a ac~ita 

poi" que a de sua firma Cons: 
trutora José de Brit.o é que fô1'a 
ver.-cedm'a; que, além d·.t diferen. 
ça de p!'eço, o SfThor Manso 
não t:nha. firma registrada no 
ramo de construção; que, po~ém. 
o mesmo JO:é de Brit'Ü, poderia 
entrar em entendim~nto.s com o' 
f?t. Mário M?':~o, propondo que 
este executss,"e Os serv:ços pOr 
Cr$ 220. ono.QO, fícando a Cons. 
trutol'a José de Brito com a 
oYigação de fornecer o material 
pelo preço de custo de compra 
pelo atacado. sendo a diferença 
de preco de material equiva1en
te à d'ferença do preço da p~o
pos~a Cl'S 260.000,O~ e o nôYO 
pl'eço combinado Cr$ 220.000,00; 
que de:x'l com a Comlssão; Que, 
nhor Mário Manso aceitou a pro
posta de JOfé de Brito e numa. 
cóp:a de sua proposta do DCT 
foi feita anotação dês te nov~ 
cont~ato . cOn(01'ule document.o 
qoe deÍxa com a Comissão; que, 
o depoente tendo ccnhecimeoto 
<lo fato, requereu ao DCT certi. 
dão do preço pago à Constru
tora. José de Brito para o efiito 
de poder informar com precisão 
e esta CPI. mas em resposta 
recebeu o oficio 453-CHE de 10 
de abril de 1964, de ArlindO Pe
reira de Matos, Diretor Regio-
nal Eventual, informando Que o 
seu pedido havia sido indeferido 
em face de parecer do assessor 
jID"Ídico do Gabinete, conforme o 
documento que deixa da Comls~ 
São" • 

li SR. WILSON GONÇALVES -
.:em face do adiantado da hora, o Se
nhor Luiz colucci concluirá seu de~ 
Jl<!imento amsnhã. 

Está encerrada a Sessão, 
DEPOIMENTO DO SR. LUIZ 

COLUCCI. CONCLUSAO 
Em 14.5.64 - ã.s 10 horas 

o SR. SENADOR WILSON GON
ÇjU,VES - Está aberta " reunião. 
oIt1 a palavra o 81'. Luiz Coluccl. 

b SR. LUIZ COLUCCI 
Conforme já ressaltei, por fa.Jta de 
t~calização, desde que a Diretorfa 
R~gional não tinha eogenheiro cre
d?lJcütdo e m.<;eu.,- quadros pouQ. fis
calizar as obras, a construtora José 
d~ Brito empregava, ne.s."'O.S obras, 
materlal usado. 

Tenho. aqui, uma Nota Fiscal d~ 
tr~ferência de materia-l, de emi.<:.< 
k'~m'i:l dI'! Penha. AliãS, todo o ma-

DIÁRIO ElO COr\!GRESSO NACIONAL (Seção 11) 

o SR. LUIZ COLDCeI de sua Diretoria, conseguiu com Q 

A nota é de transferência de mate~ COl'onel Dagoberto que ent"regasse a 
rial do depósito dêle paTa a Agên~ exploraçáo do restaurallte à entida
eia da Penha. Como· Mário Manso de de classe, sob a a-legação de que 
tinha o contrato com a Construtora Os servidores decetistas estavam 
José de Brito, pessoalmente, e Jlão sendo eSbulhados, espoliados pelo 
('-em Q D.e.T., p!lra o D.e,T. a ~'rendatário até então do rests.u
firma existente era a construtora- r8-nLe. Com essa condição o Coronel 
Jo~é de Brito. A Nota. Fiscal. por~ Dago'JertQ baixou uma portaria, con
tanto, era tir.1da em nOlUe da CQns- cedendo o direito de explorar o res
trutora José ó'e Br;to e o D. C. T. taurante à UBSPT, independente de 
recebia o material. Nã.o há, nessa pagamcüto, isento de pagamento de 
Nota, rec:bo em nome de Mál"ÍQ luz, gas. telefone, tudo o mais. A' 
Manso? OBSPT peci'iu ao Sr. Delpjs~e Pereira I 

O SR. JOÃO AGRIPINO Lessa, ante1'ior explorador dQ bar, to .. 
O recibo está em. branco. Só tem mando-lhe 800 mil cruzeiros de lu- \ 
que o matel'üll foi tran~portatio pelo. vüs fazendo com êle um contrato de I 
cami •. hão 76.0-:38. 11 arrendamento e sublocaçã.o por 20 

A firma Josi' de Brito foi aquela mil cruzeiros. Assim um própno 
proib\da. de transacionar com o D. Ido D. C. T. paS3ava a ser fonte de 
C. T,? : l'eceitn da entidade de claEse. Ai 

O SR. LUIZ COLDceI está o rec.bo de uma prestação de 
Sim, ao tempo do Co"onel Gu.stavo mensalidade. 
Borges. 

O SR. JOAO AGRIPINO 
(ditando) : 

"que n:l Con.stl'utora Jcsé de 
Brito sign, rár~a do acõl'do COIU I 
o Sr. Mário Malli:o para o 1'e- I 
paro d:l. Agencia da penha, foi a 
mesma que na administração do 
CeI. GJstavo Borges foi encon
trada COlll a conta correu e 
conjunt.a em estabelecimento 
bancário COIU o Eng. Jaime 
Staffa e. em virtude de investi· 
gaçõ2s con.~lderada inidônea e 
pro~'oida. d-e ter acesso as depen
dênc:as dO D. C. T.; que com 
relação aos tr!.1balhos na Agên
cil da Penha, o depoente en
t:·e7r.. fl Comissâo a Nota Fi·-cal 
nO 580 {la Construtora. José de 
BritQ Ltda .. na qual se consta
ta a ü'ansferência de material I 
dessa empresa para os trabalhos 
da. Agencia da Penha o que evi- 1 
dencia figurar oficialmente como 
responsável pDr êsses rellaros a ~ 
própria Con.strutora. J<Jsé de I 
Brito;" 

O SR. --t..UIZ COLUCCI - \ 
O matel'h,i usado. remetido por essa 
nota. - e outros pat a as agências do 
D. C, T. - havia antes sido reti·' 
rado de outra agência. pelas notas 
fiscais da firma O que verifiquei. 
na FiEcaliz:nção. pelas notas·fiscais 
189, 191. 265, 590 e 681. Por essas 
notas-fiscais foram mandados de 
volta das agênc:as para o depósito 
da José Brito, p:lTa lá serem pinta
dos e depol.."i voltarem para aplicar 
~m outra agência, talvez a mesma, 
como ma.ti.'l'ial novo portas, vasos, 
jfrnelas. Essas notas fis.cais são saí
das de mercadorio3. das agências do 
Correio para o depósito da. Constru~ 
tora José Brito. Sáo a guia .de t.rân
sito para o transporte da mercadoria. 
i'etiadas da..s a.gências. Retiravam um 
vaso, por exemplo, levavam. parll. o 
depó<'ito, já lavavam com ácu}o e !i
cava. nôvo Voltava então para. e.. agên. 
ela, como material nôvo. Retiravam 
portas, faziam l'emendos e voltAava.m 
as meSID.1s portas. como se fossem 
~ovas, para a,5 agencias. 

O SR. JOAQ AGRIPINO 
(dita71d.a) : 

"que, o CzI. DagJ.berto Rodri· 
gue.s. at:mdendo solic~taçàQ do I 
P;e3id€nte da Utlião Brasileira 
dos Senidore.s postais Telegrá· 
fiCQS, d€po:s da remodelação do 
rest.aurilnte do DCT e sob o fun, 
damento de que êste era expIo· 
ra10 contra Os servidores do DCT 
p::lo arrencL:'l.tá.:rio 81'. Del pis te 
pereira Lessa, resolveu entregar 
o referido restaurante à admi· 
nistração e exploração da pró

])l'ia UBSPT: que. a UBSPT d!> 
pos.se da conces.:::ão gratuita do 
restaurante, pois que o mestUO 
lhe foi dado sem. obrigação de 
qualquer p::tgamento irJclusivp 
l1ummaç{l:o, gás e telefone, cll,a
mau a sua pre3.ença. o antiga 
arl'endatár:o Delpiste Pereira e. 
com ê!e fez contrato de explo~ 
ração do re,sia'J.fante a razão de 
C!'$ 20, OOO,CQ tuer'~ais com o 
pagamento de uma luva de Crs 
8VO.OOO.00 do que assinaram 
contrato co mê.<; de novembro 

do ano de 1963; que. o depoentp 
delxa com a Comissão recibo da 
UBSPT pnsanco ao Sr. Delpis· 
te, l'E'ferente ao P;'€f,:t> de alu
guel c:iado"';. 

O SR, LUIZ COLDeeI 
Publicada n. COl1currêncla nO 3{)-62, 
t.InllU, -como condição de forneci
mento, prazo de edrega de 30 d~a.s 
para aqu1&içâo de um grupo gera
do!' com motor de 4BO HP conjugaco 
com gerador de 400 KVA. Prazo dE> 
entrega, 3D dias; lOcal de entrega, 
a-lmoxarifado do DCT. I&-.o sU'Jen
tende CIF·Rio, 

Publicado o contrato UQ Diário 
O/letal. do Estado da. Guanabara 
em 6·12.62, a fôlhas 25.696 verifi • 
cou-se o seguinte: o prazo de en· 
trega pa~ou para 10 meses e a en
trega,: pôrto da Alemal.lha, A ven
cedora da concorrência foi a Socie
dade Braséleira de Mãquina e Mo
tores Ltdfr, , firma nacional. Não é 
registrada como subsidiária ou fi
lial, com capital estran~iro regi."i-' 

O SR. JOAQ AGRIPINO trado na SUMOC ou na CACEX. 
(Ditando) : 'No entanto foi aberto crédito na 

"que, outros materiais, cons- Alemanha de 420 AOO marcos. 
tam das guias de trânsito nú- Qualquer fIrma- honesta não en
meros 189, 191, 265, 590 e 681 traria nesta concorrência, porque ~e 
figurando como material usado especif:cava que o pretendido serIa 
e tirado de agências do DCT e mtltQr Deutz. tipo V ~ 6M - 545 
da.ndo entrada t.10 Depósito da - R:'v1 - RD _ 375. Se ex:gia a 
Ccnstrutora Jo..,é de BrH(); que. fabricação não havendo mel'cador}a, 
êsse m~tel'ial. que deveria ser teria de ser importada, e em 30 d;as 
substituído por um nôvo apenas nâo poderi0. ~er f'ntreguE'. A coneor· 
era recondicionado nos depósitos rência tinha enderêeo certo. Foi 
<la construtora. novamente retor- fe!ta pa1'a a firma Que venceu. 

pr~go .de madeira US!l?a na obra da nados àquela5 ag6Jcias par3, O SR. JOAO AGRIPINO 
AgênCIa de Panha. AlIás, todo <) ma:· a.plicação como nôvo'" . (ditando): 
tel'fal empregado era u.sado menos • I 
O cImento e o barro, por jmpo.ssib;li~ O SR. LUIZ COLUeeI - "que na. concorrência ng 30·62· 
d:'<"'2- :?Ib"o'uta I No rest~.uYa!1te d:! Agência central se anunciava a aquisição de um 

O SR. JOÃ.O AGRIPINO -Ionde r. ~ C T. pu-:;",u à Constru~ grupo gerador de motors Doutz 
M::lL no c:m.l'ato COm o Sr'. MáriO tora Brito 5 milhões pa~a. obras de tipo V - 6 - M - 545. R.l\i -
~","::tJ,'1. file não f:c::l:] de fornecer o reforma, depois de prontas e con- RD de 375. de fabrica cão Kloc-
iJlaterial? cluidaB ~ obroD, O \TBSPT, atro,véa kner - Poldt - Doutz - AO 

Junho de 1964 -
CQIQ{11z, com prazo de 30 

dias de entrega, ao almoxarifa_ 
do dQ, DCT no Rio de Janeiro' 
que, dificilmente pod.<el'ia havei-
no País Ull1 motor na~ especifi .. 
cações, devendo o DCT saber 
que o mesmo àeVer;ü ser impor .. 
tado; que, nestas condições a 1m. 
por .ação não poderia seI: feita. 
em 30 dias; que. realmente, foi 
piúlicado no' D. O. do E;tado 
da GUfu.labara, 6.12.62, as fô· 
lha,,- 25.696. o C(lntrato de aqui ... 
slÇão do referido material con\ 
a firma Sociedade Brasileira de 
Máquinas Motores Ltda. e d§Ie 
consta prazo de entrega de 10 
meses em põrto alemão; que, () 
depoente chegou a conclusão de 
que a concorrência foi adrede
mente preparada pa.ra 'u firma \ 
vencedora, pois que· não sendo 
ela representante da DOUTZ, 
não ,se justifica que pudesse ofe· 
recer motor especializado da: .. 
quela fabrlcação para importa ... 
~ão que somente pelo fato de fi
gurar no Edital o prazo 'de 30 
dias é que o representante ofi
ciAl do rabl.'icante e:stava impe ... 
dido de concorrer, julgando o 
depoente que, a alteração do pra-
zo de Entrega e local é razão de 
nulída.de da. conc-orrência"; 

O SR. LUIZ COLUCCI 
Public3.da a concorrência. nt:> 16-62, 
para 3. aquisição de teleimpressor e, 
em outro Item_ perfurador de fita, 
constava do Edital de concorrência 
local de entrega - Almoxarifado do 
DCT, Tra·vessa do Tinôco, Guana
bara, ou onde o Depa!'tamento de-
terminar. O. item "proposta' dir.ia 
que as. firmas licitantes deviam 
declarar, expressamente, em sU'as 
propostas. que submetiam às cand:. 
cões exigIda,,, no Edital: Art, 169 do 
CÓdigo de Contabilidade públ:ca. 

O S,L JOAO AGRIPINO 
Isso é normal de tôdas as ccnC<lr
rências. 

O SR. LUIZ COLUCCI 
O praz.Q de entrega era imediato. A 
mel'cndo"la que se pretendia a-dqui
rir é mercadoria específica. de te
lecomunicações, oão as teDc.o no 
Brasil a não ser as emprêsas estran
geiras, que exploram o ser\'iço. Pu
lJUcado o contrato assim, saiu vence
dora a Siemeu"- para o tele-impres
sor e a Ol1vettl para o perfurador. 
A Siemens impunha condições de 
entreg'a e preGo. Ofereceu a 2 630 
m'lrco." cada impressor _ FOB -
Pôrto de Hamburgo. Quanto ao 
'ora70 de entrega, ela se propunha 
a f'ntl'e~ar aliás 15 peças em 00 dias 
e ::15 peças de 6 a 12 meses A 011.· 
vetti. vencedora de perfurano" de fi_ 
ta" ofereceu. FOB - Itália prazo 
120 dio.s Assim. nem o lU!8.r de en
trega nem o preço foram obser"Ç'<l.
dos. 

O SR. JOI\.O AGRIPINO 
Houve al!!llma outra firma com pro ... 
posta de' entrega imediat:l no Aln1:>-
xarifado? 

O SR. LUIZ COLUCCI 
Consta.m 3 pl'Op05tas. inclusive da 
standat, mas foram de:'rot~da.s. 

O SR. JOAO AGRIPn;O 
(ditando) : 

"que. ao ver do depo~,:te tam
bém houve Irregularidades na 
aquisição de Tele~Impre".sôres e 
perfurador de fit.a constante da 
conconêncla 16-62 p0 1S que, d' 
Edital constam as cláusulas de 
entreg'l imroiata E' entreza nt 
AlmoxarifAdo do DCT, ao paf,so 
que 03 contratos com 3S firmas 
vencedoras fl!SUravam a Siemens 
v~:lCed(lra para o Tele-Impres

sor, e, cem a 01ivetti, vencedorà 
para, o perfurador a entrega no 
prazo de 6 a 12 meses e, quanto 
ao primeiro no pôrto de Ham .. 
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burgo e, quanto ao segundo em 

~~~:~~el~~n ltá~ja; co~l~~rr~~~ia co~; 
firmas que oferecessem a nler .. 
cadoria nas oondiç6es de {tJtre
ga constantes do Edital;" 

O SR. LUIZ COLUCC! 
uOgo a seguir, foi aberta _a concor· 
rência 26~62, para adqUlrir a n'leSma 
merca·doria. 

O SR. JOAO AGRIPINO 
A anter~or foi anulada? 

o SR. LUIZ COLUCCI 

o SR. JOj\O AGRIPINO - São 
1. 462 marCúS, por unídade; 100 mil 
650 marcos que pag-ou a mais pelas 
15 peças, (ditando) 

COlU"pal'ecern ou conseguem ven~ como prdel1a ttl(.ollt,ar aoS estações ( 
nas concorrências e tOlllada de rádio e fornecel" O material. óentro 1 

preço; que, o D. C, T., di{l:o gà.e, exercício financeiro, se não tlvern 
um dê.'%es. grupos é o grupo Lo- adrede certeza, convicção tlb::Qlllf.a c 
fredo, do qual, fazem parte vá-- que o D.C,T. toleraria. a entreg 
rías firmas interligadas; que, na fora do pl*.9..2'Q e não instaladD COLl 
cQncorrência n 9 13-62, destinada eI'$. da exigência. do Edit..'ll? Não f{ 
a aquisição de malas postais dt, feita. a instalação no exerci.z;o; f( 
lon-a., <::om Edital publicado no apen.as o pagamento. 
D, O. da Guanabara, de !1-6-53, 
às pág,:;. 13.078, aparece Con~orr- O SR PRES!OENTE - ~e iatA 
do, digo, que na con:()nêncl'a. o jOgo é o l}lesnlO d3 anteI';or lrre 
n9 13-62, destinada. a aquIsição de gularidade, E protecionismo. 

'sa,cOg- de lona paro. mala p-;stal O SR. JOAQ AGRIPINO _ S 
com Edital publicado no D. C 4 !õsse uma 1'\nn:.t não e.':ta~e~~d-dt 
da. Guanabara, de 19~9-62. pág:... podel'-se#ia a-dm1ti~, maa esta Iabri. 
nas '2'0.909/10, eompare<:eu pro- o material, 
pondo. n venda. dêste material e 
foi vencco.or"a a flr-m'1. Sautna Co. (ditaMo) fique ao 'Ver do <f.I 
Ind. de Lona S. A, que afJ1al poente houve irregUlaridade.; llr 
firmou contrato no V210r ee concorrência 119 3-63, cujO EditA 

Não. Foi aberta concorrência poste~ 
l·iormEl.::.te, a 26. para adqUirir a nte.s ... 
ma. mercadoria. A alternção havída 
no EdItal da segunda, da 25, era 
apenas quanto ao prazo. Ai já se 
dilatava o prazo de entrega para 
120 dH1S· permanecendo tõdtt.S as de .. 
mais cláusulas constante;s da 16, 
publicad:J. 11 Ata, compareceram as 
3 firmas que comparec·eram a 16, 

"que, na prhneirn concorrênCia 
a Si.emens. "Vendeu 75 Tele-!mpres- , 
sores e na: segunda 100 e, a OU .... 1 

vettL &Q perfuradores na p!'imell'a 
e 100 na segunda, hlv.endo. por
t-anto, uma difel'en(a na pl'imelra. 
par!!. a segunda; Que, assim t-et:
fica a Sie:rn,e:ns vendeu 50 Tele
impressores na prin1eira.·e lOQ 1l'a 
segunda e, e. Olivetti 50 Perfura
dores na primeiro e 100. na fõe
gund,-., havendo assim uma dife
rença de preço de tC9.650 marCos 
paz'a Siemens f' USS 1 MO, p9.I'a 
Olivétti, no confronto de p!'e~o 
das duas cornprns": 

Em que data foram f(>jt:lO: as ccn. I 
oouências _ fi. Hi e a 26. Os edJtals . 
são de que data? 

Cr$ 27.45"0,000,00; que, re>p:'e:cn- I pubIíca-do no D. O, de 11-6·~ 
tou essa ih'ma o 81', Armando foi anulada confórme publi::::açã., 
Gioliani, de<!l.arando ... se residentso no D, O, de 26-6-fJ3_ e, nO m~m' 
à ru.a. õo B!spo 301. aptO 4Q5 e, Diário anunciada por $:iita.I l 

oom a d;ferença apenas - 03 !or~ O SR. LUIZ COLUCCr _ Não te
nccedores foram os me,,-·~lOs. - ~ :1ho elementos part!, InfO:'m:u, A n9 13 
ql:le enquanto ~ concorrencla. 16 alfoi pUblicada em 19-9~{;::\ e fi 16 no 
StClIleUs ofereCHl. a mercadoria .a mês de !=oetembt'o ou o~·tubro e a 2'5 
2.63{} marcos. na- 26 ela. pedza 4.092. l:1urn rrí~s prõx:mo. 
Houre um aurnento, eOl ca.da peça, 
da ordem de 173.978 cruzeiros. MuI. O SR. JOAO AGtU"PINO - Eu 
tiplic!ldoo por 75 unidades _ po'r .. quem 8 ck'ttR ('los efljJf\i.~: tem ldé:ft? 
que se aUmentou 11. quantidade pe- O SR. L~!?, C()~~~C;Cl - Não. 
dida também _ dava um prejuizo fiO 'TE1lho os D:arto! Oflcm's em ensa. 
D. C. T. de cr$ 13048,35000 de O SR_, JO.~O AGR1PINO ~ Qual 
diferença da primeira remessa para ri. cEf?rl'nça d~ t.~n'Po ie um:t para 
a segunda. Aí se aumentou astronb- outra? 
mlc9Inmte- o prazo de ent.rega. A 
Siemel1s, n:l 16. propunb3~ee p~ en- O SR. LUIZ COLDCeI ~ No mâ~ 
tl'egal' 60 peças:. de $eís a 12 uleseg ximo 30 d:3S. 
e 25, de 18 a 22 meses, A Olivettl, O SR. JOJi,O AGRIP:XO 
que o!el·eCel'a na c-onoorrêncta ante- tandOl: 

sede de SUa emprêsa declarou a. conco!'1'ênda n9 li correspondent, 
nUi\ Seno Que11'oz, SBB, n~tm Cs.- ar mesmo màt.erio! COm mO:l~ 
pft~; que, o depoente, na função -r.u,óes npenas QJantc ac praW-'t dI 
de servidor do ServiÇo\) de Repres- ent~'e{"fl f" l'o!wí!ucã(' de Uma E', 
são a Infrações Contra a Fnz~nda·1 tnção de Recife, Pernnmbuco; DU 

. procurou locat:7.lll' c E~c:-it(jr'G cu o c{,nt.n.to de:ta c{n::oI'1'ên~ia f() 
sede da firma e e rc;lõên:-ia do publlcado no D, O. de 26 dig( 
seu representante e conct3tou que de 3-10-63, o setl registro !e:to en: 
o mesn\Q, não residia ne.st:l Co.- novembro e 11 firmll recebeI] r 
pital e qUE' a Rua Sena-dor Q,:ei- pagamento ln t rgla1 ao fhr' 60 an( 
roz não havia na Guanf\oarn e sim sem haver cumprido 8,S obrig.\_ 
na. Capaal do Estndo de São Pau- ções intc181.o; de entl'el51l dr nbte~ 
10 em cujo número <tec·al'.'ldo no riaI e construção ~€ c-taçà')"j 
contrato se encont:'tl. realment.e o POdemos pros::eguu 
E,;~ritôrjo da firma contratante"j o SR. LUIZ COLtJCCl _ Pela 

O SR. LUIZ COLUCCI _ A c.au- concorrência nQ 23~62 i.. D.C:f. com~ 
roáo foi ':nest:Jdll em che~ue cont~·Cl. o prou &,0 tone1adas de Cio de ferre gtll
Banco Francês e It .. 'lliano. Es-::a réde I ya.nlzado, de 4 !bUimetros dê d âm~ .. 
de cheqUes é do g'fUpo V'f.~e;~o_ A<;.I ,:0, F01"~Hrl venceio!,'1t ~t fll"lJ.,fI Dor. 
Sim, até a caução foi p:-e.,tada em lIdo Mala, para f(\tl1~;"I'e: t5Ç t,?n('J~ 
cheque do Ornpo LOfleno. das .. recebendo 28.320 1m1 cruzf':ros, fi 

a fIrma Forbraz. que- também' fQi C"On~ 
O SR. JOAO AGRJ'PINO _ (Df. ;;i-derüda inidõnea ao tempo de Coro~ 

tal1d-O) : ::leI Gustav(} Borges, Com 350 tmlA'a,. 

rior, a 2S0 dólares, na 26, cotou a. 
350. Houve ai llUl aumento de 70 
dólares, Em cem peças adquiridas. 
.são 7 mil dólares de superfatura
mc(,;to. 0" contratos da 16 c 26 to· 
raro pu?lícados no meSllloO dia. no 
mesma Diário O/iclal. 

"que, o depcente não tem a 
data pred.sa da 'Ç)nblioaç[a dos 
t'dttats das couc()rrêncla~ citadas: 
digo, 8 data prechft da dab da 
'PubU~o..ção dos edjVl1s d:J.s CQ:t .. 
corrênc!as cite.das: que. tem os 
diário,., oficIais que publicam êsses "Qlle, o declarantt" apUrC1.1 fi 'l1da 
edital~. em SUa resIdência- e, po!' Que o Sr. ArmonuQ, 'P~r-u:nce 

,ias, e 'IdP rer'ebcu 3. imt>ortân.:-i.a dtl 
11.521 mil cruzeiro!i. Esc'a Ú1UIÜ,", rne,
"'adorla não to entregue. P:)rq~·e, n" 
época da e .. w'€ga, n flrm'l Fo b &7 já. 
estava em llquiri{\ção, não f'x:ot nio 
mais no ender{'co c:i{'p,;·"~do. Jà re
quere!'~ ~~-.:txa n1~it.c arte.; do prCzet 
da ent,l'po::-n 

O SR, JOAO AGRIPINO - I 
E a entrega talrtbém en1 Hambu-rgo; 
e noO Pôrto dn Itália? 1 

O SR LUIZ CO"UCCI - I 
As condicó-cs fotom as mesmas, aI- ( 
tc·:ando Llpenl1s os prazos e os pre-
ço,.. . 

O SR. JOI'.O AGRIPINO 
(dUm/do) ; 

i<;.:;() mesmo ))Oderá ~nt'o,tnar com COlll' sócio ti Comp:mh:a Come:-.. 
precísão as refe!"idas datas: que, clal Industrial Cou:-açado do Gru~ 
sabe que- de uma a outrg, publ1~ po lofredo e aindn que o che<tue 
caÇão devem ter mecHado 30 cUas n'.l 000.415 emitiõo pelQ mesmo 
uproximadamente: que. pOde :.ür:d'\ cO:-Jt1"n D Banco Fl'flncêB e B!"nst .. 
afirmar com segUl".nnça qtE' O, \ei\'o, 1--.a1'b cau~ác co ('ont,r-ato nã~ 
contratos a.s:in.'ldos com as li"m'i\" ne-,·~·ence n firm'J SAUMA C(l·llt'·~- O srt. };);;.O 4.LRIPIN'"O - ,Vi 
vencedornz. na ccn~orrênc'a 16 t.3.t'ce, e sim ao Grupo Lcfrf'{!(' n1 ) tando) : 
corno na '26 t01'O.m pub1ics,dos no conta que mantbn n?a'.l~le D:lnco? I 
tl'lemno dia, podendo informa.r J!: 56clo de outra f:nU3? I "ql<e a (hl"\(A)r1ênciu 1:" n-'":t 

"r,ul'!. na con""'rrênc,'. n' "6-'2. A -\ I t . d D" , d r d 'i. ~ w '" _.u v p"., er ormen e o numerO o l~- O SR. LUIZ COLUCCr _ 't '6'10 p3 r:t 3. 'l.q,·.·.,:t.~o e i?-'I é fe;'ro 
D. C, T, se propuf.1ha comprar o rio que os publicou"; da Cia. Industrial e comercial ccurn~ I ror~ln \'e.r.. ... f-'T'I·,fi.~ as f l'ln"t; B')--
nd~edSem. °Temlen_t;;:apr~e.:smor. m •• alop"erqruur":dtol; Pode pl'o..c;Sep:ulr, SI'. Lu:z Colu{)ci. :;não do ~1'Upo Lolredo. ,Heoo '\~·1 ·a, ([lI a -t!'>{\ t Ui' 1(":\.1. 

- -l-j.U O SR LtTI O U C .I.... corr8;,pon~'",11,ç." a .. , .•. , .....•. 
de Fita; que, nessa. concorrência o ,Z C L C r - Em ca\,Wo NfJ DidriO Oficial tio Est.a.cio da Cr$ 28.320,OCo,CO e a F~rl)e~ pzn' 
Edit1\l foI publicado COm as mesmas item de m3terlal de consumo, oU per- G!ln.n~~ra de 11 de junho de 19{33, 350 ton~le<laf" '!ol'te,';pon:-lfn,~; IL 
..:aracterlsticas da concorrência. nú- lUanente, o D. C. T. tem serl1:pre um 11(1 -pagina 13,078. foI tmblica-da a Cr$ 71. 1)21 ~)'-I.CO; que,' a rírml\ 
mero 16--62. com a dIferença de que, grupo de vencedor, que é seu [orne- Concor:réncla n Q 3~G3 QUe obe-de~fa, Forbras, l1à-O c:nuefN">. U o m> 'orlai. 

ctdor vtta!fcfo, n 1 !;" 
no seg'undo se a,dmma a entrega. em Na Questão de sacos d 1 por Orma mentf>. a. mi!luta para compm p<ll'C}tle no remI'K em Qu~ çe"'J'h. 
prazo de 120 dias: Que nessa coo.cor- exem-p10. vence .sem""re e on:l, Lo- dedaparelbOS dlel transmissri.O, estabU1· f;lzê-lo tmtrOlt êm liaui{lac5_, e-
rencia compareceram oomo ne.. pri .. fredo. r O grupo 'ta- or e Olater o. S espc~if!~os de: tele" I Querendo h"'dx~ dE' .suar-; Ilt.iv'ca.. 
melra, a'l mesmas três firmas, Sle- comunca(~o. df';;;: {fIle_ t':,t-t' firrng. 2.p"S1 rle 
men'i, Olh'etti e stand~rt Eletr!c; A COhcorrenda 13#62 foi publicada No Diário OficiaJ dD dia !:!6 do TIi'io entreg~r o }ll'ltal'lal "{'-;e~ 
que:. to.mb(.m na nrinte1rtl conoorrên- ns. pág1UU. 2<l-,909/1'O, -COm tl.quel~ rt1€mno mês. na púg:na 14.CtlO, e nu- b€'t, 3 ·mportâ.'loa corre'_po'l'1·lp.nrp-
ch fo!'am vencedoras as firmas para condicÕes normais. Sa~u vencedora blica-da a anulação ::la Coneo-:"ên-:ía ~o .,eu prr'Yo; ~:Jf' fl$5g tn· ... -n:t 
o Tere-Imp['e5P"or OltvettJ ~. dlgo uroo. firma que ná-o era do gl'\l.})(), quo nO 8 referlda e na me ... ·ma página ~ fh-m~. nll )Hb~j,r,jfhrl(';ã_r a h C~L 
SiemeJ;l...<: e a Olivettl para o perfu- jamais figurou como licitante do gru.. pllbllcr.da a de. n!) 5, que é a, me.sma . DMOOf'l'~f' "P.nCf'vue" f!i'l r-n~·""f, .. 
rador: QUe. I'l irregularidade consls- po LOfredo. Ven-ceu ti firma S-auma Coneonência. n\! 3, COm diferenÇa que ra-<!:l Inidônea, ffi'n~~o o seJ a~~.~fO 
tiu f'ID qUr a siemens que havia Co. Ind, de Lonas S. A" contrato s~ ncre~cenf.(lL1 o lugar de ent··eg9, A prOib;ào .'1() r'f ..... l ,.; 
vendido na pritneira concorrência O 03.SS.inado pelo Dr. Armt\ndo Juliani. (Irma .~e propunha 8 f;;:ter en~"rJ!a da O 

, à - d 6 di resídente à rua do Bispo 301 _ apar- ~('rcaQona no tronco São p.3.u~o~Curl- SR. Lar::; (;")l...rJccr -- Hã 'I1fr~ 
Tel!'-Imp"f'.<;sot rtlzao e , go, t8.mento 405, O endereco da fil'mlJ. tlba, o que não est;pula"VR a t>rimeira• cat10ria que {o f'['e<'Jficeoa de '1':' (O 
2.615 l1'tarro.<; alemães vendeu nesta e a i11stalar -taço-e. de r"dl'o '.'~ ne. D.e.T. pelo fo:-nl'Jto: Ó ~ê'o ,'" • 092 I I( era: rua Senador Queircz 558 - "'" u..-:: " .q h b ' segunda (l '"i marcos aemue" ti Guanabarn. . clfe.ePôrtoAJfP1P oqUetnmbé:nn{\::> -; um o. para o fechament;o d1~ mh 
meS/na com as mesmas cara'I'cter's.- p I havl~ na ~~~. me,·ra. 'as .. gt!:1l mer.:?11d<nl."r poàf>r:a :e' 3,-

j ttl h · di rOCUre no catálo~o telefôn1co, não U b d 
t CDS e. fi Olive ,Que D.v~a ven do encontrando o endereco. ExiSte a f"r. ,No dia 3 de outubro de 1963 t;.ltn- !-'lc-a a p"elo D.e.'1'. e, n'ra QJt> () 
o PNf\'rndor [l rflzão de USS 250 a ma em São Paulo. . bem nG- Diário O/icia! do »;táilo da f~e. o D.C.T, mundnl' fl1lr.el" 25 r . 
ra'7.20 cl~ 3C5 dólares": Guanabara é publicado o qU'ldro de. qUllh.:1S e as lanrtnfto:.rT'"H J:';'q'C' 1.i \ 

O SR ,10AO AGR1PINO - I No Depo.rtamento Nac10ual de In- monstrativo, por onde se verifica, que de:pengem, de f'..:.per.·n.l:zr~ã,,< URl d, 
VamDs psc1arecf'\' um llOnto. A Sie~ ,dústrio. e Comér{)Ío, consta n:) cou- comp~t'('ceu t'rn1camente a t'i1TIla Stan- phcaçao e sufi~'ente, 
mpn~ \of'ndem 7!) Tele-Impre,sSores? Itrato social da. F'.il'ffia Inàu:trlal e dar EJetrj{'; PN.2{l de garanfa na ~a "om"Uflênc:a j-61 I) .::j C 'l' a i-

O ~,R. r ,ur? QOLtrCCI - N~ 1>1':. Comel'~lal Couraçado o Sr, Armando Pl'O'p-J5ta - um ano. a ronttl-r d:l datJ. qUlriu e pa~ou à firrrt.:'l. ,]N:J!€ F~:I f'i"r., 
nlf'hl, l·entlf'U 5') e na segunda 75. ~Ul1-a.'11 como sócio. O fornec'mento da en~·eg-a. Pr!:lzv de pnt,reg1 do ma- valor con:-espandentP. I> 6{1 (a-e a] li>: 

O SR. JoAO t,\GRIPINO _ Por- lffiPQrtou em Cr$ 24.624.C{lO,()J. . terial - até 31 de Ú?€mbl'O ce 1963. de- c:'r....n1bo, 0:<1 conl(1 C" sel;t:h (Íto 

tanto fm\1111 \'endidas 125 unidldei. O SR JOAO AGRIPrNO _ (Di- Ora, no dia 3 de C'uh.brc. foi pub!i- clll:"(Y'b(, tem o P"30 ele ]'} g"~m" .f-
:Há uma difpre1"I"'a de preço de uma tanck>: cada. a a :'1. O contrato teria qtle ser l'iam ~ mil ce;1tOS 1e '3-€':inho: .. "1') I S 
par:! outra de 538 m-arcos, IJ • pttblit!a.l~o a seguir, dep()ffi o re!?t.stro. Dl meM).';, S1jr;ô,~e, llt. cttnnto Q11" 

que, no DOT, ~lstem t!:rmas Até 1> regutro, a firma não tinh'l oer- o D,C T. já :\q'l~la é-pOC;P adq·uinra 
O SR, LUIZ COLUCCr - Nlor DA Oij firup-o.s Qlle Sã<> fomecedqras t&za q:g~e veneerrt. a. conoon·êncla. i.A'2atcrlnl nt;-,}e.t.sà.::o oàl'Q f,:brW'\T 

1.462 mlU'cOll 1'01' unlllaóe, vita.lcl ..... ,pai.> que, sbmen\e êI.. ~ r 1'0 tQI 1'el'to em novembro; """'" 111]01/. 
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~ '~62, por c('),ç(ll.ér,cla púlJIlt...'ft 
{'(':._!) 'l·' it fit")y., 1nj tle Máql1'n~ 
,!,;-c~' ~ts 18.000 toneladas de chumbO 
~' 11 portadvllo1 d-e f<c. 1.'J'OO e Fer"~~ 
!""ci· 1.1.\00 tt>.~~ .di.a~ r>U *,jam 25 (JI}) 
1"-,. ""Ip.' Cf):-r- ·;.;)')ndt':'r.t~ o. mais 0"1 

de Indústria de ).~ Tóo- -O el!:. WlLSON GONÇALVES _ 
Td,m n palavra o senadO!: Jefter_ ª AB'uJe.r. 

contrato r~ger~se-ia pela Conrolida .. 
Cão das. .L~}s do Traoillbo_ 

nica.s ••• " 

Quanw.s centos? 

~r- c" 1 ~ 5(}() mE CE>:1m." de selinh}.';, 
~ r" CrS '3 "{}{L'i-'\,)[)f . 

O SR. LUIZ COLUOOI - l!<l mil 
centos de selos j~ tapricados. 

O SR. JOÃO AGRIPINO _ (Di-

O Im, JEFFERSON Dl!: AGUIAR 
-:-- peço a. V. Ex:). que submeta. à apre ... 
Claçao do depoente o Edita! pUblicado 
no Diário Ojictal de 12 de novem.bro 
de 1962. 

No Dia.no OfiCial de 11-6-62, exa
tamente ~ ~ata em Que era publi_ 
cadO', "f1O Dlárto OjiC!.ul da União, €In 
Brasiüa, o Decreto \ll.SQ-4, qUe proi .. 
bia as nomeações ou admissões para, 
o servtÇ<) públiW, a Qualquer titulo 
foram pUblicadas dua:; pO.rtarias· de 
n9 3, com data de janeiro de 1963 e 
de ~'? 1.265, se não me 1a.lha a me
l!1órya datada ,de malo de 19t3, pêlas 
qURiS foram COlltratadcs 4'1 €ntrecra_ 

" -

-'~wbinh{l depv:. ... ('1 .. 1" r; rnaa ~ 
.' na 'igê,lua, " c('volv:da, :<)lU 
~ "ia. 'i ~.)"'·étor!a dt Mnte "'<UI 

;.. '!'Utrbo ·!1 .. ~r~·"~~L O D,C.T f'C 

tando:) , 

"2.3 mil C€ntos de .selos Já- fa.bxi .... 
cac.vs que, o sêlq. u.sa<i'() 6 devol
vido pcl .. agências de DCT pa;ra 
a ven<Ia ou uso de nova fabrica. .. 
ção; que, JJo:.'ém, &.tes selos u.sa-.. 
do.s 'li..> flg-urem nos estoques de 
material do DCT e nem jamais 
foi pUJ •. t 'U.&. conoonên'Cl.a. p-ara a. 
sua t'''ndfl; (,lue, o Coronel Da .. 
gobert0 Rü-ÓI'igues teve COnheci ... 
mento de irregularidades no AI .. 
moxarlfado referente p.. entrada 
de chumbo. • pessoo.lm'Ollte apu
rou ali havia entrado uma nota. 
:fiscal sem o chumbo correspOn
dente; que, diante disto, deter .. 
minou a. instaumçã-o de um in .. 
quérito, o qual fOi suspenso sem 
mais prosseguir .. té hoje porque 
o chef-e do AlmoxaJ.·ifado"." 

o Sr. Presidente passa o Edital às 
mélo$ do Sr. Luiz Colucci 

tf'~1 '''r1 hoje, ~ão '11b ICOU um"!. CO'1. 
: r ~ .. C':;, de ~'i<nac?....) N. {'hlrnb'), 
J) ... , f' e"'Sa ve~ .. d.9. de '~b.\'m',Jo VeIQ'" 
; i .", <:pr te! "'i.' P0; ...( n,:-or ."'l. Q.. 

~~-, ·e no es~nço de :i}6J' a 1963 ti-
11~1 ~-rl peso de chu..rnoc 7{J t{)n~.::,
~." ["'-'IrE' ch'm~b.) \','J} (J E' novo, 'lão 
: ~ r,' '-llde como- p.!'teJa comprando a 
,~,.,.,,~; 1'X,'ia Q'Ian'10. a;ém disso P"i;
!1', 'c, 1án~l;n<l1'l r.f't~~á-'í.a.", 

~ SR, LVIZ COLUCCI - Essa ope. 
raça<> é lesl-V& aos COfres pÜbUCOS pelo 
seguinte: Diz aqui: prazo de entf,ega 
-até 31-12·62, A firma põ. UIna res. 
salva: condiçã.o recebimmto de lor
necimento. Os preços, em cruzeiros, 
lá ir.<cluem re..']Jectivo Impôsto d~ cOn. 
sumo. ltste cálculO foI baseado nQ 
salárlo·mínimo e fixado no últilllo 
dlosldi" do Sindicato dos Metalúrgi. 
COS. A partir de 1 ... 1.63 entra.va em 
vIgor nôvo salárIo-mínimo no PaIs, 
haven<!O a! um aumento d~ 40%, Aqui 
teria. direito, pelas condições que im
pôs, ao reajustamento de aumento de 
mão-de~obra. A 12 de n«»embrQ foi 
a publica-eão da. Ata. Teria que ser 
f.ito " oontrato e registro no Tribu
nal de Contas de princí1?io a fim de 
dezembro, Não entregarlS. e pagarIa 
a multa e.,tipul.da que ore. d~ mil 
cnl2lell'Os por dia, Retardando a en .. 
trega, pagando a mult~,. teria dÍl'elto 
aO reajustamento da cruerença, sala

dares de cartas. o 

Parece-me que a valid::u!-e do ato 
é. a p~t~ de sua pUblicação no Diá .. 
no O/lclal, No entanto. a pO:t..:.!'l3.. 
nq 3 tem a data de janeiro, Já uL:a_ 
passando, portanto () pra20 Inev:,<,to 
pela Lei L 711 }).!ira o servidor entrar 
em exercIC10, Esteria. assim nur~ 
qualquer portaria cOm data de 11 dê 
Junho, pois colidiria COm o Decreto 
Pederal proibitivo de nomeações. :',,.? "Jl'ma indL1str!.ll, Cune.::ta, r.:ão 

-: : ,~' t:.~efQnB.1· (') Dl0(juinário P'lra. 
:r,l)"'{'~r 10 selin31'J, po!'cr .. e só tem u.n 
;-1 ~ r~; para êle, AS5i~ toO gastar o 
Sirll::::'( ,na cO'1.t:e~~1io d~ m~rcaiol'\J~ 
;.~1T a f'lteza de 6ft I') fo"'necedor '!x
~,l~r·(, oé. ":)D.O.l st tem lU35 
~'rm~ 5 rnece1,orllS cf~~st' mate -ias.. 
~; [(,':lla!s foram dp.1"l(jtMt~, por Dào 
~ú ,l:~':"f'n) o maqull".tárlo IndJ.spemá.v~1. 

-'\,l&:', há suspeita de qUê. o rn:t({i.ü" 
l1.\: J r-( I D. C. T. t!esq)preceu e "ue 
:-:r '1. t' .. Ilms. 1.esz>!.S tltl&'i firmM. ou 
Vê pa 8 uma e -')utra, par!;; que faol";~ 
:Imffi sê1{).S de :"'hu:n\"lo. 

C rp1tÓ é que não há ch"mhrt no 
D C. r :aavül \l':Il giro d, chuml>fJ e 
) C:y ('~.ef Oagl,.b.,;~~t.o Rl'drigues fa.i:a 
r~I'S c{lrq.pl'a; e assii:1, succs.:Jvarnen_ 
~~ : . 

~ ~'Ú:;I'E' ino enkmto, um det:l:he .. u~ 
;~"'f.'() rf>$al~ O C<Jr(\Ce~ D:;!gob~.-to 

R-:J..1Jl'XeS. uao sei se plfl.S1onado ~r 
dent:nrJ~I!.te, que C:cvia ser e.1g'..l:"'rri 
~I)"" '" ",Acpcia. çara ""'\"6.1 a deU'la
~-:') a. au~rid9.d.e ~u:p·e:"(\l', ft)~ à lns·
?êl,J1'.I.1 "0 Oei.ld,rtatnerto, apanh u 
ll.m,~~l'etor e toi. ""fi êJe,·ao Alma .. 
,,4~rl!~. D~ fato. ~·e1i.f,(ol.: que a 1e" 
nuu':!;a pl"ocedL'\ A flTmR Il.ão ha.,..n, 
tUUl( doe. ,a m"r~;\<i JI1n., mas ap~nls. 
'1 Nof,a F.:t;caI.. dizendo que posterior. 
incnte, a :forneceria. • 

l\csLe ~a-,"o êle foi pessoalménte, com 
). flSC3.1 ~petor -e pediu ao Almoxa .. 
~ife para. 'ver a Nota Fisoal. Quero 
~er o fundo dessa. nota. Que a firma 
,rá ent.rec~r poster1onnente. M1U,1on 
~.iJtrf11t e.o Almoxatife em conve~'sa 
~fvnnal 41sSe o segu'nte: Q:1anta QO 
~numbo, Dão vou n~al', há n~:5Je~l" 
tl. ru{~O ~uanto fiz, po'r ordem. rt,i1J 
.=111', vou sustentar lla Comilsão. 

, O 6a, j"OAO AGaIPINO - (Di. 
~'=;uXo) : 

IlqueJ tam,bém parece aO depo
~IJte httver negociatas na. eqUisi .. 
Ç;;i~ de Ichumbo COmo matéria pri
ma, n~ fa.bricação dos selos de 
çj1:'UJ.nb~destinad{'l as malas pos
tal."; fS () \lOl'que. na conconência. 
'1~81 0 , .O.T. adquiriu ",". 

~u:lnto? : 

:> en, L1TIZ COLUOCr - Adquiriu 
• ctcie tos c~nrecionados vamcs .dlzer 
.t,ÍO centos ,de selos. ' , 

O SR, JOãO AGaIl''mo _ (lJi. 
:.z:UZO) : I 

"7\) funeladss de chumbo, que 
42.1-ia ~p-ara 60, Oc:J centos de ~_ 
los". 1 

I 
ve quem i adqUlr;1.i.? 
O SR, L1nz COLUOOI _ Da "Im. 

--;.orta..dora lÍ'ert!\gUlS e Equ1pament{)s .. 
,; L2- "In,dltstria dE; MAquina..'> Técni .. 
.... ~ no, Ra~o", 

tl eR, mAO AGRIPINo - (Di-
L • .z.do:) 

4lque, P DCT tem aparelhage~ 
p:. ra. . o !fabric~ de sêlO, mas apa
n:: c~:Q, adqUll'iu na. Im~rtad,Ol'a. 
c:~ l"~~~~gen$ O Equipamen~ e 

Quem era. o chefe do AlmoxMi:!a.do1 

O SR, LUIZ COLUOCI - Só sei o 
primeiro nome: Wantull. -

O SR, JOAO AGRIPINO - (Di
tando;) 

O SR, ~LSON GONCALVES _ 
(Ditando:) -

,. , " Wantull di$~, parnl1te a Co-- ri:al sObre o valor de 1(10 e poucos roi-
m1ssão que multa COisa de . .i!lre~ lhões de cruzeiroe:.. Daria 4,() milhões 
gular havia no Almoxarifado mas de cruzeiros, reajustamento· deliJ>e.ra.
tudo por orcl€;:Il eÃ-pressa do Co.. damente COnseguido pelO retardam.e-n
roneI Dagoberto Rodt'igues e: que, 'to da entrega, 

"que. para fraudar o di.spo,Út1\'o 
do Decreto presi-dencial no 51.504 
de lI, ~. 6~, que proibia, nOmeações 
oe admissoes ao SerVIço Público 
Fee.,eral, o Diretor"'Oeral uo DC"r 
Cel. Da.goberto Rodrígues e o Di: 
retor Regional da. Guanabara, S!'. 
Dal,mo Oa.spal', praticaram vários 
ru-!IfIclos, dQS quais, cita dOla se_ 
g~ntes e~Ib.p-los: n) foram apro_ 
veltaõas 600 portarias cD.m d'Ma 
anteTior, àquele citado decreto ou 

só prootal'ia depoimento para con~ 
tar tôda. verdade; que-, se atribui O SR. \VILSON GO:NÇALVES - t 
ao ês-te fato à suspensão dos tra-- (Dit-ando:) I 

- balhos co inquérito; que, sendo "que, sendo exibidO, nesta oca.sião 

,preCIoSamente. entre a. nata da 
;aprovação pela, CâmarA da Lei 
11:9 1:,069 e a tlata de sUa apre. 
~la~ao pelo Senado. e com o ob .. 
Jeüvo de admttir 600 V'endedol'es 
ce selos; .h) e que, aproveitandC) 
as dnt~ tias pbrtari3.'3 n Q 3, que 
em <te Janeiro de llf62 e da pc!'_ 
Nula. 1.265, de maio dQ me~mo 
ano, foram admitidos 47 entrega. 
dores de carta e mens-a1'J'eírcs no 
mês de junho do referido ano de 
1962 e publicadas no Diá-ri-o Ofi. 
cial d-J ma 11 dêste mês, ex.a.ta
mente na data em que era publi. 
eado no Diário 0licia~ dil Unito 
o referido decreto p~'e~idmcial' 
qt:e, as cita~.as portarias 3 e 1.265, 
ft?ram publlcadfls no Diário 011. 
clal da. Guanabara"; 

necessária unul. aparelhagem es.. ao depoente a página do D. o .. 1 
pecla1izada para a fabricacão d'e da Guanabara, de 12.11.62, e Que 
.selos de chumbo, qualquer firma. constituiu o docwnento de..:fls. 69 
que a pOL"<;1ll'a ficará automàtica.. do prcccsso, para sua. apreciação, ~ 
mente !{\m~ccd()l'a exClusiva' que, informou o mesmo' depoente CJue 
duas firmas têm conseguido' fC'r~ considerá a transação constante 
necer selos de chumbo para o do mes:mo 81tament~ lesiva aos 
DCT; que são as duas acitna ci- COfres nacionais. pOis, 'com o sim-
tadas; que, tudo indica, que ne- ples p:lg-lficnto da multa de Cr$ 
nhuma dêl::ls têm egt:l aparelha.. LOOú.CU, por dia, de retardame.nto 
gero e que estãO usando ap<trdha- na entr~a por -parte da 1irma, o 
sem - do prqprio DeT, pois que, que no máximo atingiria. cê-rça c1e 
estas liesaparoo:::m do De?ar~a- C1'$ 30.000,00, permitiria à aludida 
mento;" firma o reajustamento rehti-vo à 

O SR. LUIZ OOLUCCI _ Srs, se~ elevação d'os fndices d'e s.alá:rio-
nad01'leS, V\)U terminar meu depoimen.. minhno. occnldo a 19 de janeiro 
to, Posteriormente, me entend-erei com de 1963 e de acãrdo COm as. con-
a perícia e lhes forn~cerei os elemell- diçôes ger2:S constsntes do m-eD-
tos necessâ.r1Gs. cicnado dooumento;" 

Conoluo, solicitando que a <..<.omis ... 
são, para melhor eschrecimento das 
negoc1atas com () chumbo e COm os 
un1!ormes, requeira ao Ministro da 
Fc-zenda, certidão de lnteh'o teor dos 
Autos ele Infreção nt1m:eros 98.486-63, 
98,483 .. 63 e 1Oí} 617"'63, lavr~·dos pc»:) 
S.F.P.R. da. Guauaba-rQ.. OOntta -as 
firmas Albino castro Comércio e In
dÚ3Uja,. S.A" Compa.nhia 'Industrial 
e Ocmeroia.I oouraçado e Indústria de 
Máqutll'ls Técnicas. 

Havia eu elaborado relat6ri9, com 
31 pá.gl.n:J..!;, que pretendia. conílnuar, 
Mas, com-o no ll1omento não tenho 
oportunidade e fazê-lo peço que ao 
Comissi!.G o inclua. ccmo parte do meu 
depoimentO', 

O SR. JOÃO AGRIPINO - (Di-
tan~') -

".que, oom rtlação 00 fabrico de 
selos de chumbO, compra de chUin-
00, e fOl'nrcinlento de unlic-rmes 
ao DCT, o dapc-ente sugere que 
e. ComlssaO' ~o-licite ao Millisté~'iO 
<lt!. F9.·zené:a inteir,o teol' dcs autos 
de Infração US, 93,486-63, 98,485-<33 
e 106.617-63, I~vrado.s pelo SFPR, 
OS .. contra as firmas Albino Cas
tro Comércio e Indústria S. A .. 
COmpllTo..hia 'Industrial e Comer ... 
ci.al Omraçad-o e Indústria de 
Máquinas TécnI~a.s: que, comO 
parte lntf'",;rante do seu depch'l't'?D
to, o depo~nte entr,ega à Conüs
SGO reht6rio COnl 31 pá<rin3<;1 da.
tncgn~;~CAj). qUf> é para fi'rlU-ar 
em anexo ao presente depoimen
to." 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- O depoente tem ccnhecimento de 
ouem vencEU essa concorrência? Que 
firma? 

O SR. LUIZ COLUee! - St,nd.,-d 
Eletric. 

O SR. ~LSON GONÇALVES -
<Dita1Tdo: ; 

"que, ven0eu a concorrência a que 
se refere o d,ccumento, há pouco 
ttludido, a Strnde.rd Eletric;" 

O SR. J"FFERSO:{ DE AGUIAR 
_ Ten conhecimen",Q taUli:~m de que 
paTa fraudar a. pro:biçãO de admh!;f-{) 
d.:- ~erv1d(l:r:>s, o Dl~eto~~-aete1 e o Di
reter da Guanabara publicCV3.Dt por
tari-1t: pnt;n"',~ac'l~s. 110 Dlélio. Qfici"al? 

O SR LtJJ7: COLUCCI - com ê">' 
3 .. tiff~io da deta. burlando a apl1c"!
c;o;.() do proJeto de lei. aprova.d!> peJa 
Câm?t.1 ecoe:. Oenutcc'os e pelô Senetlo 
'F'~del'al, tt'cJ'1sformado em Lei 4.(I:m·, 
ft-r'::lm hl~~."l, no DC't. mais de 600 
n{)rt~"iro;:! d? r"''11is~:'} de vendf1i~1'es 
de 5t>J03. h.aYendo ca"os úas p.ortarb.s 
s~!'cm ~~sinadM inrlus.ive com data 
õe a'té.~to - bt:o O'u;mto a ve..?1dedo
rI.'!> dE> Sf'~('" _ e ;;:er e!)!'oveitgda {) 
l'Ití .... el'o da UQ-rt'lfW b:lh:1.ca ant!..~ de 
ft:n1"'3 n"ra nutra ff!"~Uc!UÕé, Esplico~ 
e~rc,'Cltava_"'~ O núrnt"'l'O da po:rbru 
nS1"1 T)~c:-!;"f'r P El1T''Oa1'1T () all""driflh':'r 
C-o (""", n fa .... C'1' ~I) l',,"'á>trafo únll":> 
(1('} ~~t_ 23 d'\. cibda 11.'1. 

P'~~'i., "t1.ai~, (\ ('(>'"0 do,; c,,:n f r3.h.do!1 
$lt>t:'<>I\:"~l'ri'~ rl-:' {'art.~s P m:n~a'rf>ir('o::, 
'Q:~~"" d~y.<>rl?rn at)r~spntar oortf'ira 
\Jrof~icnal para. ser- a.ssinad:l, Q o 

São êsses os. cO!s exemplos ID<J: is 
frisantes? 

O SR, LUIZ COLUCCI _ NãO' há, 
mais. O Diária Oficial da Guanabara, 
d... 16, -de novembro ,ubIica a Por!a. 
ria 1..015, Cl'ando-se como data dl. 
pcttan .... , que admitia vários entr.f"{a.
d-ores Je telE'gramas no DCT o mê5 
de ma.rco, A publicação se deu ,em 
novemilN. 

O SR, W!LECN GONQALVJ:S _ 
(Ditando; ) 

"que, de igual- mOdo., com o fim 
de biL.';;u' aquela proibição f'Oi pu .. 
blicMU, no dia 16.11.62, no D-iá.~ 
rio 01.icia: da Gu-anabara, a )::01' .. 

_t:lrla nQ 1.075. cem (!ata de marÇo 
do tn:,oSDlO a'lO e que adlll:t:a vá. 
ries ent:reg:lijJ)"'é'S dJ te-1E'Z1':una nc 
DOT," 

O SR, JEFFEREON DE AGOL\It 
- Tem ccnh(cltnento d:i !?art-íclpaç;io 
nos honcri1'iOS rlcs dirl6'entes da 
UBS.PT em m,tndado dE se'6lirall-;-a 
requ-eriâc.. em la,vor de flUlcicná,J'ics? 

O SR, LUI2i COLUCC! _ Tenho 
exempIo e a,,:emp!o vel'2'onhoso, s~nhOr 
Presidente. O mç;lvo que levou os 
funcionál'ics do D C T d, l?ern Q .n. 
bucc.: a. promover Wl1a lu~a iddnticr 

à que ,surgiu na Guanabara, ~om to 
fim de derruuar o Diret.,jl: ReO'i-ona.:l' 
fOi' xlt-ame.nte porqu r f'ntidãde d~ 
cla<;;i', lX!32:n'ic. de !'ua recelta um 

.:'.dvog-sdo - rorque tôda entitlade <te 
cla-s",c tEln que ter Ur,.l _ em vez de 
pt.~ar o !".€U 9dvn~,:.dÍ' "'''''a impetra.r 
o ln<lnt'lflno de seguran~a em nome 
dos ~"O·ifldo". corr('!' ... .., desn::-s!;.'", 
de carU,;,'o por conta na entid,ade ou 
quand ... l11~dto, QUe drfs.r al);:)nas si 
pnl'te fi~:1. Cle 2 ou 3 m~l cruzeiros 
qUe seria. o usa.:do em. oortól'io, ar~ 



l'anjou um edvogaào e jntirr...ava Que 
.,!i!o 1uncionários d.o D. R. a,..o;:sinassem 
f procuração calno liti& consórciO, 
p".. ra que fôsse obtida Q dObl's.cdiuhe.. 
'l'endo o contrato U· la p:u'te f'xe.. e 
éut1'l1 variavel, a variãvel era tlffi 
+levado percentu&·t e em re.zão dêsse 
~Ievado percentual a Diretoria. do 
VBSFl' do DR .~ Pernambuco irla 
p'ercebrr do advogado uma oomI.&são 
~bre os honorários que viesse !l 'Per
Beber. O Sr. Dalmo Gaspar, sabedor 
~esse "golpe", c .~- "defe.<:.A." da. 
UBSPT houve, l:ão set o qllantum, 
mas. houve milhões que. embora hou
~e.ssem sido dados à entidade de 
~1a.sse, foram distribuídos entre os d.1-
retores da entidade de c1,1sse, 

Ver:fica, portanto, V. Ex que os 
,'beneficiários fOfllrrl 00 dirigentes da 
,entidade, justalr.tfllte os que tinhaRl 
a obrigação de defender 11 cla.';se, 

I O SR. 
(ditando) : 

\VILSON GONÇALVES 

"que o depoent. tem conheél
menta que () UBSPT de perlloll!1" 
buco, 9:0 invés de pre"tar assistêrt_ 
c:a judiciária a seus associados, 
at:avés de advogado da própria 
entidade, re~olvera, contrata.<r ad· 
vogados estranhos QOS seu.;:, qua
dros para, atrovés- de mnt:.dadoo 

Q.,e segurança defender direitos de 
setv'idore.s do DCT referente a 
triênios e d-obradinoo<;, medlante 
o pagamento de honorários que 
."e constituem de uma parte rixa 
e outr-J.. percentual e dos quais 
participa'vam, a título de Contis' 
1'-'ões os própr.os Direto:'es da 
mencio-n.ada UBSP'J: de pernam
buco, que, exibida ao depoente a 
copJa que se enco-ntr à" fôlhn:s 
G'".! nÇl 102 do processo, achou êle 
que a mesma se refere a um dê.,:
~cs negócios Que membros da ni
retorja da UBSP'I' ~~ Pernambu' 
co f~7.ere.m com o objetivo de 
participar tmancelrarr.ente dos 
honorários paq;os, ao'" advoqa-dos 

incumbidos de ,impetrar os Teferi~ 
do:; mandad:::s d n segurança"; 

O E·R, LU1Z COLD...!G _ Senhor 
Fresf~nte. o Sr. Dalmo ~tlspar deS· 
sa maneira tX>uco elega,nte de les'ar 
os fu~cioná.l'Ioq do Departamento, n .. o 
podendQ aplicar o'Jalquer mcdalirlacte 
na. Gll·.1nab3.tri. porque na oc9.5'ião o 
Tnbunnl FedereI de Recuno:-- já ~s
tava Cassando as Seguranças conce
didag em relg,~ão a trtênio~ e dobra
dinh<3...'3, inventou jeito de apl!car 

por outro moéo, 

Um advogado, de quem não .'5ei ° 
nome, e.spõ'"-{) d2J Sra. Ione Pôrto 
funcionária we concorreu à cha]~ 
oficial da UBSPT, sendc; eleita, com 
carro especial 'J .:10tcrist,z do DCT, 
percorreu tôdru as ~gê'Dcie.s do 
De da Guanabara, onde encontrava 
um alJciaUJr, pa:a que .s:zlJ"'crevec 5'em 
a prccll"e:-::b p3.:'n, o mandado d:) [:~
gutl:I1ça pe se.!'l'l impetrc..3o p.=lo 
di~co de ,ida e svúde, previsto p~la 
LeI nQ 1.711 no art, 14.5, númeto "'"I. 
OC,orre c:u(> a T~3'uJ.9hlena-;f:C é ""Dc
cific::. r~ Q C' da o.ti:o - r:.s::o de i· 
da," g:' ::::'. "'fão u:-V.3nd\ re~ujamen
taç,'c t r.:-cif ~a para c nCT nnO 
hav;.;1 o dircitJ, III _ êles Msirn' m;s· 
ll!0 ('.ll.::~arí'm e c::mse~u::·<.-m procurc_ 
çao ao c=:r'!nento de .3,::CO crllzeil'o~ 
por ftl'!"'cicn51'.o, ta1ve7 ':.I:l~ 50::1 l"tis 
con."óeo p:rl ::!SSa Incdida que nio 
foi jrnp:,flDr'a nU o{~ A prova 2 
que o Sr, D.:!mo ulls{:-'lr e o adv:>
gRdo sabiam quC' 8 rnea.dr não tInIll 
fundarr:.,ento ''?gal está C:'m que, muito 
posteriormente, no número 40 dD 
DECETISTA, 6~~:o of'c:nl da enti
dc.dL" de cla,~~e, aqui soL -o titulo 
"l'f'~v:nrlica,n,,<: clas:-:hi?,,' r'1n,s:gnJ 
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de inquérito de advocacill adminí..s:",_~· \que é. fl. Pitney e não sei pOrClue o D. CT 
tiva.. ::/tS<;,e processo sumiu no O,C,'!'. dá. preferêncitt âqueu.. málluihA, cuja 

W1LSO~ GO~OALV:'S segu:r~ça está a,trenas hHrn sél0, o 
O SR, • ~ qual flCS. em 'Poder l'lU umco 

(Ditanao): func~onário. Depo~'" -.lC t carlmba-
"que o Diretor Reg~onal Dalmo do Um milhão de cru7~iroS, por exem· 

Macedo Guspa'l", informado do Plv, êle temio (} sêlu unre a. maqutr.a. 
procedimento acima indio..1.do (,~S volta a ZerQ o cenante, sera e há 
diretores da UBSPT e não pO- poss:bUfda<Ie de emboJ.s.ar ' ...:mheiro, 
dendo aplicar idênt.ic siStema nO Enl face dessas .u:rcgulal'idades, um 
setor da sUa. Diretoria., incumbiu ~spetor, Sinésio de tal, fêz um relató~ 
um advoga-do .' ue ê espOso dSi nu, abordando indusi'V~, aI) que parew 

fu."'1cionária Yo!.e ~Ferll'andes pe'·_ ce, fatos_ positivos de aproPl'io::çâo. EJ,n 
to de em automóvel do DCT e decorrência dessa exposIção, o Dirc .. 
motorista. do mesmo Departa- tor-Gemi enc$.tninhou à Chefe de 
mento, percone:. a,~ diversas Set,,'ão úe Serv.iços "l:conô.ü· e es\;.\ 

agênclRS 00 Estado Õtl Guana- se jUlgou ofendida. Deu, ent.Ao, um 
bari!. pal'e aber dos setlS ~~rvido- pareéer -- um libelo, aliás - tremeu· 
res a. a,ssinatura de uma. proeuT!\- d~ e, o Diretor puniu o inspetor 
ção que lhe C:.ltol'garva podêres SlOéslO. :esse ir.spet.or convinha "er 
Jl(tra. pleitear em Juizo .() poga- chnma<io a ":ppor porque conheCe 
1l1ento d-a gratificação do riscO bem o 3.-.-<;sunto. 

de tl'anquiar; que não 'sabe '8. Ta. 
zá{) porque o UCT t: eferel utill' 
zar IlS máquinas de franquiar 
PitneY-BoWel', clS quais no ~nten .. 
der do jnspetor Sines:o, se pl'es~ 
tam fàci1mente a fmllde.s; que. 
ê:5se me"n'lo lnspetor chegou 9-
zóes da ínconveI.iêncin. das, rete
fazer um relató~'io eXDorc, a~ r~~ 
rid.lS máquinas, ~ugerindo' o de
poente que a Comi~ão 'Paorli'l· 
mental' de rnquéritc 'P:'OO1ll'3 "qe 
Quvir. s6bre o a-~Eunto, o referjdo 
Inspetor; 

O S1", Lu:z Colucci tem' maisl al'2',t ... 
'ma coisa a dec1aran . 

O SR, LUIZ COLUCCI - NlIO ~t:. 
liliol' Presidente. • , 

de vida. a. que toe refere o al'tigo O SR ':vlLe<JN 00 ~ r 
145, da Lei nO 1,711 (E3tatuw do q , (Ditanao): -, :\ÇA ... VEtl 

O SR, WILS.QN -.GON'CALVE'8 _ 
mais a'lguma. pe:gunta a' forDJu~ür., 
Algum de., senhores Sen'ldor~ tén~ 
(Pausa) 
. Nel1~lJ!ll Sr, senadQr tende) mais 
wQmt190e<> a t~zer. decl."1::-c.- encel'l"Jdo 
o depOimento d"J Sr, COlucci, 0.0 oual 
agradeço o compa'reci Llellto (: fi ·CO .. 
laboração que prestou à Comi-Y'ão 
Parlamentar de Tnf{uérito. 

Puncionârio$ C~vls da unlâo) 
medioote o pag.amento adiantado 
e imediato de Cr$ 3.500,00 por 
càd.g,. funcioná.rio que aBsinava a 
prQcuraçâ,G que, por ê.ste sistema 
foram obt.idas .n.ais de 500 (tsslna~ 

turas; que a referida funcionâria 
Yone Femande<;, PPôrto, era pes
SOa fluente juntv à Diretor1a da 
UBSPT da. '1uanB.bara, chegandO 
a. ser eleita ~? Tesoureiro da. 
mesma. entidade, nas últimas 
eleições, jntegr~n-do a. Chapa Ti· 
radeutes (União e progresso), da 
qual fornece o depoente um 
exemplar para ser ane::ado (J 

processo; que o depoente enten
de que n!io' "õ o Diretor Regional 
dat Gualw.b:lra, corr..o de modo 
gera.l a classe intelra, digo, q1.1~ 
nuo só o Diretor Regional, COIl'J.-O 
os líderes que o cercavam tinham 
absoluta ce~·teza. dê e os fuu' 
c'onários que hav·:-:n aSsí'll2.'do a 
p~'c<::uração :O:citr.Q mcucionaca ':" ~ o 
p~d!am vencer a caus.'.. em juizo, 
uma vez q'Je .se trat2.va de um 

dil'eito que es~ava depend~ndo 
ainda. de regu1.amenta.-ção; que 
tanto t~to é verdad~ que o jor
nal denominadO' ('( DECETIS~ 
TA" ediado nesa Ca'})ita1, ed\cão 
de novembro e dezembro de 1953. 
em sua. primeira página inclui, 
DO temálio do Co::selho como rei
vindicações clê.ssist:a,s a regula· 
rr.entac;ão do art. 145 do Estatu
to dos funcionários da uniãO 
(risco de vida., saúde e lns:Rlubrl' 
dade) , o que evidencia. segundo 
opiniãO' do depoen~'~f que B. ob
tenção da . :r.cl;ra~ã{) ~f!lma men.. 

cion.a.4,a tinh>l pór único e.scôpo - fi. 
percepção indevida dos hOll-Orá
me acima ficou dit-o adiantada
rios advQCaCfonaois. pagos contor" 
m€nte; que o depoente ofe1'ece 
p!!:'a. ser junto ~:} proce~so um 
exemPlar do referido jornal. que 
o depoente, t-om'3ndo conhecimen
to d3.1 grOSsa bandalheira atlre"en~ 
tou em 21 de e,g&ta de 19"'" .. ma 
repre"len-l-rvão co=-', O' referirto 
D:'refCr P~'2.'fonal. o dito ildvo~a" 
do e o ('!-lefe da A~ênc;-1. da Pe .. 
nha, ,ne<"te Estado, aO M:n;~tér!() 
da Vla·c.g0 e Obras PÚ'JJ'càc; re· 
pre?entação este que, "10 proto
ce:lo daquele Win' -I-t.J'io tomou o 
nymero H1.3~R, cuJa fIcha. no orlo 
gUla1 foi exibid::t nes<t ocas1ão à. 
Crmls~2o nel0 denoente o que 
cfe:'ecê' p~ra ~cr junto 110 pro,< 
c~~<:'c", 

o SR. JBPFERSO}[ DE AGUIAR. 
- Pel'guntari2.1 0.0 denoente se tem 
cJnhcc:mento de irregularIdades ocor 

rid,?-s lia. aqu:s:ção do eqUipamentõ 
telf'T.: da Siemens. stanàard e má-q1l1-
'1~'" de franquiar? 

"que, pone o edpoe:-" inrQr~ 

mar que OoXl~rel'"m também gra' 
ves i:!'rE'lgulandades '" de.sonesU~ 
dades na (lquisiqfl.o de equipamen~ 

to"'; do 'Telex e de máquinas Está encerrada a reunião. 

COMiSSÃO DE AGRICULTURA 
RELATÓRIO cmmr:SPOXDENTE !tO M~S DE MAIO DE 

PRFlSIDEN1'E: SENADOR JOSÉ ERo'\11RlO 

S('cl'ctário: J. Ney P~sos Dant.as 

P.\RECERES PROFERIDOS 

19:3-1 

I 
1 - ProJeto de LeI do sell>::ido n" 11, 1 

de 1964, que j, Autorir.it fi cessão 
à Prefeitura M':micipnl de cam.l 
po Gl:~I1de, de área pCl'tenCfl1te I 
a Uma!), para apl'o\'eitnmellto l 
agríCOla. (Apresentad{) pelO Sr. 

Senador Fillnto Müller). 

Relator 

Senador 
Lopes da O:Jsta 

DleTR!BUrçOES Ef'llTUADAS 

Conc'u~ãc 

! 
r Pela con vep.iênc:.a 
I de audjêncja pré
! via ElO Ministér:c 
I da Guerra 
\ l'27·5~6§) 

1 - Ao Sr, SenaclOr J,nsê El'lnirio; , 
Avoc<IDdo O Pl:Oje~o de Lei da, Câmara nQ 30, de 1964, que ,/Dispõe 

.sóbre a. regulafIzacao da proprIedade da terra seu uso e do"tninio 
e dá outras pl'o\'Ídênc:as", ' S , 

2 - Ao Sr. Senador L-oves da Coot.:,'t: 
- Projeto .ele Lei do ~enad() n'? 11, de 1964, que "Autoriza a Cessão. 

à 1?ref€rtura MU11!C~IX\l de Ca.mPo Grande, de área, pertencente à 
Ulllão, para o. ..... · .... ""'tt.ame.llto agrícOla (Ant ........ ~.. Q"'bnl'ÍOl' Filh~~n. 
Müller) "_ 

Sí'N'I'ESll 

~umero de reuniões rCfl.Jj7Â-das •...•••.••••• H,..H........ ..... 1 (unta) 
úmtro de prOj.etos relatados ..... , .. _ .................... : ..••• 1 (um) 

Númer:o de ,OfiCIOS ex~di9o.s .................. , ........ , .... ,... l' ( wn ) 
DIl'et(U'I.o. das OOml...<:SOf'l\ 30 de maio de 1964 - J. Ney Passos Danta:l 

,,/\málíar Legislativo PL-9 - Secretário da ComiSSãO de Agricultura. ' 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
RELATÓRIO CORREC';'ONDllNTE AO MeS DE lU.\IO DF. 

PRESIDENTE: SEN'ADOR AUR"':LIO VIANNfl 

f'i'cret-J.ri'l: Ar:J.cy O'tteilly de Souza 

:?ARECERES PROFE!tIDOS 

NDMERO E E'<IENTA Relator 

---_._--+----'-----~,--
Mensagem nl} 57. de 1964, do S~nhor I 

Pr-esidente da RepúbliCA subme
tendo à aprovação do Senador Fe .. 
deral o nome do Engenheiro Plín!O' 
Eeis de Catanhede Almeida. para 
exercer o oo1'go de Prefeito do DL9-

tr1to Federal 

Reunião SoeCl'ella. 
em 11-~-64. 

._-------'----'------'-------
a. rE'~i""m,n~ação de art. ~':5, -,. O SR. LUIZ COLUCCI - Com 05 
tão, ."abi"m, .lllS 11l8Sm-., denegadO I ~quipamentos tele:x: ~2 pl'OCeSSaram aS 
êles ter'-:::m o dêle.s, Eu sa.bedor do:l. mesmas il'!'o:ularid,,<le" na. nqui.~ição 
coü:a. fiz um;} rep-e~f'naráo 110 Mi~ daS' tel:'1s impres~ora __ , Quanto fi mio 
ni.~tl'o da v~aç§.o, pedindo abe:-turr,' qu:na de !:'olnquial' aquela> màQulna. 

StNTESE 

.N1'Ullero de reuniões realizadas •••••••••••••• 1 
tlel1sagem apl'ovada. •••••••••••.•.. ,., .•• ~ •• , ••• 1 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
RELATÓIUO CORRESPONDENTE AO alES DE MAIO DE 1964 

PRESIDENTE' MENE7.ES PIMENTEL 

Secretária: 1i;acy O'ruilIy de SOU'4lo 

l'4RECEHES PROFERIDOS 

NmlERO li: E."I<EN'fA 

I 

ReJa tor 1 Conc:ll.'lão 

i : 
. -----------

1 
I 

----~~~ 

PDL 1J1';l '2, de 1964, que aprov·.1 o Acõrdo Cultural firmado pelo Brasil 
e Q Bélg!ca, a 6 de janeiro de I96n. 

Ao senadcr Padre calazans: 
PLC nO 6, d.e 1964, fedel'aliz..'l o conscn·,gtór:o P:-amâtico e Musical do 

São Paulo. e dá outras pro1lidéncias, 
PLS n'> 108, d~ 1963, disciplina ti constituição de congregação de pro .. , 

fessôres de esco!a.s de ensi.no superior, e dá outras providênc~as. 

senador Josaphat Marmho: 
PLC n? 126, de 1963 - F'<)c!er~,;in o Inst.ituto de ~fúSica da 13ah'a, t! 

<lã. outras providências. 
PDL n? 1, de 1964 - Apro\'{l o texto do Acôrdo C~ltural entre os Es

tados Unidos do Brasil e a Dip3.!1ha, assinado em Ma,dr:d, em 25 de jUn1',O 
de 1960 . 

senado: Mem de Sá: I 

:PU:! n9 3. de 1964 ~ Institui o I. D!~ ! 
Nac,onal de Gür:mpeiro··. i Senador 

Walfre-do 
Gurgel I Aprovado sem res

tIições em 27-5-64, 
Favorável. 

PDL n9 1:~, de 1964 - AprOYo. o ConvênjO de Intercâmbio Cultural en
tre Cs Estado:) Unidcs do Bra.,il e o Japão, assinado .!lO RiO de Janeiro, 
aOi;. 23 de janeIro de 1961. 

StNTESE 
I 
I 

. ------ ----
! I 

Número de l'eun:õf,s roollZ9das ••.•••••••••.•••• LI 

Número de projetos relatados ................... 7 
Numero de projetos d:stribuidos •.• ~...... •••••.• 7 

J?DL< nQ 13, de 19&4 _ Aprova o Con ... I 
vt!.o10 de Intercâmbio Cultural en
trei ot E~tado.s unidoS ~ Brasil e 
o Japão, âSSilladO no R!o de J(\.
neito, aos 23 de jane:ro de 1961-

SenrtCior 
Mem de Sã 

\ Aprovado sem re3. 
triç6es o parece .... 
favorável em 27 de 

Núm.er:> de oficlos e}",-pedidos •...•• .............. . <) 

COMISSÃO DE ECONOMIA ma.io de 1964. 

__ I ___ . __ L 
I I 

IPLC n9 32, de 1964 _ Altenl, a deno- ! SenaG.<>r ! Parecer favorã.\'el 
min~ção do Instituto e PuericUltu- : Mem de Sá I aprovado sem res_ 
ra tia Universidade. do B!'asli, n I triçõe.s em 27-5~54. 
que ,se refere O Decreto-Lei l'lime- ! I 

'0 ~~ de_:3~.dezcmb::~ _~9~'j ________ 1 __ 

I 
J'DL ~g 47. de 1963 - Ap:-o\'a 03 {êr- I 

ma--, tia convenção Jnt.er!lut'~nal' 

p'. r~. lroteção à:os ArtiStas int,:;r- \1 
pretllS O!.1 Executantes, aos Produ-
tlm:s de f';:.mogl'amas e f\l>v OtgR-
n:"'mbs de Radiodifusão. rea1i:wda 
em Roma, rtá!iQ, em. 26 de Oiltu-j 

. bro de 1961. . 

I 

Sen.3cor 
Mem de Sá 

I 
I 
\ pa.recer fa voráiVel 
J aprovado sem res. 
! triçõe.s em 27 de 
I maio de 1964. 

I 
I 
I 
I ----- --'---

I 
PL5 n<l, 20,. de 1961 - Acre;;ce pa.rá- ~ 

g: ato, lín1co ao A.rtigo 13 da Lei nO 'I 

L3~1, de 14 de abril de ~964. 

-.- - - --- -

Senador 
Josapohat 
:Marinho 

I 
I 

I Parecer aprovado 
solicit.ando Qudiên_ 

I eia aos Ministérios 
I da. Educe.çãQ e Cll:-
\ tura e de saúde. 
I em 27-5-64. 

I ----
I ' , i 

IPI.c 09 82, de 1953 - AmpLa o :lJ. ~ Senador f Peb. rejeição é ') 
cance <do art. 2Q do Decreto-Lei n(> I MelU de Sá I parecer aprovado 
5 343 'de 25 de março de 1943, que 1 sem restrições, em 
dispõ sôbre habilitação nara di· r I 6 de maio de 1964. 
l"f'ç,io de educação físioo. e ·dá OU-·I· . . I. 

I tra.s .providên.cias. . . .. .. .. . . .. i 
.--- ~~_.~.-.!...._----_...:"-------

PLC nO 29. de 1964 -:- Autoriza o} 
POder Executivo'a declarar de Uti- I

I 
lidade oública e desapronrJar os 
terrenos onde foram tra vada..s as 
B.at;a~h</.s dos Gl1.arara.pes, no Mu ... 
ruClplO de JabootãQ, no F.::.tado de 

Perna.mbuco. 

Sellll<l<>r 
Mem de Sá. 

, 
i 
I Parecer fa.voráveL 

chamando a l,.ten· 
I ção dü.<:: dout.as CO-
1 missões de Ju.stiça 
( e de Fina.nças. pa
I ra um exame maj,~ 
, acurado da maté
·f ria. l!: o [lal'ec~l' 
" :a,provacL. sem reS-
, trições. 

_ ..... , ------....L. ____ .J'~ ___ _ 
DISTRIBurÇAO 

Ao Senador WaIfredo GUl'ge1' 
POr... ng 6. de 1964, que aproyã ô Convênio de 1'ntercâmbio Cu'.t.mrt~ 

Iroltre o.s, ~tad(!s Unidos do Brasll e os Estado.c; Unil, Mexicanos. a.o;;.sÍ-
medo no; R10 de Janeiro, a'OS 2.0 de janeíro de 1960. s 

R2LATORIO conaESpOXDE~TE AO l\lf:S DE l\'L-1.10 DE 1961 

{'RESIDENTE: SENADOR LEITE NETO 

Secretária: Aracy O'Rellly de souza 

PARECERES PROFERIDOS 

Ntr:VfERQ E EMENTA Relator 
J 

Conc~usão 

I I 
Mensagem nl,\ 62, de 1964 - Do Sr. I . I Reunião Secreta 

Presidente da República subme- I 
tendo ao Senado Federal a nidi- f 
caç.ão do umne dQ SI', Luiz de Mo-
ra€8 Barros, para exel'cer Q oorgo, I 
de Presidente do BancO de Br3- J ~ 

Si! S. A. I I 
---_. __ ......:.'-
I 

Mensagem n9 63, de 1964 (- . jO Sr. I 
Presidente da. República submeten- ! 
do ao Senado Federal a indicação J 
do nome do Sr. Casimiro Antônio I 
Ribeiro, para o cargo de D;retor da, 
Carteira. de Rede.$contos do BaL.co I 

do Brasil S. A. 

I 
ME"nsagcm nl) 64, de 1964 - Do Sr. ' 

Presidente da República submeteu- ! 
do ao SenAdo Federal li indicação j 
do nome do Sr, Dênio Chagas NO~ 
guelra, para exercer o ca.rgo de 
Diretor Executivo da Superint. ~- j 

dência da Moeda e do Crédito. 
\ 

I 

PLC nt lc}, de 1964 _ Disciplina fi I 
aplicação do crédito rural, e dá 

out.ras providências. 

Senador 
José Feliciano 

DISTRIBurçAO 

SíNTESE 

i 

I 
I 
I , 
I , 

I 

Reunião Secreta 

• 

Reunião Secreta, 

I ptcide .1 Oomiss10 
: aguardar e. votação 
I do Projeto de R~
f fOrma Ba.ncária, 
'\1)ara, então, emitir 
I !parecer definitivo, 
I visto que o proje~ 
I to em questão ~S~ 
I tá estrutul'almen
I te ligado àque!:t 
t reforma. 

Númf>ro dp reuniõe . ., realizadas ...... a.a ..... ~... 2 <1) ~€eretn 
Númerl) UI.' projeUJ.'i d'strlbllído-" .•••• ~.......... 1. 
NúmerQ de U1enSa~l1S rece.bidas ........ ••• ...... 3 
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COMISSÃO DE SERViÇO PúBLICO CIVIL 
RELATóRIO CORRESPONDENTE AO lIffiS DE MAIO DE 1964 

PRESIDENTE: SENADOR ALOYS.IO DE CARVALHO 
Secretário: ). Ney Passos Dantas 

NClMERO E EMENTA 

) 
_ Projeto de Lei da Senado nÇ 71. 

de 1963, que «altera os anexos I[ 
e IV da Lei nº 3.780. de 12 deI 
julho de 1960. na parte rclativut" 
à cl<1ssificação da classe de Biblio-! 
tccâdo. (Autor Senador Adulber-I 
to ~~;::na).» 

__ 1 
1 

2 _ Projeto de Lei da Câmara n9 13, 
de 1964, que «coucede aos Servi
dores da Viação Férrea do RiO, 
Grande do Sul. aposentados até) 
31 de dezembro de 1959, o abono; 
de que trata a Lei 11\\ 3.531, deI 
19 de janeiro de 1959, e dã ou· 
h"as providências». 

( 
Projeto de Lei da Câmara nQ 7'1 
de 1964. que «Cria urna' Escola de( 
~du(ação Agrícola' no Municípiol 
.:le João PiLlheiro». ( 

RELATOR 

Senador 
Padre Calazans 

:Senador 
P~ldre Cala::ans 

s - Pr~~::~~~e~ da Câm3r~ n9 ~~.r st= I 
de 1963, que «dá nova redação) 
ao parâgrafo único do artigo 281 
da Lei nq 3.917. de H de julho! .senador I 
de 1961 (que reorganizou o MH Aarão Steinb. ruch I 
nistério das Relações Exteriores") ,: 
e clã outras providências.» \ I 

ry 

6 - Pmjoto de Lei da CâJnara n9 12S} 11 

de 1959, que «revoga o art. 29 dai 
Lei n' 705, de 16 de maio de 1919,1 Senador I 
os Artigos 39 e 19 da Lei n9 1.639,! Dix~Huit Rosado I 

CONCLU5',"O 

Pela audiência do 
DASP (5-5-61). 

1";.>1<1 aud:ência do 
DASP (5-5-61) 

Pela audil?ncia a 
da Comissão de 
Consti tllição e 

Just'ça (S-5-64) 

Pela audiência da 
dd Comissão de 
Coustitlliç~o e 

Justiça 15-5-61) 

Pela audiência do 
Ministério das 

Relações Exterilr 
reg (19-5-64) 

-m ·-777 

Favorável ao prQ~ 
JetÇl c contrário I 

a emenda de 
n 9 2 de pIe-' 

ruido (26·5·64) 
de li de julho de 1952, e a Lell I 
n' 2.212, de 31 de maI~ de 1951.» I 

====~2=. ______ ~ __ =--=_ 
r - Proieto dt' Lei da Câmara 0.9 132.1 l 

de 1963. que «nutori:z.:a a criação1 Senador I 
da Escola de ArqUitetura na Uni~1 Dix-Huit Rosado f 
versidade do C~arâ. e dá outras! I 
prov:dt-nd:.1s$. \ , 

1 
8 - Proieto de Lei da Câmara n9 18.! 

de 1964, que «acrescenta disposi.\ 
tivos â Lei n9 1.301, de 28 de se~! 
('rnbro de 1950, que beneficiou OSI 

substitutos dos serventuários t:t"~~1 
lares da Jl1sh;a, nposentndos n(ll 
\'igfõncia dt! mesma 11."1.» 

Distribuiçõcs Efetuados 
I 
! 
I 

l-Ao St'llhor Senador Padre C!l;l J 
'l<tns: f 

ProjdQ de Lei da Câmar" nú~l 
m('ro 19. de 1961. que -e:modiA 
f'C<l 0<: arti(1o<: 19 (> 13 di> Dr-f 
ereto-Lei n9 7.729. de 12 dr,l 

I 
I 
I 

Sen;lclor ! 
Di~-Huit Rosado I 

i 
I 
I 
I 
I 
> 

Pela aprovação 
(26-5-61) 

Pela <1udiência da 
dd Comjs$50 de 
ConWtuiçflO e 

Jel>tiça (26-5-6!'1 

- ---~-- _-'I ____ ~_-

, 
~ NÚMERO -E EMENTA RELATOR ! OONCWSoJl.O 

=-
julho de 1945. que disp6e .. ô~. 1 
brt aperefiçoamento. especialh I 
2<lçflO, viagens de missões d~ 
trabalho de servidores publ!6; IJ 
COoS civis federais no estrangei~ II 
ro, c dâ outras proVidências. »1 
1265-64), i I 

~~~~~,~====. I,~~~==~~~~"",...~ 
I 

2 _ Ao Senhor Senador Dix-Huit Ro-\ 
sado: ) 
- Projeto de Lei-da Câmara mH 

n1('l'O 181, de 1962, que ~tiial 
Q lnsrituto Brasjleiro, de Turis-J 
nl0 (Ibratur) f c dá outr<lS pro~l 
vidêllClns» (26-5~64). 1 

~~=~...""".:~=~~I~~~~ 
I = 

3 - Ao Senhor ~':,nador Aarão Stcin~ 
byudy. ! 

]..r - PnJji'to de Lei da Câmara nú~ 
nll'to ~2. de 1964:, que «dispô,:: 
sóbre <1 contClqC\l1 de tempo de 
..,crviço dos cx-diaTistéls de 
obras do scrv;ço público» (26 
de mêlio de 1964). 

l:z - Projeto de Lei da Câmara n9 7, 
de 1964. que «cria orna Escola 
de Educi1ção Fisica no MUlli-' 
cíp:o de João Pinheiro» (26 d,,! 
fnnio de' 1964). I 

I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
'J 
I 
I 
I 
I 

-~~~~~~==I==_-! 
I 

~ - Ao Senhor S['nador MHinto Müt~ 
ler: 

Projeto de: Lei dD Senado nó_o 
mero In, de 1963. que «dis~ 
põe ~õbre a data relatíva <10 

inicio à percepção da gratilka~ 
çfio previMa no artigo 145 • 
itens V e VI. da Lei n9.1.71!.1 
~c 28 de abril de 1952, parai 
;)S ocup<lntes de cargos de mê-
d·co, (26-5-641, I 

_ Projeto de- Lri do Senado nú
mero 91, de 1963. que «dispõe! 
sôbrc (} autonomia administra~1 
tiva par;'! Os Hosp1tais dél Pre~ 
vid~nda Social» (26~5~64). ! 

I 
PAREÓERES PROFEnInOS 

SíNTESE 

I 
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I 
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l'iumcro de reuniões o ••••••••••• ••••••••••••••••• 3 
Número de projetos relatados..................... 8 
NÚml'TO de oHcios exped:dos ...••••••••••••••• 1. 1 

Número de projetos em diligência •••••••• 01. _,.. 1 
Número de projetos em trarnitaço .............. ' 13 
NÚ,ll~ro de prOjetos aguardando distribuição •••.•• 2 

d ...... 

Diretoria das Comissões, em 19 de junho de 1964. - ,. Ney Passos Dantas. 
Auxiliar Ll."gi!>iati\'o, PL~9 - Secrctilrio da Comissão de Serviço Público Civil, 

COMISSÃO DE TRANSPORTES. COMUNICAC:õES E OBRAS 
PúBLICAS • 

RELATÓRIO CORRESPONDENTIê ,\0 ~ffiS ])f; MAIO DE lDe1 
PARECERES PltOFElunOS 

PRESfDENTE: SENADOR LOPES DA COSTA 

Secrctnrío: Gerardo Lím<l dI! AgliÍ<lr 

------I ~ 

lCIMElW E EMENTA I RHATOR I CONCLUSÃO 

--~~--~---=~~~~-~----__ ~_==_H' __ 
) 

Projeto de Lei da Cimara 09 141, dCI 
1963, que inclui DO Plano Rodoviàrio; 
Nacional CI rodovia Colônia Somer~J 
Júlio de Castilhos, BR-14, no Rio: 
Gl"nndc do Sul. { 

I = --

Scn<idor 
LopeS cLl Co~ti1 

i 
I 
I 
l. 

Solicitando 
dil'gência 

no DNER 
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